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Jurij Skrobinec

Négy szonett
Nagy László költő és műfordító emlékének

Hány éjszaka, hány nap!

Hány éjszaka, hány hosszú nap 
múlt el, mióta veled vagyok, 
tudja a Hold, az égő Nap, 
s a csillag, mely felettünk ragyog.

Varázsigéid olyan nagyok, 
hogy nem fedi a pincskalap, 
de megtartja az irkalap 
s a kisfiú, ki verset gagyog.

Hány hosszú éjszaka, s ahány 
vulkánhegyed, mind lávát hány, 
parasztlelked forró láváját!

S mit neked a giling-galang, 
mely súgva súgja: „Lesz, lesz rang!
A sátán oldalára állj!”

Ungvár, 1994. X. 25. 
Szigliget, 1994. XI. 14.
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Adalék a homály-elmélethez

„De nem mindig az én verseimben van 
a homály, hanem az esztétikailag képzet
lenekben és a renyhékben”

N.L.: Interjú, 1965.

Keresd a fényt (rajtad is áthalad), 
a homályban is a világosságot: 
a sorokban, a sorok közt s alatt; 
küszködve mászd meg az értelem-hágót.

A sötétség is látható attól, 
ha sugárt lövell legalább egy pontja, 
és az -  bár halvány -  mégis áthatol 
a vak falon s a fényt a szembe ontja.

A képzetlennek képtelen a kép, 
értéktelen-torz a gyönyörűszép, 
így taszít a renyheség elme-csődbe.

Szívből szikrázva szállnak a szavak, 
csiholt-csiszoltan csillognak a csöndbe 
neked: csak ne légy szó-, szín és szív-vak.

Ungvár, 1983.11.20-21.

Elmulasztott mise

Ó, bocsásd meg, Uram, az elmulasztott 
E vasárnapi szent ligurgiát.
Megsúgtad volna fülembe mindazt ott, 
Amin egy hamis hang itt túlkiált.

De hát amit az elme elszalasztott,
A szív megóvja: szeme többet lát,
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A messzeségben látja a malasztot,
A „hidat”, mely majd visz a Léthén át.

S bár összecseng a mise és a mese,
Ne kárhozzon el a vers szerelmese,
A szent Ige sohase hagyja el.

A költő ajka, füle, szíve, esze 
A Hegy beszédét hallja, lássa, lesse,
Mert prófétának Isten hangja kell.

Ungvár, 1995. VI. 18.

És most behunyom a szemem

És most behunyom a szemem:
Mily alakban toppansz elébem,
Ha rád gondolok, Költő-Szépem, 
Te jó kísértő Szellemem?

Ó, igen, igen, emlékszem:
Szemedben ég a sötét ében, 
Kín-mécsesként pislog az égben 
A padra tepert gyötrelem.

Ó, mily nagy ára van a harcnak!
S el kell viselnie az arcnak,
Hogy szégyen-gyalázat a bér.

De túl a harcon, arcon, ráncon,
A szeszmámorba rántó sáncon 
A költészet aranyat ér.

Ungvár, 1995. IV. 26.

E verseit Jurij Skrobinec, az Ungváron élő ukrán költő és műfordító, irodalmunk ukrajnai tolmácsolója 

és népszerűsítője magyar nyelven írta. A szerző a Nemzetközi Madách Társaság alapító tagja.
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