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Ugattlk

Hoqa csapiam hátra füIem
Húzum a íarkam lábam közé

É.s takarodiak innen

Uqattlh

HOga essem térdre előttetek

Yerlem fejem a földbe
É,s négqkhláb kússzah

SzüIó'helaemre

Ugattok uqatt|k

Hogq kússzak hátraf eIé

É,s nyaljam föI apám ntlomait
Melqek ide vezettek

U gatt\ft ugatt\k uqatt\k

Hogy öklömmel
Tapasszam be számat
Harapjam Ie ngelvemet

É,s tűzzem dvem mellé
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Nem kérle tóletek engedelmet

Születefr miftént eddig is
A íarkasok tönsébó|I

TápláI a vén farkasantla árryéka
Kit kóhe rékkel aq u 0 nv ertetek

Kölqheivel eqyütt

Magamban beszélek

A,z emléftezés és jóslatlft
Partjai |ölé í,,ajló

Megszentségtelenített tüzes mezőn

Meqdllás néIküI dalolok

A féIelemtó1 nehogt1 magam maradlah
Köztetek a haláIiq
És amn túl

A költő l994-ben, Budapesten meg|e-
lent ,,Áz utolsó herceg" című, kétnyelvíí
- szerb, magyar - kötetéből választottuk
a v€rseket. A fordítisok vasko Popá
Vrröí4 §o lFarka§-§ó| círníí kötetének vet-
sel alapián készült€k.
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Radoszdv Miklős

Farkasfattyak

RAltoszÁY HlKLÖs
[z UTllLsú HERIEE
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Nyomozok igazi apdm után
Aki nóIküIem nem születhet meg

keresem őt

szűszórt arcának
yonásaiban a veremben

Melqbe beleestem

Tűe a szegéng naptolvajtóI
Örökölt talpam
Lerdq7tt vöIgaében

Nevének szótagjai

k:dzött kinítt
Magas gazban

Keresem ó1

É,s ebben eaész életem

ltt a tüzes mezín eltelik
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Kalapóccsal ököllel és íejiel
verem nap nap utdn az üIlít
Feketén reqqel zöIden délben
pir1san este

yerem az öreq vasat
És a hold hulladékait

Eq?k a vaqqí)I
Hoqa meqlelieh1 az ötvözetet

M elg b ó1 lánco mat kov átsolták

Szürke íelhő
űl iobb vállam\n
É,s vueti keum

Fiatal farftasoft
Napközben megúújva odúmban
Néznek enqem hallqatnak és tanulnak
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Testvéri (,sillaqképéba a Fiastuúftnaft
Meqi d,ézem f a rkasaim at

S zé hv á r o s o t o k f ó'te r é r e

Yelük eqqütt villogtatom rdt|k szemem

És könnqedón terellek bennetehit
T'd bb em eletes kuty aólj aitokba

kdvem lelem néIküIetek eszevesztett

H ózi v asszö rna eteg eitek
Egamós közti vah harcában

FöImászom a farkasok fuitán
És fogaimmal letépem a keresztbe raftott

késeket

Leg ma g asabb tor nyaitohr óI

És hedvem sztrint vonqítoh a Holdra
P,z én farkas fiaimmal


