kortárs szlovák költők versei
őszí verseft

Fuhl lmre

Érzem az éiiett
Álmaim kergetve rám talál az

A

A

nqár

elmúlik.
már
nincs itt.

Yalami
Óreg tomqon a daloló

este.

sijtétségeIű nem meneftülhetek
Műféryek ógnek a bevaholt égen,
de én mdr l,itom, oh, én már ónem
a reménqtelen, fekete éjlelt.

madár,

Lábunk alatt széI kavarog.
lcjló'n hörle gurul
Míg várjuk az őszt,
Nqár csordul a szűőszembó1,

Szemünkben még ott él a nappalok férye,
de én már ldtom, oh, én már énem

Alexander Kormo§

reménqtelen, fekete éljelt

|egenqe

Yannak kift hiszik a sötét ójszakát,
s vannak kik tudjdk, hoqqan kell tovább
É,n semmit sem tudoíl és mindentő féleh,
mert én mdr látom, oh, én már érzem

a

Gqönqörű pilisi vöIqq föIött
hatalmas íeqenae termett,
mésztermű kemence íüstölög,
belepi korom-és perrye.

reménqtelen, íekete éíjelt.

Nem tud1m, az Ember még hána 6liq
Mikor lesz vége, ltt, a mesének?

A

élhet

Eqqszer a 1egenyét kiváqtáh,
tüzéb ó1 lá nq rózsa lo b b ant,

hétíeiű sárkána álmomból föIébreszt,
ós újra látom, oh, újra érzem
a reménatelen, íekete éiíek_

mészfehór lélekkel h(vántdk,
éIieneh nap,nta j\bban.

Áp olvdn töIq q e nlők éIetét
vágtóh a csökevéry allat,
mindent, mi földsen sarladt,

Hozzád űreh vissza
te meqszelídült vers
erőórt koldulva
hozzód, térek vissza

te napfelhelte-illat

De mih1r azt a íát óqettók,

várost magamba szíva

lenne több kenqerük véqre,
megíahult eqükneh kéhie

hozzdd Lérek vissza
te meleqölí káltlha
napsütésben is fázva

te altató-halk zene

ssz tra nzisztl r0 khal
hozzád térek vissza
te ezer^)es íriss patak
ro

kicserep esedett szdjj

_

hozzád térek vissza
te elernaedt ölelés

al

Gregor Papuíeh

hozzád térek vissza

hozzád. térek vissza

A gondolatoft honyháia

hóíehér szerelmedért

lga van
A

nappaloh rövidek
hosszúah az éiszakák
s te csak virrasztasz
a múlt csiripel füledbe
elfoq a kőhögés
tép a lelkiismeret

rádszakad minden fájdalom

qondalatokért

a

ez

tud,at kitapos1tt

ösvónqein,

elmúlt mdr
az idő maga

fehér tlödrökkel

veszi kezébe a rudat
moroqsz káromkodsz

bár inkább imádftozni kéne.
őszülneh a csillagoh

a láthatár

hieq uenes edett

ahogqan aryám járt
tiszta vfuétÍ.

ami tiéd vOIt

és szóikül

a zöIdellő ráő koryIuinkbaPuyám hozta íqg a vödröka,
s miutdn letltte,

Cqakran jároh

|uraj Dolnozemsk!

íakul az identitás

táj_

Domboldalon sárqul a levél.
A fiildműves neqáIl,
Pihenteti fáradt kezét-

A

Még embereft iárnak az aszíaltutakonKözlük a naqu téll ízerescm. kutalon

a

Úi ruhdban a

,a,z ősz felé smkd

_

_

fu rekkal

ídsohaitott:

Elhalhetek főzni,
vizem az már lan,

,

rúddal a váIIán_
óvat)san meített

A,z érulmek fíkurfuel szórom meg
a meqhámomtt sznvakat,

a farrás vizébó1,

tiszta aondolatokkal öntöm

nehoqq felkavafla.
Énis meqfontoltan

forró tűzre ttsam

lép kedek g o

kdr lenne óllet kilousantani

A

nemes teher alatt

görnqeduve

s hossusan

ndolataimmal.

téreft vissza

Taldn vers
_

ÍeI óftet,

frel]erqetem.

lsz

belde.

Ki tudia?
Anyámnak
sosem óqett oda,
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