
Lukács Zsolt szlovén mûfordításai

[cím nélkül]

Péntek az a nap, mikor a halálon gondolkodsz. És emia! 
ki kell menned, és eleged van minden fájdalomból,
gyötrelemből, ez a mazochizmus, a folytonos
fejjel a falnak az idegeidre megy. Fejbe vágva és részegen
egyik klubból a másikba vezetsz. Fogalmad sincs
róla, kinek is osztod a csókod. Az arcok
ködbe vésznek. Kedvedre lenne, hogy valakit
magaddal cipelj az o! honodba, de aztán megfeledkezel róla.
Rendőrök állítanak meg és fi gyelmeztetnek, hogy
részeg vagy és gyalog kell tovább menned.
Barátaid marhaságból a következő zugba
vonszolnak, ahol még jobban fejbe leszel kólintva
és már részeg vagy. Sötét van. A rolókat leengedték 
és abban reménykedsz, bár sohase lenne reggel.

[cím nélkül]

üres utak, az út mentén csak a hidak járnak
ház egy se, se tájék, se su! ogó fenyves
hatalmas körgyűrű tekerődzik fölém
hogy felemeljen s darabokra tépjen

[a kokain hosszú vonala Ljubljanában…]

csendes csenge! yű, s szánok száguldanak
a romokon keresztül, fekete szarvas húzza
a ködbe hatolva --  és mi van utána?
Ljubljana, pszichopaták mentsvára
nem tévesztheted el a térképen
egyik oldalt az osztrák váróterem
a másikon az olaszok öregek o! hona
ala! a pedig már csak a zárt osztályok
B oldal és akik hősnek vélik magukat
az autók semminek való ütközése
néhány ugródeszka ugrásra készen a mélységbe
gyerekek, akik esztelen ténferegnek az erdőkben
részegek nyakra-főre és ahol megáll
a vonat, amely a falak mögé hurcolja őket
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minden nyito! , mint a legelő
a fehér, szlovén férfi aknak, asszonyostul
e város szemünk elő!  táncol
ha be vagyunk lőve ke! esben botorkálunk benne
popperst lélegzünk és vigyorgunk
mert hogy fog mindez elfogyni
hogy elfedték a fehér köpenyek és
hagyták, hogy ez körbe-körbe járkáljon
hozzám hajolsz és így szólsz:
Én egy pszichopata vagyok
kelj fel, kelj fel, tovább kell menni
nézd ezeket a bábukat a kávézó elő! 
és a piacon, mily színes a kínálat
pultjaik mögö!  ronda emberek dülöngélnek
és minden évben a folyóra eresztik
álmaikat, gyógyulásba vete!  reményüket
hányás, a ház mögö!  hányadék
teljesen zöld vagy, mint a sárkány a hídon
átölelsz, majd ellöksz, mintha
fejedben erők küszködnének egymással
megfékezhetetlenek, és a tudósra hallgatsz
agyad parancsnokára
ballonok, gépek, embertömegek hemzsegnek
mind a földbe gyökereznek téged
s azt se tudod, hogy fordulnál meg
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Vertikális ország

I!  nincsen hely: a mező a hegynek fel
terül el, lefele pedig meredek út vezet.
A patakok úgy ömlenek, mint a zápor. Az égnek
emelkedik minden hely. A geometria

egyedüli mértéke a magasság. Az emberek
nem a földön járnak, hanem a fal mentén.
Egymást a vállaikon hordják. Az egyedüli
szabadság a szabadesésben áll. Aki sétálni

megy, mászik: a kéményen a csillagokig
és a pincén át vissza a tudatala! ĳ áig.
A szív, mely nem ismeri a szélességet, mélyen

magába mélyed. A torok pedig remegőn
kék és tiszta hangokat csalogat magából elő, 
egy teljesen beláthatatlan távolságból...
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