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     Nem mérni az időt, hanem eltölteni.
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   Ne meriti vreme, već ga provesti.

               Šandor Lenard
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AZONOSÍTÁS 

Elvágódni a talajt-változtató,
városokat váltó bizonytalanban,
sejt-tépő, súrlódó üzemzavarban;
van erre hiteles tájékoztató?

Egykoron az aszfalt erezeteit
magán-térképként magam előtt tudtam.
Most az éjjel ügyetlenül matattam
összekuszálván házunk kapcsolóit:

ezek is cserélődtek, miként szobák,
neszek, emberek. És elveszítettem
a rejtjelet. Az idomulás-formák

csődje lenne? Vagy kudarcból vétettem
az azonosítás törvénye ellen?
Sebek és sulykok és sáncok a résen…
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IDENTIFIKOVANJE

Povremeno tresnuti o zemlju, pa
uvek promenljive nesigurnosti, 
u rascepljujućoj smetenosti;
za upotrebu ima li uputstva?

Nekada sam i od asfalta žile
kô svoju ličnu mapu poznavao.
Noćas sam nespretno pokazivao
u zapletu kod kuće utikače:

i ovi su se izmenili kao
i sobe, i ljudi, i svi šumovi.
Tajni znak sam izgubio. Zar zao

krah formi je to? Il’ moji porazi:
to identifikovanje pogrešno?
Mane i maljevi na pukotini…
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A DONNA IRMA-VÖLGYBEN

Óriáskígyó kúszik a páfrányok
között. Szóhonvágy. Hanghonvágy. Távoli
zajok. A Donna Irma-völgyben félni
nincs mitől. Rövidülő napok. Várok,

talán hogy kertemet erdei eper
fussa be végleg. Szótükör. Hangtükör.
Különös művészet, irtózatos kör.
A káoszban a szerencse a siker.

Az ibérek szép paradicsomában
bőven volt árnyék és friss víz – felírni
ezt is. És mit mondtak egykor Rómában:

növényekkel, nem szóval gyógyítani.
Szócsere. Hangcsere. Szótárcsere is?
Inkább akkor eper, víz nélkül. Mégis.
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U DOLINI DONE IRME

Udav gmiže među tim papratima.
Čežnja za rečju, glasom. I daleki
šumovi. Al’ nema u toj dolini
čega se bojat’. U kraćim danima.

Možda očekujem da se pojavi 
u bašti dud. Zrcalo glasa, reči.
Čudnovata umetnost, krug najveći.
U haosu bar sreća uspeh znači.

U predivnom raju Ibera beše
dovoljno senki, a i vode sveže.
Šta su govorili u Rimu nekad:

biljkama lečiti, a ne rečima.
Zamena reči, glasa. I rečnika?
Onda je bolje dud bez vode. Ipak.
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FLAMINGÓ

Millenniumi bádog-szobrok áznak
a szeles, tágas, konok várudvarban.
Kíváncsi had útvezetőnk nyomában:
a napi történelem-adag, máznak.

Holott ismétlésre buktak, korból is,
meg tantárgyból is, fillérváltságos mát,
a megnyugtató jelen diadalát
hirdetve, az út pedig lefelé visz

a lépcsőkön, büszke önérzet-hegyről.
S már nem is a fogyó gyepű a tét.
Így ne szóljunk a lusta bölcselőkről.

Feledjük a f lagellánsok seregét.
Ki szól: értékrendünkből mi a való?
Felszáll-e végre a karcsú f lamingó?
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FLAMINGO

Limeni kipovi odavno kisnu
pred dvorcem u vetrovitom dvorištu.
Radoznala četa već sluša vođu:
dnevnu dozu istorije crtkaju.

Mada na ispitu iz doba paše,
kô iz predmeta, glasovajući
pobedu umirujuće sadašnjosti
i današnjice, put tek vodi dole

sa ponositog brda samosvesti.
O međi više i ne govorimo.
O lenosti mudraca čak ni reči.

Vod f lagelanata zaboravimo.
Šta nam važi iz sistema vrednosti?
Hoće li još f lamingo da uzleti?
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FOGADÓNAPOKON

Különféle önbörtönökből vezet
az út valamerre. Cölöptetőkön
élhettem volna esztendőkig. Külön.
Más sem talált akkor mellettem helyet.

Vagy tán az átalakított udvari
kiskonyhát ajánljam fel bő palástként?
Rojtozott eget foltozó kötszerként?
Elfogyó álmunk mégiscsak tündéri…

Mindez már régen elmúlt, mégis kérdem:
ha utam akkor valahol elakad,
mi jelölné néhány állomáshelyem?

A szerelvény tehát a sínen marad.
Mondhatom, immár magamtól sem félek,
hát mások se tartsanak tőlem. Élek.
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U DANIMA PRIMANJA

Iz raznih vlastitih zatvora vodi
put nekuda. I na krovu stubova
sam mogao da živim godinama.
Sâm, a pored mene baš niko drugi.

Il’ možda preuređena kuhinja
Treba da nam služi kô plašt široki?
Otrcano nebo kô zavoj laki?
Bajna pak beše naša sanjarija…

Sve je davno prošlo, ipak, pitaću:
ako mi put tada negde zastaje,
šta bi mi označavalo stanice?

Kompozicija je na koloseku.
Ni od samoga sebe ja ne drhtim,
i ne treba da me se boje. Trpim.

 



■■■  ■

■■■  ■■■  V. ■



■ 24 ■ Sinkovits Péter ■ A mutatvány díjtalan  ■■■  

■■■  

TENGER

A vonatfülkéből kitekintve már
látszott a tenger. A hegyek szivacsos
csontkockákként övezték a tál-lapos
valótlan vízsávot. Hullám-éden-ár.

Szerelvényünk tündöklő rézkif liként
vidáman kanyargott a márványerdő
meredekein. A rám szegeződő
kihívó tekinteted vér-kámzsaként

borított el. Remegve elnyújtóztál,
puhán, mint a pamutbálák. Átadó
mozdulatok; gonoszkodó test voltál,

ópium-zamatú, vad, nedves háló.
Strandhomok-menyasszonyok heverésznek.
A ravasz kalózok zászlót cserélnek.
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MORE

More videsmo iz voznog kupea.
Kô sunđeraste kocke od kostiju
brda su okruživala stihiju:
vodu. Strujanje talasastog raja.

Kompozicija nam je vijugala
veselo kô kif la bakrena, sjajna
u mermernoj šumi na padinama. 
Tvoj me je pogled pokrio kô krvna

mantija.  Drhteć’ si se ispružila,
meko, kô bale pamuka, pokreta
davanja; zločesto telo si bila,

mreža mokra, divlja, ukus opija.
Nevesta peska obale lenčari. 
Barjak menjaju lukavi gusari.
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KÉSŐI LÁTOGATÁS

Most egyszerűen megnyitnám ajtódat,
zárva, tudom, de te elősietnél,
kócosan, szégyenlősen beengednél,
nesztelenül megérintve karomat.

Derűs házak éji árnyjátékai,
ital, a távolból barokk muzsika,
villamosok fém-fényes suhanása,
lebbenő függönyök inger-lombjai.

Szótlanul, bejárva elegáns tánccal
az emlék-vonalat, a kört szűkítve,
dühösen, felszabadult bátorsággal,

a megidézés elől nem kitérve.
Ha emlék-bor is ez, ne félj, és erre
nézz, dőlt hajad se simítsd hazug rendbe!

 



■■■  ■

■■■  ■■■  ■■■  ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■



■ 30 ■ Sinkovits Péter ■ A mutatvány díjtalan  ■■■  

■■■  

KASNA POSETA

Otvorio bih ti vratašca mala;
zatvorena; ti bi tud’ dolazila
čupava, stidljivo bi me pustila,
ruku bi mi nečujno dodirnula.

Noćne igre senki kuća radosnih,
piće, iz daljine concerto grosso,
tramvaja hujanje metalno, sjajno,
draži lišća zavesa lepršavih.

Na liniji uspomena bez reči,
prelepom igrom krug sužavajući,
oslobođenom hrabrošću besneći,

pozivanje ne izbegavajući.
Neka je to i vino uspomene,
Nemoj gladiti vlasi raspletene.
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MAGAM VOLTAM

Magam voltam a kert, elúsztak vígan
az űrben színes lampionok, dalok,
fegyelmezetlen, nyurga árnyék-rajok.
Most változtatni renden – bizonytalan.

Ennyi év után mi mást a káoszból
kihallani, az ekével kifordult
csontok rokonsága ősi és kábult
tánc ritmusát száműzi a távolból.

Vándorként merre haladtam, megtértem
vagy elindultam, a válasz egyre megy.
Emlékeim lajstromát megidézem:

tiszta nyáréjszakán a verandán egy
kerti szék árnyéka… – minden más lomha
őshüllő botlása, ragasztott csoda.
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SÂM SAM BIO

Sâm sam bio vrt, plivale su rado
pesmice i lampioni šareni
gore, nemirne čete vitkih seni.
Sada menjati red je nesigurno.

Posle toliko godina šta bi se
drugo čulo iz haosa, do plugom
već izbačene kosti igrom ludom,
omamljenom, gone se iz daljine.

Kô putnik gde sam išao, došao
ili krenuo, odgovor je isti.
Listu uspomena sam prizivao:

Letnje noći te na verandi čisti
sen baštenske stolice… – a sve drugo:
trom pra-vodozemac, lepljeno čudo.
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ÁLRUHÁK INCSELKEDÉSE

Tömjén-erdő és gondosan kimosott
ruhanemű, tej gölöncséredényben,
idill az ebéd illat-rétegében,
háttal mindennek, mit régen kidobott

a század. Díszes üveg-pilléreken
király-koronák és rút koldusrongyok.
Konokul nézel, mint a szirti sasok
magad-változtató hűs reggeleken.

Mégis inkább a csatába sietnél,
sikerrel forgatva fegyvered, majdan
az ujjongó tömegben menetelnél

ezüstesőben, leányt csak hajnalban
választnál, nem számolnád az éveket,
bort innál, s utálnád a véneket.
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ZADIRKAVANJE MASKI

Šuma tamjana i dobro oprano
rublje, mleko u starim posudama,
idila mirisa na ručkovima,
leđima svemu što je izbačeno

iz veka. Na staklenim stubovima
krune kraljeva i krpe prosjaka.
Uporno gledaš kô ptica jaka,
kad se promeniš u svežim jutrima.

Ipak, ti bi u boj više voleo,
latio bi se oružja, a posle
po kišici s masom bi išao.

Tek u zoru bi gledao devojke.
Pio bi i gnušao bi se starih.
Za tebe su godine već bez čari.
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A SZÁZADIK ARC

Még mindig: mi lehetnék. De kissé már:
mi lehettem volna. Forgó ötletek,
kuszált, sodródó évek, vélt remények.
Gyarapodó, sokszínű gardrób-tár.

Fáradt utas, ki borzongó hajnalon
sikátor-csatornák televénye. Vagy:
ügyes szemfényvesztő; láttatva a nagy
mutatványt meghajol a pódiumon,

de csodát maga keres, vagy legalább
kedvező jeladást. Ütni a gyöngén,
tisztelni az erőset – miként tovább?

Tántorogva haladni, netán fürgén,
másokkal vagy egyedül? Jók és latrok,
a mutatvány díjtalan, maradhattok…

 

■   ■■■  

■■■  
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STOTO LICE

Još uvek: šta mogu bit’ u to doba.
No: šta sam mogô bit’. Ideje snažne,
haotične godine, nade lažne.
Sve veća, šarenija garderoba.

Putnik umoran od drhtave zore,
crnica kanala prolaza. Ili:
mađioničar vešti, taj pak koji
klanja se publici posle predstave,

al’ čudo traži sam, ili bar bolje
znakove. A slabijeg udarati,
i poštovati jačeg – kako dalje?

Hodati hitro, ili batrgati,
s drugima il’ sam? Dobri, zli – čujte:
Produkcija je besplatna, ostajte…
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LEBEGŐ HONTALAN

Úgy vélheted, furfangos csodatevő,
könnyed virtuóz, kissé hányaveti
persze, a tény-valót csak éppen metszi.
Furcsa átlókat ügyesen keverő.

A feddés jogos; lebegő hontalan,
csak pillanatnyi mutatványra ügyel,
ahelyett, hogy súlyos föld-lélegzettel
tenne kőre követ. De vigasztalan

lenne ez is, miként annyi más téves
vállalás; legalább a produkció,
az ejtse még ámulatba a népes

sereget, és hitesd el, hogy a súlyzót,
amit felemelsz, más fel nem veheti.
Ha jól meggondoljuk, ez is valami.
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BESKUĆNIK U LETU

Veliš, barem čudotvorac lukavi,
virtuoz laki, i razmetljiv malo,
naravno, javu činjenica samo
seče. Dijagonale vešto pravi.

Grdnja pravedna. Beskućnik u letu
tek na trenutnu produkciju misli,
mesto toga da nâčine još smisli
kako da stavlja kamenje na zemlju.

Ali i to bi neutešno bilo
kô druge pogrešne operacije,
produkcija će prodrmati bilo

mase te. I daj da veruju da teg
što ti možeš, drugi neće podići.
I to je nešto, možemo priznati.
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EGY UDVARI KARMESTERHEZ

Mégis inkább úgy haladni, miként a
hullám a parti föveny teljes sávján:
az irány-harangjáték sem szól pusztán
azoknak, kik elől vagy hátul állva

vonulnak. De oldalra is. Tolmácsold
hát jól e tételt, az ismeretlenség
vonzása ne legyen kék végzetesség.
A szálló hangokat magad birtokold!

Ne tarts a légtornászokkal, a mélybe
ereszkedő barlangkutatókkal sem.
Otthonra így nem találsz. Rút kövekbe

botlasz, elesel. Holott fejedelem
lehetnél, vagy tökéletes udvaronc.
Fegyvertársak nélkül – csak örök tanonc.
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DVORSKOM KAPELNIKU

Ipak: bolje tako napredovati
kao talas na celoj traci žala:
no što ne zvoni od zvona muzika
tek tima koji  spreda il’ pozadi

marširaju. Već na sve strane, svima.
Tumači to dobro, kô teze važne.
Kob da ti ne budu daleke varke.
Ti sam gospodari tim tonovima.

Nemoj kô vazdušni akrobati ti,
ni kao istraživaci dubine,
na taj način dom svoj nečeš stvarati.

Spotaći ćeš se o ružno kamenje.
Vladar il’ dvoranin mogô bi biti.
Bez saveznika – učenik večiti.
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FEDDŐ SOROK

Neked is hazudtak, mondod, ezt teszik,
ravaszkodva mindenkit átejteni…
Vagy éppen rejtjelet kell megfejteni,
a bambán igazodót jól megverik.

Árva szemüvege repedten fénylik.
Kell-e még ily keményen fenyíteni?
Hajlott hátát még tovább görbíteni?
Rács-árnyékokból rőt kiáltás vérzik.

De barátocskám! Ebből legyen elég!
Száguldj a hegyre, s ordíts egy nagyot,
bánom is én, vágj ki egy óriás fát.

Majd akkor jelentkezz, aranyat hatot
kapsz, botütés helyett, fénylik majd a lég;
egyenesedj, s ne ugord át a mát!
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REČI GRDNJE

I tebi su lagali, kažeš, vući
za nos bi oni svakog, prevariti…
Ili šifru treba odgonetnuti?
Nespretnoga će uvek izmlatiti.

Blistaju mu prsnule naočari.
Je l’ potrebno tako tvrdo kazniti?
Kriva mu leđa još više kriviti?
Iz senki uza crven krik krvari.

Prijatelju moj! Nemoj više tako!
Trči na breg i viči kako možeš,
iseci bar jedno drvo veliko!

Javi se posle toga i dobićeš
zlatnike mesto udaraca štapom.
Ispravi se i pokaži se svakom!
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ORGONAÉPÍTŐK

Tiberis idejében szakácskönyvet
írt Marcus Gavrius Apicius. Csak
Magasztos Gége névvel illették vak
írók, mint Plinius. Téves ítélet.

Nos, nem Apiciusnak volt igaza?
Mi a hálóval esetlenül bánunk,
tűnő értékek utáni honvágyunk:
kínzó nyomkeresés. Bátrak válasza?

A kontrapunkt törvényeihez miként
igazodjunk? Hogyan kihalászni azt,
ami elmerült, s úgy tűnik, végként?

Az orgonaépítők szerint: malaszt,
nem tudni. A harc örök: az író ír.
Szépen zúg a Wohltemperiertes Klavier.
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GRADITELJI ORGULJA

Za Tiberijevo vreme kuvare
pisâ Marko Gavrilo Apicije.
«Moćno Grlo» – dali su mu to ime
zaslepljeni pisci, kao Plinije.

Zar Apicije ne imade pravo?
Nevešto rukujemo svim mrežama,
nostalgija za bivšim vrednostima:
traganje bolno. Je l’ mišljenje hrabro?

Po zakonima kontrapunkta kako
da se ravnaš? Kako izvadit’ ono,
spasti što je utonulo duboko?

Po graditeljima orgulja samo:
milost. Borba je večna: pisac piše.
Preludijumi, fuge lepo zvuče.
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VERSFARAGÓK ÉS VÉSNÖKÖK

Dicső versfaragók és ti vésnökök:
ezt-azt megmenteni a feledéstől,
emléket építeni a kevésből.
Idő-nyílásban leskedő hírnökök:

lényegében mindegy, merre jártatok.
Tapsot és virágot összegyűjteni,
közben gáncstalan lovagnak maradni…
Zsoldot, tallért, hadisarcot vártatok?

Állhattál volna a másik oldalon –
csak puszta alku kérdése – egyre megy.
De ha kötne valami fogadalom!

Nem is lenne tán kivételezett kegy…
Ingerlő feladat, tagadhatatlan.
Verselők, vésnökök, készülhet a tan!
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REZBARI PESME I KLESAČI

Slavni rezbari pesme i klesači:
Spasavajte štošta od zaborava,
Gradite spomen sa malo sredstava.
U otvoru vremena glasnici ti:

u stvari, svejedno gde ste hodali.
Cveće i aplauz sebi skupljati,
a pri tom besprekoran pak ostati…
Najamninu il’ talire čekali?

I na drugoj strani stajat’ si mogô
A to je pitanje pogodbe samo.
Al’ kad bi neku zakletvu imao!

Izuzetna milost to ne bi bilo.
Privlačan zadatak, neporecivo.
Rezbari pesme, klesači, na posô!
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DA CAPO AL FINE

Van erre hiteles tájékoztató?
Különös művészet, irtozatos kör.
Így ne szóljunk a lusta bölcselőkről.
Álmunk mégiscsak tündéri, elfogyó…

Strandhomok-menyasszonyok heverésznek,
ital, a távolból barokk muzsika,
őshüllő botlása, ragaszott csoda.
Nem számolnál, nincs értelme éveknek.

Mi lehettem volna. Forgó ötletek;
amit felemelsz, más fel nem veheti,
tolmácsold jól, alapvető tételnek.

Vagy éppen rejtjelet kell megfejteni?
Megmenteni, mi kihalászhatatlan…
Verselők, vésnökök, készülhet a tan!
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DA CAPO AL FINE

Za upotrebu ima li uputstva?
Čudnovata umetnost, krug najveći.
O lenosti mudraca čak ni reči.
Bajna pak beše naša sanjarija…

Nevesta peska obale lenčari,
piće, iz daljine concerto grosso,
trom pra-vodozemac, lepljeno čudo.
Za tebe su godine već bez čari.

No: šta sam mogô bit': Ideje snažne,
što ti možeš, drugi neće podići.
Tumači to dobro, kô teze važne.

Ili šifru treba odgonetnuti,
spasti što je utonulo duboko?
Rezbari pesme, klesači, na posô!
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