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ELŐSZÓ 

A „ Hon... Szerelem... Elmúlás... " című kötetben két 
kortárs kárpátaljai illetve egy anyaországi költő legjobb 
versei talaíhatóak ukrán fordításban, természetesen az 
eredetiek közlése mellett. 

Amint a könyv címéből is kiderül, a költemények 
témaköre a hazaszeretet, a szerelem és a halál. Horváth 
Sándor és Dupka György versei többnyire a honról és a 
szerelemről szólnak ( de nem kizárólag ), míg Somos Béla 
költeményeivel imádott feleségének állít emléket. 

A válogatás összeállítója és ukrán nyelvre való átültetője 
tanítványunk, Kudla György, akinek ez az első, teljes 
müfordításkötete. A fordítónak több versátültetése jelent 
meg az EGYÜTT című irodalmi folyóiratban és jeles helyezést 
ért el egy nemzetközi, magyar—ukrán műfordítói pályázaton. 

A szépen szerkesztett kétnyelvű kötet kitűnő hozzájámlás 
az ukrán - magyar irodalmi kapcsolatokhoz, értékei révén 
szeretettel ajánlom az olvasó figyelmébe. 

UDVARI ISTVÁN, 
az MTA doktora, egyetemi magántanár, 

a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola 
Ukrán—Ruszin Filológiai Tanszékének 

vezetője 



ПЕРЕДМОВА 

У зб1рнику „Вггчизна... Кохання... Кончина..." 
опублковуються найкраиц Bipuii одного сучасного 
угорського та двох сучасних закарпатських noeTÍB у 
переклад! з угорсько! на украшську мову, а також 
орипнали цих поезш. Як висвгглюеться з назви 
книги, тематикою цих BipinÍB е кохання, смерть i 
любов до вггчизни. Поези Шандора Горвата i Дьордьа 
Дупки в основному звучать про вггчизну та кохання 
(але не виключно ), в той час Бейла Шомош CBOÏ ßipmi 
присвячуе пам'ят! кохано!'дружини. 

Складачем i перекладачем цього зб1рника е наш 
колишнш студент, Дьордь Кудла, для нього це буде 
першим повним художшм перекладом. У перекладача 
з'явилися декшька перекладених BipinÎB у л!тера-
турному журнал! „Разом ", а також BÍH отримував вщ-
MiHHy ouiHKy на м1жнародному конкурс! художн!х 
перекладач!в у Будапешт!. 

Цей гарно оформлений двохмовний зб!рник е 
чудовим внеском у культурш зв'язки м!ж угорською 
та украшською л!тературою i завдяки його цшност! я 
щиро пропоную до у ваги читачам. 

1штван Ydeapi, 
доктор УАН, 

Професор ЬПредьгазського Педагопчного 1нституту, 
Завщуючий кафедрою украшськоУ i русинсько'1 

фшологи 
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de a dalra éhezőkért 
felajzott kedvünk 
csupa gyöngy-villanás, 
s szerelmetesen lobogó szavaink nyomán 
szép utódok nőnek 
asszonyaink karján... 
szép szó 
tiszta hang 
tiszta ég 
szép beszéd 
csak aki hallgat 
és némán ballag 
s fülünkben 
hol a szél 
hol a vihar 
hol a szél 
hol a vihar énekel 
.. .a szívünkben már forr 

s a felszínre tör 
a salakból tisztult lelki-kincs, 
a szem tükrén 
máris megcsillan 
és körbesugározza 
Bölcső-falvainkat, 
Nyelv-tanyáinkat, 
Vár-hegyeinket, 
hol eljegyeztük egymást a 
folytatással, sorsunkat a tájjal, 
e vállalt frigyért 
hol fázunk, 
hol izzadunk, 
s fülünkben 
hol szél, 
hol vihar énekel, 
de a dalra éhezőkért 
felajzott kedvünk csupa gyöngy-villanás, 
s szerelmetesen lobogó szavaink nyomán 
szép utódok nőnek asszonyaink karján... 



ГОЛОДУЮЧИМ НА шсню 
Для голодучих на шсню 
пщнявся нам настрш — 
увесь блиск перлин 
i внаслщок наших закохано-палаючих сл1в 
виростають гарш потомки 
на руках жшок наших... 

Прекрасне слово 
Чистий голос 
Безхмарне небо 
Гарна розмова -
Лише хто мовчить 
Та беззвучно крокус 
I в вухах наших 
То в Пер 
То буря 
То BÍTep 
То буря сшвае 

... в сериях наших вже кипить 
та прокладае шлях на поверхню 
вщ шлаку очищений душевний скарб, 
на дзеркал1очей 
вщразу заблищить 
та засяе навколо 
наших колисок-сш, 
MoB-xyTopÍB, 
3aMKÍB-rip, 
Де заручились ми з 
продовженням, 
Долю нашу з ландшафтом, 
За цей прийнятий шлюб 
1нод1 мерзнемо, 
А ШКОЛИ nOTÍCMO, 
I в вухах наших 
То BÍTep, 
То буря сшвае, 
Але для голодуючих на шсню 
Пщнявся нам настрш -
Увесь блиск перлин, 
Та внаслщок наших 
Закохано-палаючих ошв 
Виростають прекрасш потомки 
На руках жшок наших... 



zúg a kalász, 
vele zúg a vérem, 
szétcsap ringva 
az idő ölében 



ПЕРЕД ЖНИВАМИ 

Колос шумить 
3 ним i кров моя, 
Роздавлюе колихаючись 
У лош часу. 



Ballada 

Homlokomhoz értél 
tenger csókot kértél 
Amíg szívem égett 
teremtem én néked 

belém futó mámor-inda 
szárnyas lelkem ki ne szívja 
lombosodjál nap-mosollyal 
szemed kék-boglárba fogja 

lettem benned csillag 
vad-gyönyörbe ringatsz 
- ha megunnál engem 
földre kéne esnem 

ha lehullna íves karod 
elfoszlana nap-mosolyod 
száradna a mámor-inda 
befalaznál kamasz-kínba. 



БАЛАДА 

Торкнулася ти мого чола 
Море поцшунюв просила 
Поки палало серце мое -
Я родився для тебе. 

Хмшь- л1ана повзуча в мене 
Крилату душу мою щоб не висмоктала 
Розвивайся ycMiuiKOK) сонця 
OHÍ TBOÏ в синю волошку охоплюе. 

Став я в TO6Í 3ipKOK), 
В дику noxiTb мене колисаеш 
- якби я набрид TO6Í , 

на землю треба би упасти меш. 

Якби впала твоя дугаста рука, 
Розв1ялась би ycMÍiiiKa сонячна твоя, 
Висохла би хмшь- л1ана 
Замурувала би мене в муки шдлггка. 



Jaj, ha tudnád 

Jaj, ha tudnád, Csillagképem, 
táncolunk a hold ösvényen, 
hajadon a szél hegedül, 
kerek ég is táncra perdül. 

Jaj, ha tudnád, percről percre -
belevirradsz örömömbe. 
Kürtön tavasz sarkall minket, 
perget csodás tündér-képet. 

Nótás szívünk e sík mezőn 
szivárvány-karéj az Időn. 
Földön pörgő marék szikra -
s kerek földön lángját szítja. 



ОЙ, ЯКБИ ТИ ЗНАЛА 

Ой, якби ти знала, мое Суз1р'я, 
Танцюемо на стежш мюяця, 
На волоса твоему вггер на скрипщ грае, 
Ще й округле небо затанцюе. 

Ой, якби ти знала, час вщ часу 
Po3CBÍTaeui до радост1 Moeï. 
Весна шдганяе нас на Tpyöi, 
Швидко крутить чудову картину фе'г 

Ствуче наше серце на цьому р1вному пол1, 
Як веселка-скибка на náci. 
Кружляе жменя icKop -
Роздуваючи полум'я на кругл ш земл1. 



Kalász-monológ 

Dalos kalászom a Nap csókja, 
tüzét, szakállamra szórja 
ütemre igázok a széllel, 
táncra, susogásra bélel 

Kis pej pipaccsal cicázva, 
kaszások himnuszára várva, 
fejem bokros fényben szárad... 
Kézbe simulok, várnak... 



МОНОЛОГ- КОЛОСА 

Mift сгивучий колос - поцшунок Сонця, 
Вогонь свш розсипае на бороду мою, 
В темш з BÍTpoM колихаюсь, 
На танець, на шелестшня йду. 

Маленький гшдий з диким маком жартуючи, 
На пмн Kocapiß чекаючи, 
Голова моя сохне у CBÍTOÍ куща, 
Горнуся в руки, чекають... 



Intelem 

apáink kísértő árnya 
bűnbe hajló lelkeddel 
pörbe is szállna, 
ha megtorpannál gyáván 

ősi nyelvösvényünkön 



ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

Примарш TÍHÍ наших батьюв 
3 душею твоею нахиленою в rpix 
Так i сварились би, 
Якби ти вщсахнувся боягузливо 
На первюнш стежщ нашо\' мови. 



Kisebbségi ima fiaimnak 

higgy önmagadban 
hiszek önmagunkban 
higgy anyanyelvedben 
hiszek a nemzetekben 
higgy népedben 
hiszek az emberekben 
önmegtartó erejében 
tűzhely őrző melegében 
önmegtartó erejében 
tűzhelyőrző melegükben 

higgy a napi örömben, bánatban 
hiszek a holnapi jóban rosszban 
higgy a csirakeltő Napban 
hiszek a vonzó Holdban, csillagokban 
higgy a kavargó szélben, vízben 
hiszek a ki nem alvó tűzben, 

földanyánkban 
szép nyelvünk el nem árulásában 
szerelem s halál harmóniájában 
szülőföldünk fel nem adásában 
szerelmünk s halálunk harmóniájában 



МОЛИТВА МЕНШОСТ1 ДЛЯ 
MOÏXCHHIB 

Bip в себе, 
Я Bipio в нас , 
Bip у свою рщну мову, 
Я Bipio в наци, 
Bip народу своему, 
Я Bipio в людей, 
В Ух стриманих силах 
В збереженому теши вогнища 
В стриманш його сшп 
В теплой збереженого вогнища. 

Bip у радос™ та смутку дня, 
Bipio в завтрашне благо i зло, 
Bip в зароджуюче Сонце, 
Bipio в привабливий мюяць, в з1рки, 
Bip у вертлявий BÍTep, у воду, 
Bipio в невгасаючий вогонь, 
В Землю-MaTÍp, 
За незраду чудово'У мови нашо'У, 
В гармошю кохання та смертц 
За не в1ддачу нашо'У рщноУ землц 
В гармошю нашого кохання 
Та cMepTi нашо'У. 



Meditáció 

A sárkányölők magtalanok voltak? 
- Millió porszem 
ámul tetteiken -
meghalt párbajoknak 
képzelt zaja sincsen! 



МЕДИТАЦШ 

Убивщ дракошв безгаидними були?... 
Мшьйони тщинок 
Дивуються над д1ями Ï X H Î M H -

У померлих дуелях 
I уявного шуму немае! 



Kiterítem a tájra 

Ilyenkor tavasz-figyelő utamon 
levedlem a téli korcs jegyeket 
s újra éltet a cél 
hisz elhintem magvaimat 
a tüzes erekbe a fekete humuszt 
a vízbe fűbe ágaskodó fákba 
hogy munkáljon a szigorú rend 
bűvölő tüzet viszek a versbe 
mert érzem a nedvek roppant feszülését 
a föllobbant világ-bizsergést 
és minden halk rügymoccanásra 
kiterítem a tájra 
vágyaim térképét. 



РОЗТЕЛЮ НА ЛАНДШАФТ 

В час MOCÏ дороги спостереження весни 
Облуплюю 3 H M O B Í виродлив1 ознаки, 
I знову оживляе мене цшь, 
Тому, що nociio насшня 
У вогняш жили чорнозем 
В дерева, яш впираються у воду та траву, 
Щоб трудився суворий порядок, 
Чар1вний вогонь у ßipin внесу, 
Тому що вщчуваю величезну 
напружешсть вологи, 
Спалахи лоскотливосп свггу 
I на кожен тихий порух бруньок 
Розстелю на ландшафт карту 
Moïx бажань. 



Múzsához 

Állj meg, Lantos, légy az álmom! 
Iijan bűvöl, dacát áldom, 
dallam fejtő éles hangja 
az emberért buzdít dalra. 

Mert a költő csillag-bojtár, 
titokfejtő lelket feltár, 
beballag a jövendőbe, 
gyöngymezőknek lesz az őre. 

Hitben lobogsz, lantos költő, 
virradatban reményt gyűjtő, 
húrozd föl csak lantos szívem, 
szétosztom a rögös kincsem; 

Lantos ének el ne fogyjon, 
napkorongján hadd forogjon 
körbe dúdold ezt a földet 
bánat medrét elsöpörjed... 



Стш, стваче з лютнею, стань MOÏM СНОМ 

По- юнацьки чаруе, благословляю його 
За цю впертють; 
Його р1зкий, що крае мелод1ю, голос, 
Спонукае до nicHi задля людини. 

Тому що поет пастух 3ipoK, 
Вщкрие душу, що розгадуе таши, 
Вирушить у майбутне, 
Стане сторожем перлинних пол1в. 

У ßipi палаеш, сшваче, 
На свНанку збираеш мрп', 
Дай моему серцю струни лютш, 
Розд1лю CBift тернистий скарб. 

Щоб не закшчувалася лютн1 теня , 
Хай обертаеться навколо сонця, 
3 тенями навкруги земл1 
Русло смутку замети... 



Üdvözlő sorok Juvan Sesztalovnak 

Hej, a mi szavaink milyenek? 
Közös múltból felénk intenek. 
Egy anyatej íze dajkálja, 
Tiszánál és Obnál átjárja 
daltól visszhangos tűz-szívünket, 
messzire vándorló nyelvünket... 
Ne fogjon ki rajtunk a bánat, 
akkor hangunk sosem lesz fáradt, 
s a szavak egymáshoz sodródnak, 
ős-révbe érnek, mint a patak 

- sárkányfogat is aprítanak 
a nyílröptü, kardélű szavak... 
Táltost költővé lágyítanak, 
népüknek tűzhelyt áhítanak... 
Köztük a lantos csillagbojtár, 
a szíve mindig kitárt oltár... 
- Hírt is viszünk a Jövendőbe, 
gyöngymezőinknek leszünk őre. 
Közös Regénk még sóhajt fakaszt 
és fölsikolt a nyelvünk alatt: 
az igazságunk ím fölsejlik, 
létünknek titka miben rejlik? 
- Szánkról a szép szó el ne fogyjon, 

ős-forrásunk ki ne apadjon... 



РЯДКИ ПРИВ1ТАННЯ ЮВАНУ 
ШЕСТАЛОВУ 

Гей, яю Hami слова? 
1з спшьного минулого нам махають. 
Один i той же смак молока 
MaTepi няньчить, 
Бшя Тиси та Об проймае Hami, 
Вщ niceHb вщлунш вогтн-серця, 
Далеко мандруюч1 мови Hami... 

Хай не бере нас смуток, 
Tcmi наш голос школи не втомлюватиметься, 
I слова один до одного притруться, 
До nepeicHOÏ присташ прибудуть, 
Як струмок -
Ще й зуби дракошв подроблять CTPÍMKH, 

Як стрша, 
Лезо шабль слова... 

Жреця на поета розм'якшують, 
Своему народу вогнище бажають... 
1УПж ними зоряний пастушок 
3 лютнею, 
Серпе його, як вщкритий BÍBTap... 

- Несемо i звютку в майбутне, 
I станемо сторожем наших 
перлинних гошв. 

Спшьна легенда наша 
Ще викликае з1тхання, 
I скрипне пщ мовою нашою : 
Ось icTHHa наша появиться, 
1снування наше в чому криеться, 
Щоб гарне слово з наших губ школи 
Не заюнчувалося, 
I щоб первюне джерело наше 
Нжоли не зменшувалось... 



Szilaj lettem 

Anyám öle. Tiszta vize, 
szivárványszín mártózz bele! 

Elringatnád vándor álmom. 
- Dalod újra szolmizálom. 

Elragadt a kékszemű idő, 
megkorbácsolt jeges felhő. 

Táltos sorsom vacog velem 
Makrancos, de fölnyergelem. 

Átfüt kérdőjeles arcod, 
meséidből rügyet hajtok. 



Лоно мое! MaTepi, як чиста вода, 
Кольори рай дуги, занур1ться ! 

Заколисав мш мандр1вний сон, 
Шсню твою знову сольфеджю. 

Викрав мене синьоокий час, 
Набатожила льодяна хмара. 

Доля жреця тремтить в меш, 
Капризна, але я опаную ïï. 

3irpie питальне обличчя твое, 
3 байок T B O Ï X бруньки пускаю. 



Vers a folytonosságról 

Fakeresztes, fatengelyes 
Világból szökve jöttünk, 
Bebalzsamozott Századok 
Véres bóják mögöttünk. 

- Másak vagyunk most! 
Illanó perc-részünket 
Elhantolják a Tegnapok. 
És végértelmünk körül. 
Millió pillanat ragyog. 

Álmunk felé Hajnalodunk. 
Azóta izzik Vénusz arcunk 
S változunk, mint a holdszakok 
Mióta a Szirén-szemü Idö 
Lelkünkbe kacsintott. 



3 дерев'яно-хрестового, дерев'яно- осьового свггу 
Вткаючи ми прийшли, 
Забальзамоваш Стол1ття та кривав16yï 
За нами залишилися. 

I ось тепер ми шил ! 
JlercoHi Hauii Х В И Л И Н И - M H T Í 

Ховають Вчорашш. 
I навколо розуму нашого 
Переливаються м1р1ади хвиль. 

Розсв1таемо до нашого сну... 
Вщтод1 горить наша щока Венери 
Та змшюемось, як м1сячн1 фази, 
Вщколи Сирено-окий Час 
Моргнув у дунн наш1. 



Vallomás 

Deli korom forgó torony, 
Ablakait befalazom. 
Falunyi volt királyságom, 
Most is forgat kacsalábon. 
Hány arasz lett ifjúságom? 
Ráaggatva mennyi álom! 
Népdal lett a szív-kolompja, 
Nyaláb versem telefolyja. 



BÍK МШ стрункий, як обертальна башта, 
Замурую ïï в1кна. 
Минуле мое селюцьке корол1вство 
I тепер вертить мною на курячих шжках. 
Юнють моя скшьки п'ядей стала ? 
Скшьки мрш навшано на нш ! 
Народною п1снею стало ïï серце-дзвшок 
Що наповнюе мого eipuia оберемок. 



Levél 

Kedves Barátom, miért kérdezel, 
Származásom mondd, miért érdekel? 
Kedves Barátom, feltárom neked a szívem, 
Mert én magyarnak itt születtem. 

Itt, hol a múló kor tükreiben 
Átok fogan és vérző szerelem, 
Erdős-Kárpátok karéjozta sík vidéken, 
Mert én magyarnak itt születtem. 

Sorsunk évgyűrűktől duzzadó fa 
Gyökeret vert véres múltú fa, 
Bűnös századok viharától megtépetten, 
Mert én magyarnak itt születtem. 

Nem fojtjuk el a feltörő éneket, 
Nem felejtjük el a gyászos éveket. 
Félj, ha a gyávaság most szívedbe mar, 
Ajkunkon tovább lobog az ősi dal. 

S ki-ki mely nép fia s leánya, 
Ezt most soha senki ne tagadja, 
És anyanyelvem holnap is büszkén megvédem, 
Mert én magyarnak itt születtem. 
Mert én magyarnak itt születtem. 



лист 
Милий друже, чому питаеш, 
Походження мое, скажи, чого цжавить воно тебе ? 
Милий друже, розкрию T O 6 Í свое серце, 
Тому, що саме тут угорцем народився я. 

Тут, де у дзеркалах минуло!" епохи 
Зародяться прокляття та любов кривава, 
В оточених лшистими Карпатами краях, 
Тому, що саме тут угорцем народився я. 

Доля наша, як дерево набухле вщ р1чних кшець, 
Що коршня пустили, з кривавим минулим, 
Роздерте у бурях гршних стаппть, 
Тому, що саме тут угорцем народився я. 

Не задушимо шсню, що мщше, 
Не забудемо сумних роюв. 
Бшся, якщо боягузтво отру!'ть серце твое, 
На губах наших одв1чна шсня дал1 палае. 

Будь-якого народу сини та дочки, 
Це хай HÍXTO i школи не заперечуе, 
Рщну мову гордо захищатиму i завтра, 
Тому, що саме тут угорцем народився я, 
Тому, що саме тут угорцем народився я. 
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Az én hazám 
csendes pentaton ének. 
Ha szívemhez hajolsz, 
eléneklem néked. 



Моя батыавщина-
Тиха пентатонна пюня, 
Якщо нахилишся до мого серця, 
Засгиваю я TO6Í ÏÏ. 



Kishaza 

(i) 
Hazámat megálmodom. 
Anyámmá édesgetem. 
Hogy félteni tudjam -
csak ennyire segíts 
Istenem. 



Присниться в1тчизна. 
Приманю, як MaTip. 
Щоб я MÍT боятися за неУ -
Боже, настшьки поможи мень 



Kishaza (II) 
(Mert a haza nem eladó) 

Mert a haza nem eladó. 
Ezüst pénzre sem váltható. 
Mert a haza lelked része, 
Határait belédvéste 
Ezer éve a hit. 

Mert a haza kereszted is. 
Betlehemi csillagod is. 
Hiába tiporták hadak él. 
Hiába tiporták hadak él. 
Mert a haza... 
Mert a haza te magad vagy. 



МАЛЕНЬКА В1ТЧИЗНА П. 
( ТОМУ ЩО В1ТЧИЗНА НЕ ПРОДАСТЬСЯ... ) 

Тому що в1тчизна не продасться, 
I на cp iÖHi r p o r n i не розмшюеться. 
Тому що BÍT4H3Ha — дупй твоеУ частина, 
Висжла в T O 6 Í гранищ тисяча poKÍB ßipa. 

Тому що в1тчизна i твш хреет. 
И В1флеемська з1рка твоя. 
Даремно ïï в1йська топтали, жива. 
Тому що в1тчизна... 
Тому що в1тчизна - це ти сам i ти сама. 



Kishaza 
m 

Most legyen benned alázat. 
Hazádat 

ne ordítsd. 
Csak dédelgesd 

édesanyádnak. 



Хай буде в T O 6 Í поюршсть. 
На В1тчизну свою не кричи. 
"Ильки для мами пести. 



Kishaza 
ÓV) 

Hazájából 
aki fut, 
juthat szép világba. 

Menekülhet 
álmokat 
aprópénzre váltva. 

Én belesimulok 
a sarjadó fűbe 

Ráírom nevemet 
avarba süppedő kőre. 

Velem kardok 
cikkannak 
vissza a mélybe. 

Szívemből indulnak 
vérfolyam hadak. 

Habjában csillan 
ősi jog... 
Maradok. 



Хто бiжить 3 В Й Ч И З Н И , 

Попаде в чудовий CBÍT. 

Може втекти, 
але розмшяе на др1бнищ сни. 

Притиснусь до проростаючо'1 трави, 
Напишу ÍM'H свое на занурений в опале 
камшь. 
3i мною Meni падають знову 
в глибину. 
3 мого серця кровопролштп вшська 
вирушають. 
У хвилях блисне первюне право... 
Залишаюсь. 



A vers 

Jaj, de sajnálom azt, 
ki tudatosan 

írja versét. 
Mert az ilyen 

csak 
kurvának 

használja 
szerelmét. 

Én úgy szeretek 
Mintha egy isten 

vajúdná 
szerelmemet. 



Ой, як жашю я того, 
Хто пише Bipm свщомо. 
Тому що той лиш за шлюху мае 
Кохану свою. 

Я так люблю, 
HÍ6H Б О Г родив любов мою. 



Szerelem 

Mikor én szeretek 
magát átkozza a világ. 

A békesség háborúkat zihál, 
s kitalál átkot jajt, 

mocskot. 

A kiátkozott, hitekbe fojtott 
Imádat 

marad nekem. 
Rongyokba pólyálom, 

mint a szűz a kisdedet 
a nincseket. 
Félem, 
féltem, 
életté szeretgetem. 



КОХАННЯ 

Коли я кохаю, 
C B Í T себе проклинае. 
Мир задихаеться вшнами 
I вигадуе лихо, бруд i прокльони. 

Прокляте, у Bipax задушевне обожнювання 
Залишаеться меш. 
В лахм1ття сповиваю, 
Як д1ва малюка, HÍHOTO. 

Боюся, турбуюся, на життя любуюся. 



Szimatolnak nyáladzó csipás kutyák, 
Üres zsebemben kotorászok. 
A vén élet lehullik rólam, 
mikor ítélöszéked elé állok. 

Na, gyertek legények, 
járjátok a táncot. 

Rúgjátok szét a kutyák pofáját, 
Rakjátok büszke nyakatokra a hit 

csiri-csörgő láncát. 

Zsebeimet megtöltöm rablott pénzzel, 
Acsarkodnak rám a lopni gyávák, 
Vén életemet is megváltom, 
S elátkozom, hol megfogantam -

anyám patyolat nászi ágyát. 



Обнюхують слиняв1 гноеточив! пси, 
Риюся в СВ01Й порожнш кишеш. 
Старезне життя спадае з мене, 
Коли стану перед TBOÏM судилищем. 

Нумо хлопщ, йдиь сюди, 
Нумотанцювати. 
Копшть в морду nciß, 
Повысьте на Bauii горд1 шш 
Брязкучий ланцюг в1ри. 

Наповню CBOÏ кишеш грабованими грошима, 
Бурчать на мене ляклив1 кради, 
Викуплю мое старече життя, 
I прокляну полотняне весшьне л1жко матерь 
Де я зачинався. 



Utolsó perc 

Hitem már megfagyott. 
Az álmodás halott. 
Esők 

kimossák 
szemem fényét. 

Szelek 
meglopják 

a hit békéjét. 
Marad a vágy, 

halállal bélelt 
nászi ágy. 



Замерзла вже ßipa моя. 
I сновидшня мертве. 
ДОЕЩ 
Вимиють 
Блиск Moïx очей. 
Вггри украдуть мир eipn. 
Залишаеться бажання, 
Смертю проторочена 
Постшь весшьна. 



Még nem is vetettünk, 
s már ellepik a földet 

a varjak. 
Pedig 

lelkünket is belenyögtük 
a maggal. 

Szedik szemünk világát, 
verik szét a pólyaföldet. 
Az életet kiszemezik. 

Micsoda átok. 
Igazi háború. 

Én vetek, 
S ók a barázdákba 
halált hordanak. 

Dögszag. 
Csizmára tapadó károgás 

hányadéka folyik, 
fröccsen, 

fordul az eke nyomába. 
Fogakat repeszt az átok 
mikor barázdát szántok 

e megkínlódott 
földhazába. 

Visszasírnak a sorok. 
Varjakkal 

és madárijesztőkkel 
egyszerre háborúzok. 



Ще й не поаяли, 
А землю вже покрили ворони. 
Хоча i дупл наци вщдали 
3 насшням. 
Забираючи наш 3ip, 
Розбивають землю-сповиток. 
Окугпрують життя. 
Яке прокляття. 
Справжня вшна. 
Я cira, а вони в борозни 
смерть несуть. 
Запах дохлятини. 
Прилипне до 4O6ÍT блювотне каркання 
Тече, 
Бризкае, повертаеться по слщу плуга. 
Розривае зуби прокляття, 
Коли прокладаю борозну 
В цш замученш землянш BÍT4H3HÍ. 
Оплакують рядки. 
Одночасно воюю з воронами 
I опудалами. 



Ajánlás ballada nélkül 

Herceg, az égre kérlek, légy kegyes! 
A porból, mocsokból feléd nyújtott kezeket 
Ne taszítsd el magadtól. 
Nem magunkért könyörgünk 
Itt e ránk szakadó ég alatt, 
Hova apáink nagy szent bűne hozott. 
Ne undorodj, hajolj le hozzánk. 
Emelj föl. 

Látod, szavunk, szívünk sem idegen. 



Принце, прошу тебе ради Бога, будь 
милосердним! 
До тебе протягнутих рук зпилу, збруду 
Не вщштовхуй вщ себе. 
Не за себе благаемо 
Тут, шд наваленим на нас небом, 
Куди нас прив1в святий rpix наших батьюв. 
Не гидуй, нахились до нас. 
Пщшми будь ласка. 
Бачиш, HÍ СЛОВО, HÍ серце наше 
Не чуже. 



Távolságok 

Az éjszaka sötét 
tömege ömlik szobámba 
esik 
az esőcseppek meg-megújuló 
láthatatlan rohama félelmetes 
dobpergés 
a kivégzőosztag 
már készen áll 
csönd 
kutya ugat a szél is feltámad 
az apródolgok mindig a 
legriasztóbbak 
még most is csurom vizesen 
ébredek 
ha arról álmodom 
hogyan tanultam meg úszni 
kutyák foga 
tép az 
éjszakába 
tíz-húsz 
egyszerre 
ugat-vonít 
utána csend 
egy újrakezdi 
az egész falka szaggatja az éj 
sötét rongyát félnek 
a víz két méternél is mélyebb volt a 
bányagödörben 
vasoszlop meredezett 
távolabb a parttól hogy 
elérjem méternyit 
kellett ugranom mindig 
sikerült 
az öntudatlanság szorongatásában 
most álmomban mellényúlok 
már süllyedek is a sötét víz éjszakájában 
ugrom 



Maca хмуро! HOHÍ вливаеться в мою 
Юмнату, 
Дощить 
Знов i знов обновлен! невидим! штурми 
Краплинок дощу 
Страшний барабанний др1б 
Смертний загш 
Вже HaroTOBi 
Тиша 
Пес вие i BÍTep пщшмаеться, 
Др!бш справи завжди найтривожн!ш!, 
Ще i тепер прокидаюся мокрим, 
Якщо сниться меш, 
Як я вчився плавати. 

Пани nciß рвуться в шч 
Десять - двадцять одночасно вие - скавул!е 
П!сля цього тиша, 
Один Í3 них знову починае, 
Уся орда розривае темну ганч1рку H04Í -
Бояться. 

Вода в рудниковш ям! була глибшою за 
Два метри 
Дал! вщ берега видшвся зал!зний стовп, 
Щоб досягти його, треба було мен! на метр 
пщстрибнути -
завжди вдавалось. 

А тепер у CHÍ, у лещатах непритомноеп, 
промахуюсь 
i занурююсь в темну воду H O H Í , 

Скачу, 
Обхоплюю стовп, 
опускаюсь 
розмахуюся трохи 
i я уже на поверхш 



átölel 
em az 
oszlo 
pot 
merül 
ök 
kicsit lendítek 
magamon már 
a felszínen is 
vagyok 
heteken keresztül 
ugyanígy 
a part felé 
fordulok 
fél kézzel az 
oszlopot fogom 
lebegek a vízen 
(úszni még 
mindig nem 
tudok) lebegek 
egy helyben 
ha elengedem a való világnak ezt az egyetlen 
biztos pontját 
végem 
ahhoz hogy megtanuljak úszni 
el kell engednem 
napokon keresztül lengek 
én 
furcsa zászló 
aztán egy napon a zászlórúd ledőlt 
iszaptól lett éjszaka a víz 
arcomon szememben a mélység mérge-mocska 
és és 
két kezem az éjszakát markolja 
aztán fény 
a parton iszapot szárít bőrömre a nap 
győztem 
ezután többé sohasem mentem oda fürödni 
éjszaka 



тижнями так само 
повертаюсь до берега 
одшею рукою держуся за стовп, 
i тримаюсь на поверхш води 
( плавати ще й тепер не BMÍIO ) 

тримаюсь на одному мющ 
якщо вщпущу цю едину надшну опору 
реального св1ту, 
то меш юнець 
для того, щоб навчитись плавати, 
мушу вщпустити, 
днями коливаюсь, 
як дивний прапор 
noTÍM в один день звалилось древко 
прапора 
вщ баговиння вода стала, як шч, 
на обличч1 моему, в очах 
глибини отрута-грязь 
i 
MOÏ руки HÍ4 хапають, 
noTÍM блиск, 
на 6epe3Í сонце сушить баговиння 
на мою iHKipy 
я nepeMir 
шсля цього бшыне HÍKOHH не йшов 
купатися туди 
H Í 4 

знову мушу в1дпустити стовп, 
i валиться стовп 
кшець 
не вдаеться 
дрижаючи прокидаюсь 
усвщомлюю 
отже, тижнями я товаришував 3Í 
смертю 
ниш вже i менше досить було би, 
щоб кинутися навтжи 
noTÍM обн1ме мене cnoKift 



újra el kell engednem az oszlopot 
s dől az oszlop 
vége 
nem sikerül 
vacogva ébredek 
rádöbbenek 
akkor heteken keresztül a halál volt 
játszótársam 
ma már kevesebb is elég volna a 
megfutamodáshoz 
aztán nyugalom ölel 
ÉS MÉGIS MEGTANULTAM ÚSZNI 
itt most a szél lapozgat szétszórt újságokban 
tegnapi híreken mordul 
egynapi gond gondolat minden 
az éjszaka bölcs 
szemfedőt kínál 
hajnal lobban 
seprik az utcát 



I ВСЕ Ж ТАКИ НАВЧИВСЯ ПЛАВАТИ 

Тепер тут Еитер листае розкидаш 
газета 
на вчорашш новини бурчить, 
одноденна турбота, думка усе, 
HÍ4 мудра 
покров для мертвеця пропонуе, 
свп-анок спалахуе 
вулицю пщм1тають. 



Körbe-körbe 

Én elfelejtem magam. 
Az Isten is megbocsát, 

mert van. Szép Istenem, 
bocsáss meg nekem. 

Hitedben 
vergődik lelkem. 

Én a próbákat kiálltam. 
Húsomban a tűzvasat 

jéggé imádtam. 

Ha volt bennem 
szerelem, 

mások ették, 
ha volt hitem, 

nem adtál hozzá békét. 

Hát add a tisztaságot, 
a kimondható átkot. 

Add 
a belémforduló hazát, 
a tűzégetettek igazát. 

Adj valami hitet. 
Mert kimondom a kínt, 
s nincs, mert nem kell 

feloldozás 
csak mindig más 
szóval átkozódók tüzén 

maradó parázs. 



Я забуду себе. 
I Бог простить, тому що icHye. 
Прости меш, мидий Боже. 
У Bipi тво'ш мучиться душа моя. 

Випробування я витримав. 
В м'яЫ своему розпечене зал1зо 
Я на лщ обожнював. 

Якщо була в меш любов, 
IHUIÍ УЛИ, 

Якщо була в мене ßipa, 
Ти не дав до неУ миру. 

Так дай меш невиншсть, 
вимовне 
проклятгя. 

Дай обернуту в мене вп-чизну, 
правду, на вогш спаленим, 
Дай якусь ßipy. 
Тому що вимовлю мучения, 
i не треба 
звшьнення, 
тому що його не icHye, 
Тшьки той жар, 
який лишаеться у вогш 
завжди iHmi 
прокльони сипаючих. 



Vasfüggöny 

Sem erő, sem hit 
valami más -
életet lihegő vágyak 

között 
az elmúlás. 

Békével felvett kereszt: 
Most már megértenek... 

S mindig a lázadó vágy 
zöld álmodás. 

Benne 
lombhullás zihál. 

Rátalál a szóra a rög. 
Álomtalan ami örök. 

Az élet 

vajúdó halál. 

Határ béklyóz, 
átkozza hitemet. 

Acél, 
ámuló szögesdrót 

hiteget szabad világgal... 

mával 

A vér vénámba fagyott. 



Hi сила, HÍ B i p a , 

щось iHuie -
м1ж бажаннями, яю дихають життя -
- кончина. 
3 миром шднятий хрест : 
3po3yMÍioTb вже тепер... 
I завжди бунтуюча туга -
зелене сновидшня. 
В ньому листопад задихаеться. 
Набреде на слово шматок земль 
Безсонний той, хто в1чний. 

Життя - це смерть натужена. 
Кордон забивае в кайдани, 
мою ßipy проклинае. 

Сталь, дивуючий колючий др1т 
обманюе вшьним CBÍTOM . . . 

сьогодшшшм днем. 
Кров замерзла у жилах MOÏX. 



Néró felgyújtja Rómát 

Vegyétek vérét 
kosoknak, bikáknak. 
Nagy áldozat kell ma. 

A szomszédban 
új házakba költöznek 
halottszemü emberek. 

Olyan nagy itt a csend, 
mint ott a félelem. 

Az utak már 
a temetőt sem találják. 
A Minotaurosz 
kopjafákat fal. 

A kutak 
otthagyták az ágast, 
vizük megfeketedett. 

A házak kitört bordáiba kapaszkodva 
meszelt arcú emberek 
várják a semmit. 

Az asszony 
csak ösztönből szoptat, 
a gyerekre rá se néz. 

A nagy keresztről 
leszállt a BádogKrisztus. 
Az árva gerenda 
magát átkozza, 
fenyegeti az eget. 

Néró új ruhát ölt. 
Körötte tapsikolnak az istenek. 

ró középen áll, 
énekel: 

„Tüzet viszek, ne lássátok... " 
És az istenek azt játsszák, hogy 
nem látják. 
PEDIG RÓMA MÁR ÉG. 



Спустить кров баранам i бикам. 
Сьогодш потр1бна велика жертва. 

По сусщству в HOBÍ хати 
люди, з мертвими очима ееляться. 

Така тут тиша, 
Як там страх. 

Дороги вже i цвинтар 
Не знаходять. 
Мшотавр пам'ятш знаки пожирае. 

Колодяз1 покинули CBOÏX журавл1в, 
вода 1хня почоршла. 

Люди блда, як вапно, 
чипляючись 
за виламаш ребра дом1в 
чекають шчого. 

Жшка тшьки 
за ÍHCTHHKTOM годуе груддю, 

нав1ть i не гляне на дитину свою. 

3 великого хреста 
спустився Жерстяний Христос. 
Сиротлива балка 
себе проклинае, 
погрожуе небу. 

Нерон одягае одяг новий, 
навколо нього плещуть боги. 

Нерон cToÏTb посередиш i сшвае : 
„Вогонь несу, це вам не бачити..." 
I боги вдають, шби не бачать. 

ХОЧА РИМ УЖЕ ГОРИТЬ. 
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Melyikünk hűtlen? 
Aki itt maradt 

téblábolni a tétova világban 
araszolgatva szürke napokat 
életre ítélve halálra szántan 

vagy aki elment 
örökös szótlanságba 

elfelejtve a perzselő nyarat 
nem tudva mekkora tél támad utána 
s nem bánva azt se ha semmise marad 



Хто з нас в1роломний ? 
Той, хто тут залишився в нер1шучому 
CBÍTÍ 

крокуючи cipHMH днями 
на життя засуджений 
на смерть призначений 

Чи той, хто niniOB 
у в1чну мовчазн1сть, 
забув пекуче л1то 
не знаючи, яка зима буде 
шсля нього 
i не шкодуючи, якщо не залишиться 
H Í 4 0 T 0 . 



Ha nem vagy 

Eztán 
mindig 
ilyen 
rútféreg leszek 
amilyen voltam 
mielőtt megismertelek 

összegyűrt 
papírlap 
az arcom 
kifakult színű 
furcsa göngyöleg 
olyan, amilyen volt 
mielőtt megismertelek 

a békából lett királyfi 
újra békává változik 

nincs mire várni 

nincs csoda s ha van 
Őnélküle minek 



Вщтепер завжди буду таким 
гидким хробаком, 
яким i був до того, 
як познайомився з тобою. 

Мое обличчя - пом'ятий аркуш, 
як вицвший чудний згорток, 
такий, який i був, 
перед знайомством з тобою. 

Королевич, що повстав з жаби, 
перетворюеться в жабу знов, 
нема на що чекати 
немае чуда, а якщо е, 
Без Heï для чого. 



Mit mulasztottam? 
Tudhatod: sokat. 

Nem számoltuk meg a csillagokat. 



Що я втратив ? 
Ти знаеш - багато. 
Не порахували з тобою з1рки. 



Mérleg 

A férfi emberré soványodik 

Nemzett fiút 
aki helyére áll 

Épített házat 
A ház lakható 

A könyv 
mindegy hogy hány 

az asztalon 

Asszonyát 
élete jobb felét 
míg tudta 
ölelte 

Mit tehet még 

Gyermek 
Ház 
Könyv 
Asszony 

Az érdem Istené 



Чоловк на людину схудне 
зачав сина 
хто стане на його мшце 

Збудував д1м 
придатний до мешкання 
Книги на omni, 
все одно, 
що скшьки. 

Дружину, 
кращу половину свого життя, 
Поки Mir, обшмав. 

Що Mir би ще зробити -
Дитина 
Д!М 
Книга 
Ж ш к а -
Заслуга Бога 



Már többen vagytok odaát 
Egyre többen odaát 
Hívogatásotok a folyón 
átjön, míg megjön a komp 

Nem tudom, milyen odaát 
Nem tudom, milyen a komp 
Mindig csak hírét hallani 
és a víz csobbanásait 

Talán a révész ideges 
azért csapdos az evező 
Talán köd van vízen 
azért olyan tiszta a hang 



Голос 

Вже бшьше вас на тому бощ 
Все бшьше там, 
Кликання ванн через р1чку проходять 
Поки прибуде пором. 

Не знаю, як там на тому бощ 
Не знаю, який той пором, 
Завжди тшьки вютку його чути 
I плесют води. 

Мабуть, поромник нервовий, 
Тому лопоче весло, 
Мабуть туман над водою 
Тому такий чистий голос. 



Úgy teszek 

Úgy teszek, mintha várnál 
Vagy hanem is 
Mintha másutt volnál 

Ha én városon 
akkor te falun 
ha én itt, te ott 
így gondolom 

* 

Talán más 
megoldás is kínálkozik 
Úgy teszek, mintha elváltál volna tőlem 
hivatalosan a bíróság előtt 

így sokáig nem találkozunk 
De találkozhatunk 
s kibékülhetünk 

* 

De az is lehet 
hogy most 
még az az idő van 
mikor csak a képzeletemben élsz 
s előttünk van az egész jövő 

Majd átmegyek az úton 
Bezörgetek a kapun 
Te nyissál ajtót nekem 



Так зроблю, шби чекала на мене, 
Якщо HÍ, 
HÍ6H десь шде була. 

Якщо я у MÍCTÍ , 

Т и - у ceлi, 
Якщо я тут, ти там -

гадаю. 

Може тралиться й iHuie ршення, 
Так зроблю, шби ми розвелися 
офщшно у суд1 
Тобто довго не зустршемося 
але можемо зустрггися 
i помиритися. 

Але, можливо, що настав тепер той час, 
коли ти тшьки в моему уявленш живеш 
i перед нами цше майбутне. 

Згодом перейду через дорогу 
Постукаю у ворота, 
I двер1 ти вщчини меш. 



Azt mondják 

Azt mondják, hogy már jobb neked 
nem kell törődnöd önmagaddal 
jön-e álom s a fájdalom 
hol támad rád, mekkora haddal 

Azt mondják, az a túlsó világ 
ezerszer jobb e földi pornál 
nem rémíthet: mikor mi bánt 
ami titok volt, nem titok már 

Azt mondják: te látsz, te tudsz 
botlásaimat megbocsátod 
de nem hallom a szavaid 
ha kínjaimban felkiáltok 

Önző vagyok és irigyellek 
Te gazdag vagy, én nincstelen 
Te mosolyogsz a messzeségben 
Nem fájsz magadnak, csak nekem 



Кажуть, що T O 6 Í вже краще, 
не треба журитися, 
чи прийде сон, i де нападе бшь 
на тебе 
завбшьшки з вшсько. 

Кажуть, що потойб1чний CBÍT 

у тисячу раз1в кращий вщ 
земного пороху. 
не налякае : коли щось тривожить, 
вже не таемниця, що була нею. 

Кажуть, що ти бачиш, ти знаеш, 
спотикання MOÏ пробачаеш, 
але не чую слова TBOÏ, 

коли кричу в стражданнях MOÏX. 

EroïcT я i заздрю T O 6 Í , 

Ти багата, а я убогий, 
Ти усм1хаешся в далиш 
To6i не болить, тшьки меш. 



Négysorosok 

Példázat lesz-e életünkből? 
Hol a gyerekkor temploma? 
Tékozlók s eltékozoltak: 
hullunk s nincs hullanunk hova. 

Csak addig kellesz a világnak 
ameddig azt a gyöngyszemet 
amit a sors magába zár majd 
valamimód kiszenveded 

Úgy kellene megjátszani a halált 
Mint Hrabal tette 
Mintha galambokat etetnénk 
S elszállnánk velük 



Притчею стане наше життя? 
Де церква дитинства? 
Марнотратники i марнування : 
Падаемо, але нема куди падати. 

Лише до тих n ip noTpiôeH ти cBÍTy, 

поки ту перлину, 
яку доля noTÍM в co6 i запре, 
Ти як -небудь вистраждаеш. 

Треба би прикинутися мертвим, 
як це зробив Храбал 
шби ми mny6ÍB кормили 
I вщлетши б з ними. 



Akinek megadatik a hosszú élet 
áldja érte az Úr nevét 
Válassza Szent Ferencet társul 
hallgassa az ő énekét 

Elvinni innen bármit? Nincs mit 
Odaát minden kapható 
Az egyetlen igaz itt a látvány 
Ha szállingózni kezd a hó 

Az egyetlen igaz itt: ha két kéz 
találkozhat valahol 
S a legfőbb jó: ha elkerüli 
házad táját a fájdalom 

Az egyetlen szó, amit keresve 
keres ki-ki egy életen 
s cselekedtet kimondatlan 
a szeretlek s a szeretem 

Aki visszanéz a hosszú útról 
s van kedve búcsút inteni 
Azt hiheti: csak mese volt 
amit el lehet felejteni 



комудлеться 
Кому дасться довге життя, 
Хай благословить за це Бога, 
Хай вибере супутником Святого Франщска 
1 слухаесшв його. 

Забирати щось звщси ? Немае що, 
Там все доступно 
Сдине справжне видовище, 
Коли почне падати C H Í T 

Сдина правда тут : коли дв1 руки 
можуть зустрпися де-небудь 
I найголовшше добро : 
коли твою хату обшде горе. 

Сдине слово, яке щле життя 
кожен шукае 
i заставляе невимовно д1яти, 
це „кохаю" й „люблю". 

Хто оглянеться з далеко!' дороги 
i бажае махати на прощания, 
той може пов1рити : 
це була тшьки казка, 
яку можна забути. 



A legkisebb fiú könyörgése szerelmeséhez 

Ne légy jó hozzám, mert elhiszem, hogy jó vagyok. 
Ne légy jó hozzám, mert elveszítem a kontrollt önmagam 

fölött, vélem: nagyobb vagyok, pedig mákszemnyi csak. 

Ne légy jó hozzám, mert messziről jövök, a sarkkörön túli 
világ, tudod, milyen, befagy a víz az edénybe, s ha van pohár, 
széjjeltörik, zuzmó az étel meg szárított hal, kétszersült, keksz, 
a kiéhezetten érkezőnek, mondják, megárt, ha nincsen átmenet. 

Ne légy jó hozzám, a könnyeket, amit az öröm csal ki, 
engedd titokban, magamba fordulva ejteni. 

Ne légy jó hozzám, mert túlságosan hálás leszek, mindig 
kedvedben akarok járni, elmulasztom (egyéb) kötelességeimet, 
mind többet feladok magamból, hogy végül éppen azt, amiért 
szeretsz és megszerettél nem fogod föllelni majd. 

Ne légy jó hozzám, mert elnémulok, elveszítem a szavak 
kapcsolatait, a csöndességet fogom keresni közeledben, az 
időtlen pillanatokat. 

Ne légy jó hozzám, mert elkényelmesedem. 

Ne légy jó hozzám, mert elveszítelek. 
Ne légy jó hozzám, 

hagyd, hogy naponta kelljen megküzdenem 
érted : 
mint a mesében : 

hagyd meg csodatévő erejében 
a legkisebb fiút. 



БЛАГА H НЯ НАЙМОЛОДШОГО СИ H А ДО 
CBOCÏ KOXAHOÏ 

Не будь до мене доброю, тому що noeipio, 
що я добрий. 

Не будь до мене доброю, тому що втрачу 
контроль над собою, 
гадаю : я бшьший, 

але лише, 
як макове зернятко. 

Не будь до мене доброю, тому що я 
приходжу здалека ; 
CBÍT за полярним колом знаеш, який : 
замерзне вода в посудиш, а якщо е 
склянка, лусне; лишай, сухарина, 
сушена риба, печиво е стравою 
виснаженому прибульцю; 
кажуть, пошкодуе, якщо перемши немае. 

Не будь до мене доброю, сльози, 
що радють 
виманюють, 
дозволь таемно пролити меш. 

Не будь до мене доброю, тому що стану 
надм1рно вдячним, 
завжди хочу догоджати TO6Í, 
вщмовлюсь вщ шших обов'язюв, 
все в1ддам, 
що Hapeurri те, за що 
менелюбиш i полюбила, 
noTÍM не знайдеш. 

Не будь до мене доброю, тому що замовкну, 
загублю зв'язок сл1в, 
буду шукати бшя тебе тишу, 
BÍ4HÍ хвилини. 

Не будь до мене доброю, тому що дуже спокшним 
стану. 

Не будь до мене доброю, дозволь, щоб 
Я Mir боротися за тебе щодня, 
як у казщ : 
залиши в чудотворнш сил1 
наймолодшого сина. 



Adnám magam a semmihez 

Adnám magam a semmihez 
Adná magát a semmihez 
De nincs módom utat találni 
De nincs módja utat találni 
Nem tudom odaát milyen 
Nem tudja odaát milyen 
Lehet jó, rossz, lehet akármi 
Lehet jó, rossz, lehet akármi 

Hogyha a szíve megszakad 
Hogyha a szívem megszakad 
S eljönnek az angyalok érte 
S eljönnek az angyalok értem 
Utána semmi se marad 
Utánam semmi se marad 
Csupán a teste tettenérten 
Csupán a testem tettenérten 

Nem tudom meg, holnap mi fáj 
Nem tudja meg, holnap mi fáj 
Nem tudom: nap süt, hó esik? 
Nem tudja: nap süt, hó esik? 
És nem lesz több holnapután 
se azután meg azután 
A szívem elcsendesedik 
A szíve elcsendesedik 



Дав би я себе до шчого 
Дала б вона себе до шчого 
Але не маю можливосп дорогу знайти 
Але вона не мае можливосп 

дорогу знайти 
Не знаю, як там по той 6ÍK, 
Не знае вона, як там по той 6ÍK 
Може, добре, може, погано, 
може будь - що буде 
може, добре, може, погано, 
може будь-що буде 

Якщо роз1рветься серпе у не'У, 
якщо роз1рветься серпе у мене, 
I прийдуть за нею ангели 
I прийдуть за мною ангели 
П1сля не'У HÍ4oro не залишиться 
Июля мене шчого не залишиться 
Тшьки тшо ГУ, пшмане на гарячому 
Тшьки тшо мое, пшмане 

на гарячому 

Не взнаю я, що бол1тиме завтра, 
Не взнае вона, що бол1тиме завтра, 
Не знаю : чи сяе сонце чи сшг 

паде ? 
Не знае вона : чи сонце сяе 

чи CHir паде ? 
I не буде бшьше шслязавтра, 
HÍ теля HÍ поим 
серпе мое замовкне 

серпе ïï замовкне 



Álmomban álmodtam 

Kitakartam magam álmomban álmodván 
ezen a forró nyári éjszakán 

magam voltam persze reménytelenül 
álmomban is, de hátha arra jár 

egy angyal, s betakar vagy megsimogat 
vagy egyszerűen észrevesz csupán 

a meztelenséggel öntudatlanul 
felhívtam volna a figyelmét talán 

lásd Freud és álom és önmutogatás 
zajok szűrődtek messziről szívembe 

olcsó képeket árult egy zsivány 
- nagy léptekkel a reggel közeledne 

ha fél-tudattal vissza nem tartanám -
könnyű a csönd és magasba emel 

angyalról, tündérről elfeledkezel 
a személynévmások és igeidők 

eggyé folynak, s minden csak ennyi: 
lenni 

s ha nincs is angyal 
nem kell pokolra menni 



Зкинув я з себе покривало у CHÍ 
uie'í жарко'1 л iTHboï HOHÍ, 

звичайно, я був безнадшно сам 
у моему ciii, 

а може ангел прийде i прикрие 
чи погладить, 

або просто пометить мене, 
а може зверне увагу на мою мимовшьну 

оголен icTb 
дивись, Фрейд, i сон i самопоказування 
здалеку доносився шум до мого серця 
дешев! картини продавав один розбшник -
великими кроками наближався би ранок -
якби нашвсвщомо його не затримував, 
тиша легка i високо шдшмае 
забудеш про ангела i про фею, 
OCO6OBÍ займенники та часи fliecniß 

зливаються, 
i оце i все : 

бути 
якщо й немае ангела, 
не треба в пекло йти. 



Remeteként 

Remeteként 
a fa odvában 

íme ez 
a városi lakás 

A nyüzsgő élet 
mind a fa odván túl 

Odafönn lomha repülők sasok 

Itt mi vagyunk csak ketten egyedül 
Az érintésed őrzi még a szék 
A lélegzeted itt van a levegőben 
véletlenül is magamba szívhatom 

Nem kell a kint A virágaidat 
ha eszembejut meglocsolgatom 
Török a tegnapelőtti kenyérből 
Akármit iszom úgyis szomjazom 

Ha összeszáradnék kicsinnyé porrá 
szállhatnék én is mit bánnám hová 



СамНником у души дерева -
Ось це мюька квартира 
Життя кишить 
за дуплом дерева 
Yropi незграбш л паки i орли 
Тут тшьки ми двое, 
стшець ще береже твое торкання, 
Ще тут у noBÍTpi твое дихання, 
випадково вдихну в себе. 

Не треба меш зовшшнш CBÍT, ЯК згадаю, 
ПОЛЛЮ KBÍTH TBOÏ, 
Зламаю шматок позавчорашнього хл1ба, 
Будь-що п'ю, i так маю спрагу. 

Якби я зсох у невеличкий порох 
MÎT би лггати, 

куди, завгодно. 



Töredék Annának 

Nem lesz belőled 
szép öregasszony ezüsthajú, 

szelídmosolyú 
Nem szabdalják 

ráncok az arcodat 
Nem görbülsz botra 
Nem leszel nagyanyó 

Az este, reggel nélküled múlik el 
A hó, ha hullik, 

nem a te hajadra 
Nem lesz tiéd 
a napsütés, az árnyék 
A mosoly és a könny 
mind másoké 

A nyomorult, ki itt maradt utánad 
csak kóborol, 
csak szórja az időt 
Emlékké váló arcvonásaidból 
él napra-nap 

mielőtt összedőlne 
ócska kártyavára 

Anna 
ha egyszer elbitangolok 
mert nem lesz semmi, 

ami ittmarasszon 
ugye, te vársz, 
vársz rám a túlsó parton 
ha van túlsó part 

arcod az arcomon 



Не буде з тебе гарно'У бабщ, 
cpiÔHOBoaocoï, лапдно усм1хнено'У, 
Не кремсатимуть твое обличчя зморшки, 
Не скривится на палку, 
Не станет бабусею. 

Benip i ранок минають без тебе, 
Снщ коли паде, 
не на твое волосся, 
Не буде твоУм 
HÍ сонячне сяйво, HÍ ТШЬ, 
ycMix i сльози 
залишаться шшим 

Бщолаха, який залишився тут шсля тебе, 
тшьки бродить, 
тiльки розкидуе час, 
1з дня на день живе спогадами 
про твое обличчя, 
поки його потертий будинок з карт 
не завалиться 

Анна, 
якщо колись пщу мандрувати, 
тому що не буде шчого, 
що затримувало би мене тут, 
Ти чекатимеш мене, правда, 

на тому бощ, 
якщо Е той 6ÍK, 
твое обличчя на моему обличч1... 



Szerelem 

Oldódna semmivé, ha átvehetné 
fájdalmát annak, akit szeret. 
A tétlen időben, a hülő fák 
között vár csodát, angyali üdvözletet 

Elhessgetett madár, lépteit nem őrzi sár, 
se por. A keményre fagyott föld 
mit üzen? A röpüléskor a szárny 
meggörbül, mint a kérdőjelek. 

A világ én vagyok? Nem. Te vagy. 
Kik egymásnak egymáséi. Másoknak: 
két harmadik személy. 

Most űzetünk ki. De miért? 
Ó színek, az ősz színei! A fájdalmat 
- egy percre - elhessentitek? 



Розчинився би в шщо, 
Якби Mir прийняти бшь того, 

кого кохае. 
1УПж охолодженими деревами 

в безд1яльний час 
чекае чудо, прив1тання ангела. 

Вцдгнана пташка, ïï кроки 
не стереже HÍ грязь, HÍ порох. 
Замерзла як камшь земля, 
що спов!щае ? 
ГПд час польоту крила скривляться, 
Як знаки питания. 

C B Í T - ц е я ? H i . Ц е т и . 

Хто живе один одному. 
1ншим : дв1 TpeTi особи. 

Тепер нас виженуть. Але чому ? 
Ой, кольори, кольори oceHi ! 
Po3BÍeTe горе хоча б на хвилину ? 
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