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Caius Licinius Calvus*

VERSEI

I

Piso, habár rágalmakat szórtál reám, 
most megbocsát a lelkem, ím, kegyelmesen! 
Sajnos, tudom: rú t hírem et költötted és 
kürtölted szét... Kis hírvivők, klienseid, 
hordták széjjel dicsőn a hét halom között, 
s mi több: dús Latium derűs vidékein, 
Campanián keresztül és Lucanián,
Trinacriáig el, szikul mezőkön át, 
bősz tengeren túl, Gadesig, hol Hercules 
emelte hős, nagy oszlopát, de ottveszett 
utóbb hajón... No, rá se ránts, Piso! Hiszen 
még Africát is teljesen bejárta rég 
rossz hírnevem, s elérte tán m ár Lybiát, 
s Aegyptus ős, zöld partjait meg Núbiát, 
hol kék hegyek szügyéből szent folyam fakad, 
s elhömpölyög Philae felé, föl, Pharusig, 
hogy sós habok vigyék tovább a hátukon 
Rhodusba, Piraeusba, föl, phryg földekig!
Rólam fecseg, cserfel, sipít ma bármilyen 
csirippoló, csepp, szemtelen veréb, Piso!
De hagyd! Egyet se bánd reám  köpött, 
magadnál is középszerűbb rágalmaid, 
derék barát!... Ezennel én ma... Hát, izé, 
hogy is mondjam... Ma mindet... Ej! Csúf vétkeid 
ez egyszer én, bölcsen, szelíd nagylelkűen, 
még megbocsátom... És karom nyújtom feléd: 
felejtsük el, s szeressük úgy egymást, miképp 
eddig sosem! Most randevút adok: ne késs! 
Pontos legyél az ügyvivők s szerelmesek 
már megszokott zugában, az többször bevált 
találkahely nekem, tehát: várlak görög 
Calenda-napján, jó  Pisóm, a Marsyas- 
szobor mögött... Apollo úgy segéljen, ott 
lenyúzom ronda bőrödet s pimasz pofád!

* Caius Licinius Calvus (i. e. 82—i. e. 47 ?) előkelő plebejuscsaládból származó római szónok és költő, Catullus 
legjobb barátja. Irodalmár barátaival együtt elhatárolta magát Caesar és Pompeius politikai törekvéseitől. 
A szónoki pályán Cicero vetélytársának számított. A fiatal, művelt ifjak körének, a „neoterikusok" néven 
emlegetett csoportnak irodalomelméleti megalapozójaként kedvelt költő maradt az augustusi aranykor ide
jén is. Számos költői művéből mindössze száztizenhét vers, illetve negyvenhárom töredék maradt ránk.
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II

Aeneasunk mamikája, ki m indig s egyre kibabrálsz 
Remus utódaival, pártharcokat szítasz megint?

Venus anyánk, örökül Quirinus kutya népe ma tőled 
újra kikapta, amit megérdemelt: három  kutyát 

küldtél rá!... M arakodnak az ősök csontjain ismét, 
tépik a megbüdösült, bús koncokat, s egymás farát 

bűzölik ők körül, és ki-kiszaglásszák: melyiküknek
kell ma nagyobb hatalom?... Három vadul vadászgató 

véreb acsarkodik, ám buta fattyaik is vicsorognak: 
száz kutyafalka csahol, csap össze már, csatázik itt, 

Róma szivében... A hős Via Sacra vak éjszakáin
hördül, a holdra vonít, dühöng örök, dúlt pártviszály!

III

Latin istenek, ó, diadal szele nem 
feszeget, csak a zord zokogás heve ráz, 
biza, fojtogatón, s panaszos, lötyögő 
lantom tépdesem én, amiként soha!
Sírj velem, ó, bőgj, Bellona, nyögjél, 
bőgj, Gradivus, bőgj, csak üvölts dühösen, 
Bellipotens Mars, te a bőszült!

Mert aki mások velején, lecsapolt 
vérén csudamód meggazdagodott 
Sulla alatt, hisz Sulla, a görcs, volt, 
aki vérmaszatos, de magasztos, tárt 
segge likán át idetojta ki őt, 
megtollasodott vezetőnek, elénk!...

Mert most ama hős, a mi fölfújt, 
kapzsi, fukar, korcs, fosztogató, rongy 
katonánk végképp elesett -  s jaj a rossz 
rómaiaknak! Crassus már nincs 
többé! Carrhae mezején harcolt, 
s futamodva utóbb odahagyta fogát -  
fene parthusok őt, ki olyan sokakat 
vagyonért kicsinált, jaj, lenyiszálták!

Jupiter, sirasd Capitoliumod 
magasában a hőst! Capua városa, 
bőven itasd meg m inden egérkéd!
S Róma is ontson krokodilkönnyeket 
érte, ki Carrhae mezején m últ ki a
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teljhatalomból!... Ki következik, ó, 
jaj, k iju t itt -  s mire? Jaj, mi jöhet még, 
amilyen nyomorult e világ?... Jaj, 
ádáz Carrhae! Jaj, kár, Carrhae!

Jaj, Carrhae!... Jaj, de nagyobb karajok -  
több hivatal, rang, cím m arad itt most 
ama két ravaszabb megm aradottnak, 
ama két másik, m arakodni se rest, 
okosabb, csaholóbb hősi kopónak, 
harci kutyának!

Az egyik peckes: föl-le vonulgat!
Neve: Pompeius és Magnus! Az ő nagy, 
puha lelkét is Sulla csinálta, 
szarta világra! Tigranocerta,
Syria, Pontus rettegi hentesi 
hírét! Sok ezer becsesebb torkot 
harapott át, ha gaz érdeke kérte, 
s megkövetelte... De gyáva amúgy: lágy, 
lapulós, sunyi eb... De a másik, a gall 
terepen loholó vad agár, bölcsebb 
kutya nála! Szikár, ügyesebb -  beletép!

Mert tán makacsabb a köveknél, és 
konokabb, ha kapar... Marni, kivárni, 
s ugrani úgy tud, m int kusza villám 
germán egeken... Neve: Caesar.
Kutya, usz, usz! Két kutya, usz! Kapd el, 
jaj, kutya, usz, coki, fogd, kusti, kutyák!

IV

Ronda Cominius, agg rühösült öleb, újra jártatod rút, 
bőszült pofádat? Pamfletét rikácsolsz?

Vén agyalágyult váz, idiotikus elmefing, te posvány -  
proscriptiós listákat írsz megint?... Mint 

Sulla alatt, amidőn hivatalban is elcsücsült a segged, 
s nyilvánosan, nagy, sürgető közügyként 

egyre jelentgetted föl a jobbakat -  úgy, akárha épp csak 
véletlenül, csak vétlenül fecsegnél 

nyálfosatón... S a fejek le-lehulltak a porba, persze, rögtön.
Szart fröcskölő, gaz nyelvedet facsarja, 

tépje ki dögkeselyű -  csemegézze meg undorodva csőre 
rossz májadat, disznószemed, heréid!...

S bűzös agyad velejét csipegesse, de hosszasan, kicsinként -  
nehogy megártson mérged, ó, szegénynek!
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У
Gyilkos gyűlöletével úgy kifáraszt, 
m egtör Róma, hogy olykor azt szeretném: 
élnék bár a vadak között veszélyben, 
másutt, Média mostohább vidékén, 
inkább Ecbatanában egy lepusztult 
putriban, fene parthusok parázsló 
földjén, Persepolisban és Susában, 
s fönn Hyrcania holdkopár honában, 
hol mély, tigrises éjszakák vadásznak 
rám  vérszomjasán, álnokul, de százszor 
inkább Bactria háborús határán 
tengjek, túl a Hydaspesen s a Ganges 
bús vizén, vagy a Níluson bolyongván 
laknám bár Merőé sötét, aszályos 
térségét, Aethiópiát, kiszikkadt 
szíwel-aggyal, akárha bölcs csavargók, 
szentek, koldusok elvetélt örömben -  
mintsem Róma kegyetlenebb, galádabb 
városát!... Noha sejtem én: manapság 
m indenütt csupa Róma van. Talán nincs 
jobb hely, bárhova fussak el hazámból -  
többé nem menekülhetek... Ma máshol 
is csak Róma fogadna már, s gyötörne 
folyvást! Hát maradok -  s bolond fogolyként 
Rómát átkozom én, akár szerelmes 
kedvesét, akiből rohadt ribanc lett!

VI
Itt já r t a jó  Licinius, 

s te nem nyitottál ablakot, sem ajtót -  
megint1, miként eddig sosem.

Hiába is sóhajtozott a költő 
házad körül kerengve, mint 

szerelmi vágytól megveszett, kivert, bús 
kutyuska -  m ert nem érdekelt 

a hű!... De mégis megbocsátja most, hogy 
gyötörted és megcsaltad őt -  

no persze csak lelkét, hamis szukácska, 
ki bárkivel meghágatod 

tél-túl magad, te céda Caeliácska!
Nem átkozlak, ne hidd, csupán 

annyit kívánok én: ha csúf csoroszlya, 
csont-bőr ribanc leszel, s a báj 

elhagyja romlott, lenge lényedet... Majd 
gondolj reám, rú t arcomat
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idézd föl, és nagyon magányosan már 
dünnyögd, nyökögd az utcaszél 

sarában azt, hogy: „Hajdanán szerettek!... 
S itt já r t a jó  Licinius!”

VII
Érzem: a nyár közelít -  belerebben a 
szív! Dobogón fut a zöld zivatar, száll, 
nyílik a bodzavirág, lapuló lapu 
röppen a szélben ezer szirom! Aldón 
zendül a zápor az ég perem én, kusza 
mennyköve szertecikáz: ma szeress még, 
Portia! Nézd, tovafut ma az ú t pora, 
Portia, messze szalad, tovafut már, 
Portia! m inden a föld kerekén! Csoda, 
Portia! Múlik a perc meg a minden, 
Portia: múlik a lét! Ma szeress, mikor 
érzem: a nyárral elér a halál is!

VIII
Cristula, életem, ó, te legelső drága leánykám,
Cristula, m erre lehetsz, amióta csak álmom idéz föl? 
Cristula, mint az idő suhanó sok pillanatomban,
Cristula, úgy lakozol te ma m inden gondolatomban, 
Cristula, bennem  örök lobogás vagy, fürge szivecském, 
Cristula, tűnt mosolyom, menedékem a földi halálban, 
Cristula, égi erőm -  be keservesen elszakítottak,
Cristula, tőlem! A sors tovasodrott, messzire vittek, 
Cristula, távoli táj gonoszul rejt Gallia földjén -  
Cristula, hol vagy? A bú vagy a bosszú görcse nevel föl, 
Cristula, ellenem?,.. Ó, nem is érted tán szavaim már, 
Cristula, verseket ír pedig itt neked édesapád, jaj,
Cristula, szép, szomorúbb szeme fénye vagy édesapádnak, 
Cristula, legbelül óv, visz a vér!... Mikor áldhat, ölelhet, 
Cristula, újra karom?... Valahogy még látlak-e egyszer, 
Cristula, láüak-e még, gyönyörűm, kusza életem útján, 
Cristula, látlak-e még, hogy örüljek e kerge világnak, 
Cristula, még mielőtt Libitina jegyezne föl engem, 
Cristula, lelkem, az ég tetejére?... De addig is érted, 
Cristula, tisztul a könny, kicsi csöppem, sírva becézlek, 
Cristula, bóbita,jaj, pici bóbita, lenget a szellő,
Cristula, m erre lebegsz, hova szállsz -  keres édesapád, hív, 
Cristula, bóbita, bús pihe súlya a lelkemen, árvám!

Kovács András Ferenc műfordításai


