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Múzsák ajándéka

Ráduly János
Versfordítások a román költészetből

Mihai Eminescu
(1850—1889)

V Á G Y
Jöjj velem, a sűrű erdőn 
Hív a forrás, csalogat,
Minket vár a gyepszőnyeg már 
Elrejtőzve lomb alatt.

Jö jj, a két karomba zárlak, 
Pihenj meg a mellemen, 
Engedd arcodról, fejedről 
A fátyolt lefejtenem.

Ülj ölembe, ketten leszünk, 
Csupa ketten, senki más, 
Göndör hajad telehinti 
Virágokkal majd a hárs.

Fehér homlokod ölembe 
Hajtod lassan, csöndesen,
S csókra sóvárgó ajakkal 
Édes szád megkeresem.

Boldog álmunk lesz, meglátod, 
S dal is csendül, ringató, 
Messzi forrás, enyhe szellő 
Dala lesz az altató.

Megnyugszunk a sűrű erdő 
Összhangján elszenderedve, 
M íg a hársfa reánk hinti 
Virágait rendre —  rendre.

(1876)

TENGERPARTI ABLAKÁBAN
Tengerparti ablakában Halász ül a csónakjában,
Királylány ül, csodaszép... Folyton néz, folyton kutat...
Tenger mélye, tenger mélye Tenger mélye, tenger mélye
Ringatja szőkeségét. O, be szép arcot mutat.

„Föl sem néztem a kastélyra,
Mégis szemem könnyet ejt...
Tenger mélye, tenger mélye 
Csakhamar magába rejt.”
(1876)
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MIKET SU TTO GSZ OLY TITOKBAN

Miket suttogsz oly titokban, 
Édes szavú forrásvíz? 
Hullámod a partszegélyről 
Lesodort virágot visz.

Némán járok, m int egy halott, 
Hegy csúpját sem láthatom. 
Bús homlokom ráncaiban 
Végzetemet hordozom.

Viszi, viszi rendületlen 
Törtetve a homokon.
A hullám a szép virágot 
Hová rejti el, vajon?

Csupán ott, ahol a hársfa 
Szép virágja földet ér, 
Ajkam csak ott nyílik szóra, 
Mit majd szertehord a szél.

Ilyen az én életem is,
Habján virág nem terem,
S vágyamat sem hallgatja meg 
Senki sem, de senki sem.

Bolond álom, megfáradt szó! 
Hull a virág percek alatt,
S tudom, teljesül a vágyam: 
Jön  a megváltó pillanat!
(1876)

Ó, HÁT M ARADJ...

„Ó, hát maradj, maradj velem —  
Úgy szeretlek, oly nagyon! 
Minden búdat, bánatodat 
Én ismerem, én tudom.

Elragad most a varázslat, 
Szólsz félhalkan, szelíden, 
Csupasz lábod megfürösztöd 
A tó hűvös vizében.

Árnyak tömény sötétjében 
Herceg vagy te, kiskirály, 
Okos szemed tekintete 
Vizek mélyén kóricál.

S m íg tó tükrén megbámulod 
A telehold fényeit,
Az évek perceknek tűnnek,
S századoknak perceid.”

S m íg a hullám meg-megcsobban, 
S a magas fű meghajol,
Riasztlak, hogy szarvas-csorda 
Jár titokban valahol.

íg y  beszélt az erdő sátra, 
M íg fölöttem remegett —  
De én fütyültem szavára,
S egész valóm nevetett.

Most, ha visszatérnék hozzá, 
Meg sem ismerném szavát... 
Hová tűntél, gyermekkorom, 
Erdő sátra, s szép csodák?

(1879)
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MÉREG ÉS BŰBÁJ
Mérget és bűbájt hord a lelkem, 
Fájó mosolyod rabul ejt,
Mert csupa bűbáj nevetésed, 
Zöld szemed pedig mérget rejt.

S nem is sejted, hogy m ennyi fájó 
K ínt okoztál a lelkemnek —
A szépségedre mindig van szó, 
De arra nincs, mint szeretlek.

(1876)

GYÖNGYHÁZFÉNYŰ TOLLAZATBAN
Tündököl egy galambocska 
Gyöngyházfényű tollazatban, 
Fejét szárnya alá rejtve 
Alszik a szőlőlugasban.

Körös-körül néma csönd van, 
Csillagfény a levegőben.
Süket az éj, csak a patak 
Fut tova köves medrében.

(1876)

A  TÓ
Erdei tó kéklő vizén 
Sárga tavirózsák úsznak. 
Fehér hullámokat vetve 
Ringatózik a kis csónak.

Ugornánk rögvest ladikba 
Morajló víz hangja mellett, 
Elhagynám a kormányrudat, 
Elvetném az evezőket,

S én a parton mi ntha-mi ntha 
Hallgatóznék, m intha várnék, 
Hogy nád közül felbukkan O, 
K it a két karomba zárnék.

Úsznánk ketten elbűvölve,
Szőke holdfény ránk ragyogna —  
Remegne lent a víztükör,
Nád közt a szél sóhajtozna!

Ó, de nem jö n ... foganatja 
Nincs a búnak, bánatomnak, 
Itt, a kéklő tóvíz mellett, 
Melyben tavirózsák úsznak.

(1876)

NEM FONTOS, HOGY MIT BESZÉLTEK
Nem fontos, hogy m it beszéltek, 
Nem dicsérek, nem ócsárlok, 
Hencegjetek —  tőlem füttyöt 
S tapsot is hiába vártok.

Ne kérjétek, hogy a táncot 
Másnak sípszavára járjam, 
Vagyok, hogy az igazságot 
Bent a szívben megtaláljam.
(1876)
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ERDŐ KÖZÖTTI ÖSVÉNYEN
Erdő közötti ösvényen 
Lányka siet, én utána, 
Utolérem s lélegzetem 
Elakad, ha nézek rája.

Derekára fonom kezem,
O megremeg, mintha félne, 
De magamhoz vonom lassan 
Közelebbre, közelebbre.

Felszusszanok, s csak azután 
Szólok hozzá sóhajtozva,
O megrémül, messze tekint,
S bár egy szót sem szól az ajka.

Engedne is, nem is, aztán 
Fejét a vállamra ejti,
S ajkán, lehunyt szemén csókom 
Számlálatlan sokezernyi.

De én hozzálépek rögtön 
Szép szavakkal és tanáccsal, 
O egyre a távolt nézi,
S védekezik félkarjával.

Forróbban ölelem átal, 
Elakad a szívverésem,
Es faggatom: mért szomorú? 
S szeret-e úgy, amint régen?

De ő fényben úszó szemmel, 
Szúros kedvvel rámtekint: 
„Kedves vagy, hát szó sem róla, 
Ámde szemtelen megint.”

(1876)

M IKOR JÖSSZ MÁR
Látod, a fecske útra kél,
Pereg a diófalevél,
Deres a szőlő, a határ —
M ikor jössz már, mikor jössz már?

Sok asszony van még mindenütt, 
K iknek sz ikrát vet a szem ü k "  
De oly fönséges, m ilyen te,
Nincs senki se, nincs senki se!

O, ülj még egyszer ölembe, 
Nézzek két fénylő szemedbe, 
Fejem nyugtassam szelíden 
A kebleden, a kebleden!

M ikor éj honol lelkemen,
Te földeríted életem,
Még a csillag sem oly fényes, 
Mint te, kedves, m int te, kedves!

Emlékszel-e, hogy egykoron 
Bolyongtunk völgyben, dombokon, 
Majd hirtelen fölkaptalak,
S tartottalak, tartottalak?

Késő ősz van, hull a levél,
Utcán futkos, görgeti szél,
Üres, kopár lett a határ,
M ikor jössz már, mikor jössz már?

(1 882 -1883 )
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SZÁZ ÁRBOC KÖZÜL
Száz árboc közül, amelyek Szerencse s álmok, amelyek
Búcsút intenek a partnak, Téged magukkal ragadnak,
Roncsaivá hányán lesznek Azok is rabjai lesznek
Viharoknak, hullámoknak? Viharoknak, hullámoknak.

Madarak közül, amelyek Eszméid, miket nem értnek,
Nekivágnak száz határnak, Épp lényegét a dalodnak,
A prédái hányan lesznek Repdeső szárnyai lesznek
Hullámoknak, viharoknak? Hullámoknak, viharoknak.

(1880)

ERDŐ, MÉRT RINGATÓZOL...
„Erdő, mért ringatózol, Fecskerajok szállnak éppen

Nem hull eső, nem fúj szél, Ágaim fölött, az égen,
Ágad mégis földig ér?” És velük száll, jaj, repesve,
„Magam mért ne ringatnám, Minden álmom s a szerencse.
Közeleg a végórám! Szállnak egyre, tőlük már
Nő az éjjel, fogy a napom, Éjsötét a láthatár,
Ritkul már a lombozatom. Csapkodják a szárnyukat,
Tombol a szél, komor arca Eltűnnek egy perc alatt,
Dalosaim elriasztja. S én társtalan maradok,
Oldalamba vág a szél, Senyvedek és hervadok,
Elmúlt a nyár, jön a tél. Csak a vágy, m i bennem ég,
Hogyne remegnék, ha már Egyedüli társam még!”
Délnek tart a sok madár! (1883)

A  KÖLTŐ
Faragjad a rossz rímeket, És ha megp illantsz egy asszonyt,
Daktiluszod galoppoljon, Hajtsd meg magad m inél jobban,
Falcs gondolatokat vessél Mikor beszél, bármit is mond,
Mázsányi rizsma-papíron, Nyeld szavait szomjazottan,

Járj mosdatlan, borostásan,
Legyen kopott, vásott ruhád —
Mert ezek mind, együttesen
Költő-voltod elárulják.
(1876)
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AM IÓTA...
Amióta m i kettecskén 
Nem csevegtünk, kedvesem, 
Úgy tűnik, el is feledtük, 
Mily nagy volt a szerelem.

De most lám, itt ülsz előttem, 
Édes arcod halovány —  
Hadd boruljak térdre újból, 
Úgy, m int egykor, hajdanán.

Hadd, hogy sírjak, s csókolgassam 
Rég nem látott két kezed ... 
Nélkülem hogy tűntek tova, 
Kezecskék, a múlt hetek?

(1879)

NAPNYUGTAKOR A  KIRÁLYLÁNY
Napnyugtakor a királylány 
Sír a kastély ablakában: 
Tenger vize
Megcs illan a félhomályban.

Part mentén evez a halász, 
Lapátjával egyre csapkod: 
Tenger vize 
Elringatja a csónakot.

„Két szemem ha mindig csak a 
Kastélyt látná, nem is fájna, 
Tenger vize
Ha végleg a mélybe zárna.”

(1879)

ÁLMOS M ÁR A  MADARSERIG
Almos már a madársereg, 
Fészkek mélyén vernek tanyát, 
Lombok között elrejtőznek —  

Jó  éjszakát!

A forrásvíz sóhajtozik,
M íg a sötét erdő hallgat.
A kerti virág is alszik —

Szép álmokat!

Hattyút ringat a víz tükre,
Sűrű nádasban lep ihen.
Angyal őrködjön fölötte —

Aludj szépen!

S a varázsos, tünde éjben 
Kél már büszkén a holdvilág, 
Csupa álom s összhang minden —  

Jó  éjszakát!

(1883)
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KAMADEVA
Hogy szerelem bánatával 
Gyógyítgassam szegény lelkem, 
Kámát hívtam éjjel, jöjjön 
Kámadéva, hindu isten.

Jö tt is, édes, büszke gyermek, 
Jö tt is papagáj-lován,
Csalfa mosolyok derültek 
Korállszínű ajakán.

Szárnya van, s táskája mélyén 
Nyíl helyett virág fakad,
Mérges növény, a nagy Gangesz 
Partján szedte azokat.

íjára tett most egy szálat,
S célzott, épp szíven talált,
És azóta álmatlanul 
Sírom át az éjszakát.

Jött, hogy leszámoljon velem. 
Büntet mérgezett nyila,
O büntet, a kék egek s a 
Meddő ábrándok fia.
(1887)

ABLAKOMRA HA AG  HAJOL...
Ablakomra ha ág hajol,

S kint megremeg a nyárfa,
Mintha te járnál valahol,

S én rád gondolok, várva.

Tó mélyén ha cs illag kigyúl,
És tündököl a fénye,

Bánatom lassan elcs itul,
S a fájó gond is véle.

Ha fönt az ég felhőtelen,
S a hold lesüt a földre,

Én újból rád emlékezem,
Csak reád, mindörökre.

(1883)

A  CSÚCSOKON
A csúcsokon holdfény ragyog, 
Zsong az erdő szelíden, 
Égerfák közt hirtelen 
Fölsír a kürt, búsan zokog.
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Egyre halkul, hangját veszti, 
Távolabb szól, távolabb,
A szívem bánatosabb,
Édes halálvágy epeszti.

Mért hallgatsz el, m ikor vágyam 
Bűvölten röpül feléd?
Édes kürt, ó, fogsz-e még 
Sírni, m int most, énmiattam?

(1883)

A  VIRÁG ÁLMA
Mikor a sárguló réten 
Bús a fülemüle már,
A hervatag völgy ölében 
Csöpp ibolya szundikál.

Alma édes aranyálom: 
Árnyak közt illat neszez, 
Míg a babér fa-ágakon 
Hűvös szellő lengedez.

(1869)

VIRÁGÁLOM
Sárgul a rét, bánatos a 
Fülemüle éneke,
Tar mezőn hervadt ibolya 
Alszik elrévedezve.

Arany álmot lát, csodásat: 
Illatos, pazar berek,
Hol a babérfa-ágakat 
Lengetik a hús szelek.

(1869)

VÁGYOM  RÁD
Vágyom rád, s dalolok lassan, lassan: 
Fejemet lehajtom lassan-lassan. 
Megfáradt hangom sírva sírdogál, 
Akár a komor szél, lassan-lassan.
M inden vágyamat, fájdalmamat 
Legyűrtem magamban lassan-lassan. 
Ámor nyila is, az a kegyetlen, 
Szívembe fúródott lassan-lassan. 
Mérge most bennem szerteárad... 
Megemészti vérem lassan-lassan.
M it tehetnék, elindulok végül 
Szomorú síromhoz lassan-lassan.

(1873-1876)
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Tudor Arghezi
(=880—1967)

CINEGE
C inke, cinke, szép madár,
Mért nem jössz hozzánk is már? 
Kószálsz az idegen fákon,
S a szomszédoknál tanyázol. 
Nálunk is volt két szép fecske, 
Tovatűntek messze-messze. 
Tornácom mért mostoha,
Nem bántottalak soha,
De álmatlan éjeken 
Várok reád szüntelen,
Fényes nappal, nyáron át, 
Halljam csengő muzsikád.
Cinke, cinke, társtalan 
Az élet vigasztalan.

Veronica Porumbacu
(1921—1977)

PÁRBESZÉD LÁZ
Az árnyék elszakad az embertől. Szeretnék leülni,
Az ember beszél. a szék elszalad.
Az árnyék hallgat. Lépnék a kőre,
Az ember hahotázik. a kő elporlad.
Az árnyék csak mosolyog. P ihennék a pázs iton,
Az ember jeletőségteljesen gesztikulál. a füvek harapnak.
Az árnyék cinikusan utánoz. Melegednék a tűznél,
Az ember meghajol. a láng megfagy.
Az árnyék szenved. Átkelnék a hídon,
Az ember hisz. a víz tönkretette.
Az árnyék kételkedik. Le akarok vetkőzni,
Az ember menekül önmagától. lenyúzom a bőröm.
Az árnyék mozdulatlan.
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VÉGSŐ HANGZAT Id ő t a r t a m

Kihuny
az utolsó csillag is. 
Az ég mellén Nap, 
hátán a Hold.

A gyermekláncfű
az oszlop körül szétszórja
pillanatait.

Csönd
mindenütt.

Uj t e m plo m  lé pc ső in

Havaz.

Csak én böngészem tovább 
a tücskök feliratos üzenetét.

Sosem láttam még —  szólt
a márványkő —  

ehhez hasonló fehérséget.

CIVILIZÁCIÓK Később
A föld alatt Bizánc.
Bizánc alatt Róma.
Róma alatt Miletosz.
M iletosz alatt—
Két falusi gyerek fogócskát 
játszik a romok között.

Néha
nyitott szemekkel lebukom 
a tengerbe, leszállok a teknősökhöz, 
esedezem, árulják el 
csöndjük titkait.

HÁBORÚ
De a vizet megzavarják 
a szavak körül képzett buborékok.

S a kőcs igák is lehulltak 
az éti cs igák mellé.

Máskor
eltévedek a hajóroncsok között: 
néhány csontszerű fémből

M é c sv ir á g
megpróbálom helyreállítani 
a foszforeszkáló hajót.

Merítőkanál égő ujjakkal. Később —  már a parton —  
a csillagok megbámulják

Pillan at reszkető testemet.

Veréb ugrál
a ház cserepein —
egyik évszázadból a másikba.

ANNYIRA
Annyira közel voltam saját 
életemhez, hogy eldobtam a horgonyt,

A  Hó is oszoljék az élet napokká, évekké. 
Most olyan távol vannak, akár a

...márványkő, mely képes elolvadni. vízsodorta csónak, melyből még látom 
az elsüllyedt szigetet.
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TÁVOL
Ha elalszom, 
hozzácsap ódom 
a névtelen sokasághoz.
Mit szólnak majd ehhez 
csontjaim,
melyek olyan távol lesznek tőlem, 
akár a Hold hideg kőzetei...

ROHANÁS
Meg-megszakadó éjjeli rohanás: 
a zavaros színű, borzolt szakállú 
kentaur zihálva próbálja 
utolérni az utolsó, 
még emberhez tartozó csigolyát.

GYÖTRŐDÉS
Álmatlanul, csupaszon, 
m int kérges fa, 
melynek megkárosult részén 
harkály kopogtat.

BÁRMELY
M ilyen jó lenne, ha teknőben
kimoshatnám lelkemet a keserűségtől,
m int bármely ruhát,
sok-sok szappannal,
majd kiteregetném az udvarra
száradni,
hadd szikkassza, fújja a szél,
legyen boldog,
mert friss lett, tiszta,
m int a vászon,
mely akkor vászon,
ha a sok viseléstől
itt-ott
megritkul a szövete.

Em lékek

Ott ez van: 
kifordított szemhéjak.
Hagyd őket magukra, 
közeledjenek egymáshoz.
Adj nekik időt —  
szokják meg a fényt.
Engedd,
hogy feléledjenek.
Túlságosan ne figyelj rájuk —  
rád ismerhetnek.
Ne torzítsad el magad —  
megijednek.
Ne kérdezz tőlük semmit —  
Megsemmisülnek.

Adj időt nekik.

ÚSZOM
Engem a hang többé 
nem köt tárgyak nevéhez, 
földi dolgokhoz: 
úszom 
a levegőben 
súlytalanul, 
megfoghatatlan 
pályán.
A katasztrófa 
a csontok belsejében van.

A z ö REG
M it jelentenek számomra a trikók, 
a labdák, a bírók, a kapusok?

Valaha én is játszottam 
sportpályán.

Ma
közelebb vagyok a mezei füvekhez,
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a márciusi tócsákhoz is, 
miket fölszippant a Nap.

ÉVA
Te, erős,
szépséges, szerény 
teremtménye a

földnek!
Hagyd,
hogy legyek a lányod, 
nővéred, szeretőd, 
gyermekeidnek pedig 
édesanyja.
Adám, formálj engem 
újjá oldalbordádból!

Nichita Stánescu
(1933—1983)

NEMSZAVAK
Ő felém nyújtott egy falevelet, kéz gyanánt.
Én feléje nyújtottam egy kezet, recés falevélként. 
Ő felém nyújtott egy ágat, kar gyanánt.
Én feléje nyújtottam a karom, ágként.
Ő felém nyújtott egy fatörzset, 
almaként.
Én feléje nyújtottam vállamat, 
göcsörtös fatörzsként.
S hallottam, m iként gyorsul föl benne a nedv 
lüktető vérként. Ő
hallotta, m iként lassul bennem a vér, akár a nedv. 
Én átjártam őt. Ő 
átjárt engem.
Én magányos fa maradtam. Ő
magányos
ember.

AZ ÍRÁS
Korintoszi vagy ion, dór 
oszlopvég,
csigavonalas oszlopfő, 
amely tartja
a csillagfaragású mennyezetet.
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KÖLTEMÉNY
(ÉJJELI ÁLOMKÉNT)

Éjjeli álomként lebegsz 
a lelkem felett.
Halántékodat, m int egy p kos követ, 
szívemen nyugtatod, 
s várod,
hogy a kész dolgok 
nevét
felmondjam neked.
De néma a szájam,
kicsit ferde is, m int a zászlók selyme
szélmentes napokon.
O, ne menj el!
Egyetlen mozdulattal 
kitépem a szívem, 
hogy szárba szökkenjen belőle 
a fájdalom,
szárba szökkenjen a nagy férfi-szerelem, 
amely tudni fogja neved, csodálatos asszony.

FIATALOK
(Ké p e k  Fr a n c ia o r s z á g b ó l )

Csókolóznak, ó, csókolóznak a fiatalok, 
csókolóznak az utcán, a 
kiskocsmában, a karfák mellett, 
csókolóznak, mintha mindannyian 
vergődő csókok lennének.
Csókolóznak, ó, csókolóznak a 
robogó autók között, 
a metrómegállóban, a moziban, 
az autóbuszban, csókolóznak 
reménytelenül, szenvedélyesen, 
mintha csókjuk után a nem várt 
öregség és a halál következne.
Csókolóznak, csókolóznak a sovány fiatalok, 
a nagyon szerelmesek. Annyka soványak, 
m intha sosem láttak volna kenyeret.
Annyka szerelmesek, m intha sosem 
vennék tudomásul a világ létét.
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Csókolóznak, ó, csókolóznak, mintha 
sötétben lennének, a legteljesebb sötétben, 
mintha senki sem látná őket, 
csókolóznak, m íg ajkuk szétszakad, 
s ha már ajkuk sem lesz, 
a fogaikkal csókolóznak, 
mert különben nem kelne föl a Nap.

ELŐÉRZET
Nem havaz, amikor nagyon hideg van.
Nem es ik, amikor nagyon meleg van.
Nem tudsz beszélni, amikor megszületsz.
Nem lesz több új év, amikor meghalsz.

Nem a látásért van a fény.
Nem a mítoszért vannak az istenek!
Nem az időért vannak a csillagok.
Nem a Nemért van a Nem!

Sohasem jössz, m ikor vágyom utánad.
Sosem halsz meg, 
amikor halálosan gyűlöllek.

ÉNEK
(N e m  f o n t o s )

Nem fontos, hogy a szó 
megfeleljen a lelkiállapotnak, 
a nyúl sem kötelező 
a természetnek.
Sanchoval összevesztem, 
rég elhagyott.
Szomorúan nézem 
—  lándzsának támaszkodva —  
a szélmalmokat.
Az asszonyok lovakat szülnek —
nyi-ha, micsoda hosszú sikoly Andalúziában!
Arcunkat —  a Győzelmi Ének kedvéért —
bemázoljuk még pirosra,
de a görög nyelvet
már elfelejtettük.
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ÉNEK
(MÁR NEM SZÉPÍT MEG)

Már nem szépít meg engem sem a szomorúság,
sem az alkony, sem az éhség,
sem másnak a szíve, sem másnak a fája,
sem az utca, amelyről hiányzol,
sem a lovak, sem a fű,
sem a kövek,
sem a szó magánhangzói,
amelyek
olyan áttetszőek, 
m int a kongó űr.

Én e k
(EGYSZERRE MEGKÖVÜLT)

Egyszerre megkövült a levegő körülöttem, 
kopognak rajta az elejtett szavak, 
vörössé válnak, nyúlánkká, gyérré, 
talán örökre ilyenek maradnak.
S érzem, m iként költözik most belém 
a kinti térségből a nehézkedés, 
hirtelen szívemre telepszik a világ, 
m íg testem még mindig csupa repülés.

Sz o m o r ú  én ek  a  szerelem ről

Csak életem szakad meg számomra egyszer, 
valamikor.
Csak a fű ismeri a föld ízeit.
Csak vérem vágyik valójában 
a szívem után, amikor elhagyja őt.
Magas a levegő, magas vagy te is, 
magas a bánatom.
Lesz idő, hogy elpusztulnak a lovak.
Lesz idő, hogy megkopnak a gépek.
Lesz idő, hogy hideg eső hull, 
és m inden asszony arcodat viseli, 
s a te ruhádban jár.
Megjön akkor a nagy, fehér madár is.



86

Ő szi ÉLMÉNY
Megjött az ősz, takard be szívemet akármivel, 
egy fa árnyékával, akár a tieddel.

Tartok tőle, hogy nem foglak látni téged, 
hogy égig érő hegyes szárnyaim nőnek, 
hogy idegen szemben rejtőzködöl el, 
s eltakar engem ürömlevelekkel.

Akkor a kövekhez lépek csöndben, 
s a tengerbe fullasztom mind a szavakat. 
Fölébresztem majd, s nagy szerelemmé 
változtatom át a holdat.

KORA REGGEL
Én nem vagyok egyetlen angyalnak sem a cselédje 
s a szárnyuk alatti levegő sem vagyok, 
én dal vagyok, 
dal,
amelyet egyedül énekelek el.

S eljön majd az ősz is, bájos istennője 
arany hársfa-avart tereget a földre, 
s eljön majd a tél is, ezüst avart hint, 

hópehely-avarját rám hullatja mind, 
m íg én dal maradok, a ti dalotok, 
m it nektek dúdolok.

PÁFRÁNYOK
Páfrányok, ó, ti páfrányok! Titeket 
zöld tejként felhörpintenek a telek.
Szívjatok engem is magatokba, 
leszünk az ég alatt úszó jéghegyek.

T i most a Canopus csillag 
s a Hold mellett vagytok.
Páfrányok, ó, ti páfrányok!
Fagy csontjai, jéghabok.
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AZ ŐSZ EVANGÉLIUMAI
A falevelek őszi hullásáról írunk 
négy evangéliumot.
Máté így szól:
—  A zöld zöldje miatt hull ősszel a falevél. 
Márk így kiált fel:
—  Az élet súlya alatt, a fogyó élet miatt 
hull ősszel a falevél.
Lukács ezt mondja:
—  A szeretetlenség, a biztos halál,
a már csak árnyékként élő zöld miatt 
hull ősszel a falevél.
János föláll, s megszólal:
—  Ősszel nem hullnak le a falevelek, 
ősszel csak az ősz hull le, 
falevélként hull le ősszel az ősz.
Én állok és ősz van és falevél vagyok 
és földre hullok.

ÖNARCKÉP
(ÉN CSUPÁN)

Én csupán 
megszólaló 
vérfolt vagyok.

D iad alm en et

Apám sírt a kocsi kerekén, 
sós könnyei hulltak.
A négy ló,
amely a versenykocsit húzta,
kimúlt a nap szúrástól és a csillagfénytől!
Gyalog, fiúk, mondom,
menjünk gyalog!
Hosszú még az út, sok a pillangó, —  
saruinkat dobjuk a pillangók után!
Ma lándzsákat eszünk s zászlórongyokat, 
amíg megfulladunk!
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BEFEJEZÉS-FÉLE
Igazi kezemet nem nyújtom ki.
Vele csak a szavakat érintem meg. 
Másképpen a megérintett fa 
meglepetten önmagába fordulna, 
akár a csiga szarva, 
s ponttá merevülne.
Nem nyúlok a székhez sem.
Az is magába fordulna, 
s ponttá merevülne.
A barátokat sem érintem meg.
Sem a napot, sem a csillagokat, sem a holdat. 
Semmit sem.
Bár gyűlölöm a pontot, Uram, 
mégis egy pontban lakozom.

Ku l c s o k

A csillagokból agyamra hulltak a láncos 
kulcsok, telítődtem zörejjel, fájdalommal.
A testem, Uram, vaskulccsá vált, 
a rég szolgáló ajtó lakatját 
csak úgy érem el, 
ha fölemelsz.
Jöjj, te hatalmas, 
jöjj, te egyedülálló,
forgass meg a lakatban, bele is törhetsz, 
ó, nyisd meg végre az ajtót!
No, nyisd ki már!

A  KúTÁSÓNAK
Ne áss túlságosan mélyre, mondom, 
ne áss túlságosan mélyre, 
mert eléred az eget, 
eléred az eget,
egy másfajta eget, másfajta csillagokat, mondom, 
másfajta eget, másfajta csillagokat, 
s ott közöttük egy másfajta földet, egy másfajta földet.
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A  TEJÚT
Hatalmas és rettenetes állat 
amelynek csorgó vére megalvadt 
s azóta hóként hull reánk

Bűnök és harcok színtere volt
a fejünk fölötti
magasság

O, a havazás nem egyéb 
mint bocsánatkérés 
ó, a hideg nem egyéb 
mint vezeklés

Nem, nem,
nem bocsátunk meg soha.

KÖNYÖRGÉS
Vezess, Uram, diadalra engem, 
hogy legyőzzem ellenségeim, 
tulajdon bőrömet, a korlátokat, 
a perceket, éveim.

A  FELSŐ EMELETEN
Ő egyedül áll a felső emeleten,
édes illata körbelobog,
egyre távolodik a város —  hámba fogott
éhező kutyák cibálják tova.

Tegyünk kenyérmorzsát a verebeknek,
elaszott, felszabdalt testünket pedig
helyezzük oda
a néma istenek
ezüst
csőre elé.

Több szánalmat az ébredő cs illagoknak, 
több megértést 
a holdsugárnak,
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több hideget a megfagyott köveknek, 
és nekem,
nekem —  több levegőt.
Még több levegőt!

ESTI MEDITÁCIÓ
Váratlanul megérkezett a szél, 
s a fák megdermedtek.
Megálltam. Kigomboltam az inget, 
s a szalamiszi csata utáni görög katona 
mozdulatával 
néztem a sötét eget.
Ha fölugranék, tán úszni tudnék a levegőben. 
De csak a szememet hordozom végig 
a sötét é g e n "
Egyszer az égről is többet fogunk tudni.
A nevemet viselő emberek hosszú sora 
valahol a cs illagokon túl ér véget.
Kinyújtom a kezem, s megérintem a fát.
Egymásra nevetünk,
mintha azt mondanánk,
valóban élünk,
s nem halunk meg végleg
sohasem.

Ká in  És A bel

Megkoszorúzzuk a csontokat 
a testek nimbuszával.
Ez az elsőszülöttet illeti meg.

A másodiknak nem marad egyéb, 
csak a lélek ideges 
hullámzása.

A másodiknak nem marad egyéb,
csak a szavak
csatározása.

másodiknak nem marad egyéb,
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csak a világ nélküli 
világteremtés.

Ő hasonlít, különben egészen hasonlít 
az elsőszülötthöz.
Ezért tart tükröt 
a kezében.

CSOMÓ 26
Egyedül maradtam,
mert megéreztem, hogy te sem szeretsz, —
anyámnak jégkönnye i voltak, —
álltam, vigyorogtam és könyörögtem neki,

hogy ne sírjon, 
de azóta belőle is tél lett a hegyek között. 
Felkínáltam magamat a farkasoknak, 
de ütődöttek voltak, fáztak nagyon.
Egyetek meg! kiáltottam.
Nem, felelték,
nem eszünk m i fagyott embert!

A n yá m a t  nézve

Minden általam átélt idő 
ráhull erre a szeretett asszonyra, 
megvilágítja ezt a szeretett asszonyt 
az általam átélt idő.
Nem tudom a szemem levenni 
erről a szeretett asszonyról.
Azért van a szemem, hogy lássam őt, 
ezt a szeretett asszonyt.
Azért van a kezem, hogy öleljem őt, 
ezt a szeretett asszonyt.
Hirtelen rájöttem, hogy anyám is látja 
ezt a szeretett asszonyt.
Ráhull és ráhavaz az idő 
erre a szeretett asszonyra.
Ezt a szeretett asszonyt látva, 
anyám zokog.
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BICEGTEK A HEGYEK
Az Isten megtapogatta a vándormadarak szárnyait. 
Néha kitépett belőlük 
egy-egy tollút.
írnia, végrendelkeznie kellett, 
s most hull a madarak vére a levegőben.

HIEROGLIFA
A hóhullás iránti rajongásom miatt 
nem szerettem meg a havat 
a hó iránti rajongásom miatt 
nem szerettem meg a követ 
a kő iránti rajongásom miatt 
nem szerettem meg a vizet 
a víz iránti rajongásom miatt 
nem szerettem meg a tüzet 
a láng iránti rajongásom miatt 
nem szerettem meg a földet 
a föld iránti rajongásom miatt 
nem szerettem meg a holtakat 
a holtak iránti rajongásom miatt 
nem tudlak szeretni, havazás, 
de hullasd, hullasd, hullasd mégis 
hópihéidet reám!

Marin Sorescu
(1936—1996)

NÉVSOR
Ha megfeledkezem a nevemről, 
Találomra mást választok.
János?
Nem rossz. A János szépen hangzik. 
Jóravaló János leszek.
Vagy Gábor?
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Ez sincs 
Kizárva.
György,
Mihály,
László
(Tudtommal szent is volt közöttük). 
Gergely, Sándor, Péter?
Lám, m ilyen szép nevek, 
Szegények"

A  HEGY
Később
A hegy is ráeszmélt arra, 
Túlságosan magasra nőtt. 
Rögtön beszélni kezdett,
Hogy kijavítsa magát.

M ic s o d a  m e ll é fo g á s !
Cromwell levágta valaki fejét.
Vagy az övét vágták le?
Micsoda melléfogás 
A fejsze élén!

*  *  *

Amikor p ihenni vágyom,
Beteggé teszem magam. 
Elgondolhatjátok,
Milyen nagybeteg leszek 
Holtan.

Az igazságra rendszerint lassan 
Derül fény.
A bomlás, korhadás törvénye szerint 
A pusztuló növényzet előbb elsüllyed, 
Csak azután tör felszínre a nyersolaj.
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AZ IDEGEN
Ez a fa büszke lesz rám,
Mert ismert engem,
Vállamra dobott pár falevelet,
Mikor a jobbján elhaladtam.

Ez a felhő büszke lesz rám,
Hogy ismert engem,
Volt, m ikor beleburkolóztam, 
Megfürödtem, felüdültem,
S a testemet —  égőp iros törlőronggyal —  
Jó l végigdörzsölgettem.

S büszke lesz rám ez a ház is,
Ez az utca,
Mező, vár.

Népek egész sokasága 
Fogja később bizonygatni,
Mennyire szeretett engem 
Minden asszony, m inden fa.

Aztán mégis 
Meghaltam.
Rettenetes.

A  NAP ú j MENETRENDJE
Az új nyári idényben 
A Nap útvonala a következő:
Pontosan négy órakor belép a m i korunkba,
A bánat— tél— vihar útirány érvényét veszti.
A  balesetben vagy fagyban elhullt madaraknak 
Kiutalják a temetkezési költséget.

A delta kedvelőinek pót-sugarat 
Iktatnak be,
Hogy összekösse a Duna-deltát a Nílus-deltával.

A  Nap új menetrendje 
Szeptember 23-ig érvényes. 
Bezárólag.
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PASZTELL-FÉLE
Sétálunk
Ketten egy mágneses mezőn, 
Akár egy meseszőnyegen, 
Amely folyton követ minket.

Itt m inden más,
Mint odakint,
A fák gyökerének tolla van,
S a szárnyaló madár fejében 
M i vagyunk a gondolat.

VOKALIZÁLÁS
A könnyek
Alig fakadó szivárgásként 
Futnak le 
Az arcokon.

Ők a szemek 
Igazságai.
A  szemek vokalizálnak.

M in d ig  é jsza k a

Utol kell érnünk a denevéreket, 
Nem madarak, nem is más állatok, 
Inkább kozmonauták.

A jövő hírnöke i mindig 
Éjszaka,
Maga a jövő is éjszaka érkezik.

A  k ö n n y

Folyton egy könnyet sírok, 
Lehullni sehogy sem akar, 
Bárhogy erőltetem.

Kínoz,
Mintha születő jégcsap lenne.
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Szemhéjamon 
A föld kihűl,
Gyarapszik az északi jégtakaró. 

O, északi szemhéjam.

EK ALAKBAN
Fönt az égen, ék alakban 
Darvak szállnak, 
Paraszt-szonettek.

Gheorghe Tomozei
(1936—1997)

A  BOLDOGSÁG MADARA
Miért a boldogság madara? Miért
épp madár és nem zsiráf, kutya,
akár —  teszem azt —  a boldogság elefántja?

Elefántot mondtam, de miért ne hozhatna 
boldogságot —  például az alkonytól —  
a dinoszaurusz vagy a brontoszaurusz?

S miért fontos épp szárnyas élőlény, 
hát nem cipelhetné hátán 
féreg vagy fenevad?

Végül is m i a boldogság madara?
Sas
vagy kolibri?

Á llapot

"  S megtörténik, 
hogy a búzabirodalomban, 
a kenyér palotája mellett 
nyomorult, éhező falu vagyok.
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M o n d á s o k M o z d u l a t

A tavaszt visszahozták, 
a nyarat kipofozták, 
az őszt helyreállították, 
a tél olyan, amilyen v o lt ...

Ajkaimmal 
a neveden járok, 
akár egy falevél 
hátgerincén.

KÖLTÉSZET M éret
Olyan pohárból iszom, 
amely tele 
szomjúsággal •••

— És
tán könnycsepp is 
lehetek

AZ ÖREGSÉG JELE
természetes 
nagyságban...

Az utolsó jobb kezemmel
írok
neked!

In k a

Mellettem vagy. Otthonos lettél a 
véremben, tudom hallgatásaidat, 
csak a nekem szóló leveleket írod 
inka betűkkel...

V élemény

A fogaiddal érzékelsz, 
látsz a halántékoddal, 
hajaddal pedig 
felejtesz...

Kö vetkezm én y

A  KESZTYŰ
A hó kesztyű, amellyel megkeresed

a számat—

Amíg a holdat bámulod, 
az űrhajós bakancs-patkója 
szádba 
h u l l .

Hid e g

Finis.
Fű alól kihantolt szonett 
fogsora.

Túl gyorsan 
éltem?
Túl lassan haltam meg?
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Ana Blandiana
(1942—)

D OMBOK
Dombok, erdőborította édes gömbök,
Félig a földbe elrejtőztetek,
Hogy még a holtak is tudjanak örülni,
Milyen lágyan hajló a gerincetek.

Lehet, hogy egy halott épp úgy áll, m int én most, 
Hallgatja, az öröklét m int gyógyít, orvosol, 
Emlékez ik régi, elmúlt életekre,
S titeket csodálva, halkan így dalol:

Dombok, erdőborította édes gömbök,
Félig a légben elrejtőztetek,
Hogy a szőlősök is tudjanak örülni,
Milyen nagy és szelíd a le lketek ...

Én e k

Hagyd meg, ősz, a fákat zölden, 
Adom inkább két szemem.
A sárga fák térdre hullva 
Sírtak tegnap a szélben.

Hagyd szelídnek, ősz, az eget, 
Sújts inkább homlokomra.
Ma éjszaka megpróbált már 
Széthullni az ég alja.

Hagyd meg, ősz, a madarakat, 
Lépte imet űzd tova.
Reggel újra zeng a légben 
A pacsirták víg dala.

Hagyd meg, ősz, a gyümölcsöket, 
A  füvet meg a gólyát,
Hagyjad ébren a medvéket,
S fénylőnek minden órát.
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Hagyd meg, ősz, a nappalokat,
S ne ködösítsd a Napot.
Jöjj bármikor, esteledvén 
Rám borítsd az alkonyod.

ÚGY VOLNA Jó
Úgy volna jó, ha öregen születnénk,
Tele bölcsességgel,
S m i jelölnénk ki sorsunkat a világban,
Tudnunk kellene, melyik út hová vezet,
Hogy könnyedén, felelőtlen indulhassunk bármerre.
S útközben fiatalodnánk, egyre csak fiatalodnánk,
Hogy éretten, jó erőben jussunk el az alkotáshoz, 
Amelyen túl, már kamaszként, szerelemre gyúlna szívünk, 
S ahogy fiaink születnek, m i gyermekké változnánk át, 
Öregebbek ők lennének, a fiaink,
Ök tanítnának beszélni, ringatnának, hogy aludjunk,
Es m i összezsugorodnánk, olyan aprók lennénk lassan,
M int szőlőnek, m int borsónak, m int búzának a szem e...

Ki NEVEZTE EL
K i nevezte el 
Aranylónak 
A sárga fák káprázatos 
Lombszínét,
Ezt az élet-halál közti 
Senki-hazát,
Amely most diadalt ül,
Ezt a nagy-nagy boldogságot,
Hogy a föld is
Aranyfénybe
Öltözik,
Amely szűzi,
Amely tiszta 
Illat-szemérmetlenség?
K i próbálta megnevezni 
A hótiszta és a mély 
Névtelenséget,
Amely felé mindannyian



100

—  Szőlőfürtök
És hóbortos, vézna fák közt —  
Haladunk,
M i, akik a reménységre 
Már méltatlanok vagyunk? 
Hallgassatok!
F igyeljétek, hallgassátok,
M int suttognak szikkadt fényben 
A füvek —
Ok sem merik megnevezni 
A lomboknak ezt a végső 
Királyságát.

AZ APA
Nem én határozok.
Az atomokból homokszemek lesznek, 
A homokszemekből apró kövek,
Az apró kövek betűkké válnak,
A betűk kicsíráznak, rügyeket hajtnak, 
Szavakat teremnek,
A szavak állatokká válnak, párosulnak, 
Utódot szülnek.
Nem én határozok.
Ha teherbe esett szót látok,
Sosem tudom,
K  az apa.

Fa l u m b a n , a h o v á  v issz a t é r e k

Falumban, ahová visszatérek,
Kakukkos órák ölik az időt,
És nagy-nagy darab hallgatások 
Hevernek az út porában, összetörten.
A mánusok szorgalmasan forgolódnak, 
Mutatják, m i láthatatlan.
Lám, az órák 
Múlttá váltak,
Mánusaik forognak még kitartóan,
S előbukkan, kétkedően,
A kakukk is,
Világvége-hírét jelzi, dalolva.
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M iért ?
Mért nem zavarodik össze minden?
Mért nem takarja be 
Csillogó bőrét a föld prémekkel?
Mért nem sarjad a zsenge fű 
A bozontos erdők forró hátán?
Mért nem nő a fáknak szárnya,
S a madaraknak gyökere?
Mért nem csivitelnek boldogan 
A folyóparti kavicsok?
Vajon, én mért nem tudok gyűlölni?
Miért?
—  O, Uram, mennyire fáraszt ez a gyermek, 
Sóhajt az angyal.

A  fö ld  bö lcsesség e

Nehéz, lomha és türelmes a m i földünk,
Ha megbántod, ő megérz i, de csak hallgat,
Néha —  mivel súlyos nagyon —  mozdulatlanságba réved, 
Tud beszélni, de csak egyszer-kétszer ha szól száz év alatt.

Tudjuk, hogy létezik teste, s nagy, hatalmas,
Tudjuk, hogy megsegít minket, amikor eltévedünk,
Azt is tudjuk, halhatatlan, mert keblére 
M i bármikor —  gyermekeként —  újból visszatérhetünk.

S mikor köztünk a levegő meleg lesz és selyempuha,
S nem fogunk egymástól félni, nem gyötör többet a szél, 
Tudni fogjuk, ő szól hozzánk,
A föld bölcsessége beszél.

FÖNN A HEGYEN
Fönn a hegyen, felhők között bujkál a ház, 
El-eltűnik, aztán újra megjelenik.
K i takarja gyáva pajzsok közé folyton, 
Majd elhagyja hirtelen?

Martalékul ki dobja a szemünk elé,
S ki áldozza neki föl tekintetünk?
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Megbabonázottak vagyunk, kétes isten 
Könnye játszadoz velünk.

Vagy talán egy más életből kísért felénk, 
Képzelgés csak, rejtelem?
Elünk tovább, s azért élünk, hogy láthassuk, 
Ott van a ház a hegyen...

EZ A LEBEGÉS
M i más lehet a boldogság,
Ha nem épp a lebegés 
A gyümölcsök és a falevelek között,
A suttogó almák birodalmában,
Ott, ahol véget ér az élet,
De még a halál várat magára,
Ahol a vágy még olyan tiszta,
Mint az alkoholról álmodó szilvák illata,
Es olyan egyszerű, akár a füst vagy a száraz fű? 
M i más lehet a boldogság,
Hacsak nem az,
Hogy elalszol könnyedén,
Várván a véget,
Szeptemberben,
Az egyik ligetben?

M iért

Miért álmodik a gyümölcs szeszekről,
S átható illatról a fű, m íg él,
Mikor a fény oly lágy tud lenni,
Hogy elmúlásra ösztökél?

Miért menekül a darusereg 
Oly vért izzadva, makacsul,
Mikor csöndben is lehet várni,
Hogy könnyedén, m int a felhő, szertehullj?

Miért bújnak a méhek kaptárba,
S a virág mért hullatja magvait,
Mikor az ősz olyan jó hozzánk,
Hogy a halálra megtanít?
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MALOM MELLET TÓVÍZ
Malom mellett a tóvíz fénylő lepelt,
Smaragd-ékes, zöldes selymet vesz magára,
A m erev malomkerék is zöld szőrmébe öltözködik, 
Hogy melegben s puhán legyen, s csillapodjék árvasága.

Hogyha csónakázni akarsz, hosszú kezek tartnak fogva, 
S ártó gőzök szédítik a tüdődet,
M íg a békák ünnepélyes gyász-szertartást tartnak titkon 
A megkopott és elhagyott oltárán a kenyérnek.

Es nincsen egy évszázada, hogy láthattam elámulva,
A gyermekek, m intha téli hó lett volna, úgy játszottak a lisztben, 
Választottam a seregből egy tiszta fehér leánykát,
Hogy felnőjjön, s majd az anyám ő legyen.

HOMOKÓRA
Nézem a homokórát, 
Leálltak benne 
A homokszemek,
Nem pötyörögnek többé. 
Akár az álomban:
M inden mozdulatlan.

Nézek a tükörbe: 
Semmi változás. 
Leállni a halál felé 
Vezető úton —  
Kész halál.

Á llapot

Olyan vagyok 
mint a homokóra 
szemcséje 
amely

az időt 
csak
hulltában
mérheti.

Édes z ű r z a v a r

A ruháidat viselem,
Testem megbámulja 
A rá szabott ruhadarabokat, 
A  ruhák is csodálkoznak 
Gyors visszajöveteleden —
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Édes zűrzavar ez,
Megőrzi évszázadtól évszázadig 
A csonthéjas magot.
Ruháidban járok az utcán, ahol te még hittél. 
Tedd, hogy én is higgyek,
Lobbantson lángra a fényed,
Önállósultan libegjenek a ruhák,
Mikor a varratokban megtalálják 
Az évszázadtól évszázadig megmaradó 
Mag csillogását.

TÉLEN A CSILLAGOK
Télen olyan távol 
Vannak a csillagok, 
Hogy egyedül, árván, 
Nem is láthatod.

Télen a tenger is 
Annyira idegen, 
Nem illik már hozzá 
Egyetlen folyó sem.

Télen a halottak 
Olyan hidegek,
Hogy bolygónk félgömbje 
Folyton didereg.
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