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abta kész a munka. Ne hagyjon el, Iordaehe ur. A mi szántóföldjeink 
| ^pusztultak. A szénát, mikor már boglyába raktuk, elvitte az ár a Cra-
1 iáuba... Megfájdul a hus rajtunk, amikor arra gondolunk, Iordaehe ur, 
I logy mi lesz velünk és a jószágainkkal a télen. 

Iordaehe Cumpătă tovább folytatta fejében a számításait. Ránézett 
l a megfeszült, előre meredő arcokra, amelyek a szavait lestek s látta a 
l'zapodiei Tudose égett ajkát. Felsóhajtott és. döntött: 

I— Végre is... Na majd meglátjuk mit lehet csinálni. Gyertek el hol
nap reggel. 

— Asszonyostul és gyerekestül jövünk, uram! Fogadjon el rab
nak, Iordaehe ur! 

— Asszonyok és pulyák nélkül gyertek. Válasszatok ki magatok 
közül pár értelmesebbet. — Olyat, mint Dănilă például... 
i A z emberek elkezdtek kacagni, amint látták, hogy a bojár tréfál. 
' - jel. 

.—. Nélküle nem is lehetne, Iordaehe ur! 
— Keressetek még pár olyan ügyes embert, mint ő, hogy rabok

ként adjon el benneteket... Ez az. MoSt pedig hajts, Toader. Hé Tală, 
hová mégy? Stănişoare-ra! — A goszpodárok kezükbe vett kalappal kö
vették : 

— Éljen sokáig, Iordaehe ur!... Isten segítse, Iordaehe ur! 
Dănilă Cuţui egyre dobálva a vállán vörös és foltos szűrét, a saját 

érteimessége szerint fogta fel az eseményt 
1— Azt mondta, hogy ezután csak böjt és imádság segit, Danilá! 

Hát ez igaz! Mit is csinálhat? Azt mondja, hogy torkig van már ve
lünk. Hogy ne volna? Nincs mit együnk és még alkudozunk is ! Igaza 
van Iordaehe urnák. Holnap reggel ránk küldi a zapodieikat, hogy ker
gessenek el minket.... Mért ne tenné?... Menjünk csak raboknak. Csak

u g y a n visszatért a jobbágyság ideje. 
•—. Fogd be már a szádat, Dănilă, te mindent forditva értesz. Nem 

íiallottad, hogy felvesz munkára. Inkább légy hálás!... Megment a nyo
morúságtól. 
* i— Hát hogy vegyen fel minket? Jól lakott ő már torkig a zapodie-

ival!.... Még ők is a nyomorúságba jussanak. Igaza van Iordaehe ur
nák. (Fordította: BeJeényi István) 

C S E H K Ö L T Ő K 

FRANYÓ ZOLTÁN műfordításai 

PETR BEZRUCS: ÉN 

Én, Teschen sarja, én vagyok az első 
Beszkidi bárd, ki végre szólni mer. 
Bányász-rabok a más ekéjét húzzák, 
Mig testükön a víz s a vér kiver. 
8 mind egy Istent imádnak ők az égben, 
S egy még nagyobbat itt a földi sárban; 
Amannak jól adóznak ők imával, 
De ennek vérrel, zord robotba zártan. 

Ki fent él, attól élet jut meg étel, 
Lepkének rózsa, őznek zöld csalit; 
S neked, Beszkid-hegyek szülötte, jussul 
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E tájat adta száz csodával itt. 
Az erdőt adta, ezt a völgyet, ormot, 
Rét illatát, mely mint) tündéri ír száll; 
De durván mindent elrabolt a másik, _ 
Fuss hát az Úrhoz tenvplomodba — sírjál! 

E jámbor tettből, Beszkidek szülötte, 
Neked legott nagy üdvösség fakad: 
Őrangyalok kiűznek erdeidből, 
Leszidnak és te meghajtod magad! 
„Te tolvaj! Ugy? a más rozséje kell hátf 
Hé, térdre féreg! Nyomd a szád a rögre! 
Mp,rs Friedekíg! loholj! — ez úri erdő!" 
— S te annak ott fent mit mondasz hörögve ? 

Őrangyalok lenézik póri nyelved, 
Ily csúf szavaktól úri fül riad-
Dobd félre hát! és sorsod jobbra fordul, 
Majd, hálálkodva gondol rád fiad. 
Legyen. Az Ur akarja. Éj szakad ránk, 
Bár fény se gyúlt még, —• holtunk mindig olcsó... 
Halld Démon, én kiáltok itt bosszúért, 
Beszkidek bárdja, első és utolsó! 

KAREL TOMAN: AZ ÉJSZAKA HANGJA 

Halld, hívja hitszegő fiát a város, 
Száz furcsa nesz! 
Pöröly- s üllő-zaj: benned mind varázsos, 
Uj nóta lesz. 

örök harc, ének, dráma, bűn ölelget, 
Ha éj fog át, 
S a mély magányban, mind átélje lelked 
E sok csodát? 

Ezernyi hang szimfóniába zendül 
? Menny-széditőn. 

Hagyd el odúd: Világok léte csendül 
így, éj-időn. 

JIRZSI WOLKER: A TEMETŐ 

A mi temetőnkben, 
mélynek fala repedt, halottaskamrája omladozó, 
giz-gazos utja csöndes és illatos, 
sosem gondolok a halálra. 

Itt már nincsenek halottak, 
jelbetűkkel írták fába és virágba, 
hogy élnek. 

Csak akác-fasorok vannak itt, 
két padocska szerelmeseknek 
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és gyermekek, kik papát-mamát 
játszanak a sírokon. 

Ha jó az ég, 
fehér angyalok vándorolnak itt 
és összekötik a sírokat, melyek még be sem hegedtek, 
két-három feketeruhás anyókával csevegnek, 
a legnagyobb bogárkákkal a kertben. 

Szemükbe ülnek, 
— nem könnyek ezek — 
hanem ők — az angyalok, ismerem őket, 
mindig megcirógatnak, 
ha néha árván, magányosan bolyongok itt 
és igy szólnak hozzám: 
E földön nincs hálál, 
csak ifjak és öregek vannak. 

PETR KRZSICSKA: MEDYMA GLOGOWSKA 

Fejünk felett egy-két golyócska spriccel, 
majd egyre több csap át. 
A bajtársak lapulva, csacska viccel 
köszöntik vész-szavát. 

Ötös tarackok törnek fel galoppban, 
Legyen, mint rendéléd! 
Erős a Végzet, óvja őt ma jobban: 
Anyácskám, szent cseléd, 

meglásd, a hegy felett, mint csillag égek, 
mély fénylő szikra még, 
de távolodva sáppad, mint az évek, 
kihuny, tovább nem ég. 

Egy képzelt csók, apám, néhány sorodra 
S a lánynak — messze lent. 
Szeretni hajt a mély ár szörnyű sodra, 
legyőz, röpit a szent, 

bús szenvedők felé. A görcs félolvad 
a tört szivén, hol fojtó kín riadt, 
és félélem — hogy földem meglakolhat 
e felkínált ürömpohár miatt. 

Lukásek, Vávra, egy se reszketett lenn, 
ki morva táj fia! 
Az Ur ítél- Mint éltünk: feddhetetlen 
kell mindnek hálnia. 

Az én szavamra hurráz mind élőre, 
gyér raj fut —> élveszünk.:. 
Te csendes Jézus, jámbor lelkek őre, 
légy irgalmas velünk... 


