
1909-ben szü le tett a Konstanca me gyei Cobadinban, 1935-ben böl csész dip lo mát szer zett a Bu -
ka res ti Egye te men. Gellu Naum, Paul Pãun, Gherasim Lu ca és D. Trost tár sa a ro mán szür re a -
lis ta cso port ban – a negy ve nes évek ben fon tos kö te te ket pub li kál egye dül és tár sa i val együtt, az
Infra-Noir so ro zat ban, il let ve a szür re a lis ta könyv so ro zat ban. Ro mán és fran cia nyel ven is ír.
1947 után a rend szer hí ve ként fon tos ál la mi funk ci ó kat tölt be. 1974 és 1978 kö zött a Ro má ni ai
Írók Szö vet sé gé nek el nö ke, 1974-tõl a Ro mán Tu do má nyos Aka dé mia le ve le zõ tag ja. 1969-ben
Blãnurile oceanelor (Az óce á nok bun dá ja) cím mel gyûj te mé nyes ver ses köny vet je len tet meg,
amely tar tal maz za az 1930-as és 1940-es évek ben írt szür re a lis ta ver se it is. 1987-ben halt meg
Bu ka rest ben.

Gyû lö lök min dent ami meg gá tol ná az em ber sza bad ság fe lé vi võ út ját
Gyû lö lök min dent ami aka dá lyoz ná a sza bad ság tob zó dá sát
Gyû lö löm a sza va kat ame lyek el árul ják a lá za dást
Gyû lö löm a köl tõk ré mü le tes áru lá sát
Gyû lö löm a túl ára dó vá gyak kor lát ja it
A ter mé szet köl tõ i e sí té sét mely egy csön des ka tak liz mát ha mi sí ta na meg
Gyû lö löm a nõ ket akik tisz ták mint egy po hár és so sem ihatsz be lõ lük
Gyû lö löm az óva tos sá got mely el té rí ti a har cos biz tos lép te it
De nem gyû lö löm 
Nem nem gyû lö löm a hát ra fe lé meg tett két lé pést ha gyõ ze lem hez ve zet
Mert olyan mint a ned ves ség amely a gyö ke rek be hú zó dik vissza
Gyû lö löm a ha lált s az év szak ok egy for ma lán co la tát
Gyû lö löm a nö vényt amely meg ál lít ja a vám pí rok fen sé ges lép te it
Gyû lö löm ezt az év szá za dot mely a fáj da lo mé nyo mo ré s egy ha tal mas szo mo rú sá gé
De nem
Nem gyû lö löm a Csen des-óce án vul ka ni kus és nyug ta lan vi dé ke it
Mi kor a ma da rak fe ke te csa pa tai el in dul nak a ten ger fe lé
És röp tük biz to san jel zi elõ re a ka taszt ró fát
A ten ger fe nék re mek elõ adá sa it
Ahol a hi deg áram la tok le gyõ zik a me leg áram la to kat
A fosz fo resz ká ló han go kat me lyek vissz hang juk kal ve zet nek tév út ra
A nö vé nyek vak dü hét amint elõ tör nek a holt tes tek bõl
És az el ke rül he tet len ve szélyt mely ku kac ként rej tõ zik a leg köz na pibb dol gok ban
A nyak ken dõ bel sõ uj jai foj to ga tás ra ké szül nek
Az aka dé mi kus te nye rek foj to ga tás ra ké szül nek
Az ele fánt csont dísz mind csak por és ha mu
Gyû lö löm a ver set mind ad dig míg nem min den kié
Mind ad dig míg a köl tõt nem bo rít ja el a lá va
És ke zét ott nem ta lál ják a ha mu ban
Akár csak a rab szol gák bör tö né nek kul csát
S a nagy kul cso kat me lye ket ke res nek az em be rek a vi lág kez de te óta
Gyû lö löm a szor zó táb lát a pá ros és pá rat lan szá mo kat
A nap pa li cent ri fu gá lis moz gást
És gyû lö löm le ír ha tat la nul
Eze ket a sze rel mes ver se ket
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Az álom be li he gyek



A bu me ráng ve tõ
Ez a vá ros a ten ger nél vég zõ dik
A part leg ma ga sabb szirt jén áll a bu me ráng ve tõ
S az éj sza ká ra vár ak kor majd raj ta ütés sze rûbb lesz a do bás
Ra ga do zó ma dár ra em lé kez tet
És ál ma tag fegy ve re ré gi kar kö tõt idé zõ fegy ve re
Va dul kezd csil log ni ami kor le száll az éj
Akár egy nõs tény far kas szõ re
Éj fél tájt mi kor a leg vé nebb cá pa is el nyug szik
A bu me ráng ve tõ meg fe szí ti le nyû gö zõ vád li ját
És fegy ve re hir te len röp pen el a ten ger par ti köd ben
Eny he zaj jal mint egy hal dok ló fú vós ze ne ka ré
A fér fi ki nyúj tott kéz zel vár s egy idõ után
A bu me ráng vissza tér ho mály ba ve szõ út já ról
Friss vér nyom ok kal si mul a te nyér be
A bu me ráng ve tõ pe dig új ra meg fe szí ti vád li ját
Egy még erõ sebb do bás hoz
Ez lesz ta lán az utol só
Mi e lõtt még haj na lod ni kezd

Es te hal lod a ken ta urt 
a dol gok közt
Es te hal lod hogy jön-megy a ken ta ur a dol gok közt
Hogy el tép je ko pott kon túr ja i kat ahogy egy fa le ve let szo kás
A lép csõ kor lá ton át ha jol va ti zen négy éves lá nyok
Ke re sik az arany gyap jút
És so ha nem tud ha tod meg ta lál ták-e már
A dol gok ba be le üt kö zik a küklópszok sze me
Az zal néz ték a bo ros tyán kö ve ket
Az zal fi gyel ték a há zas ság tö ré se ket
A hosszú csó na kok ki köt nek a dol gok part ja i nál
Ki lépsz be lõ lük mö göt ted sás ka fel hõ:
So ha nem tudsz tel je sen be le vesz ni a csé szék be me lyek bõl iszol
Il la tod kö rül vesz akár egy sö rény me lyet fel bor zol a szél
A dol gok kon túr jai ki fa kul nak a nap er nyõk alatt

52

2011/1



Az ágy rom jai kö zött
Ágyad rom jai kö zött egy ijesz tõ ló vág tat
egy alak ta lan fér fi vág tat a sö ré nye után
egy hal sze mû macs ka
át ug rik a be te gek mell ka sa fö lött
és el tû nik egy por fel hõ ben
a nagy ta vak szám ûzött jei
a gesz te nyék úgy hull nak a fák ról mint a pu ha szén da ra bok
az éj je li lep kék fö löt tünk lib ben nek er re-ar ra
mint a szél fút ta bal da chin
és csont ja id hal kan pen dül nek akár egy hár fa
ágyad rom jai kö zött
Ágyad rom jai kö zött ki al sza nak a fák lyák
tes ted min den sar ká nál füs tö lög egy
nap rend szert al kot tok
s az el sõ nö vé nyek mag vai ki csí ráz nak mez te len tes ted fé nyé nél
ágyad ból hé víz for rá sok zu bog nak fel
vi zük ben meg hal nak a vi rá gok 
ágyad ban meg is mét lõ dik a föld
meg is mét lõ dik a vi zek vissza hú zó dá sa
és fel tá mad nak új ra a fog lyul ej tett szob rok re mé nyei 

Ba lázs Im re Jó zsef for dí tá sai
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