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JIRI WOLKER VERSEI

Itt nyugszik Jíri Wolker, a költő, ki szerette a világot,
s igazságaiért harcra kélt,
s mielőtt még szívét bajvívón kiránthatta volna
meghalt fiatalon, huszonnégy évet élt.

Ha majd megnősülök,

tizenkét fiam lesz,
tizenkét sudár fi, tizenkét jegenye,
s fehér kápolnaként feleségem köztük, akit, mint

zöld liget, árnyékuk rejtene,
selymes moha fedte zsámolya leszek én.
Unokák serege térdepel majd rajtam,
tiszta szemükkel mondják imájukat
és az alkonyatban,
vacsorára jár majd mihozzánk az Isten.

Szeretem a tárgyakat, e hallgatag elvtársakat,
mivel úgy bánnak velük, mintha élettelen, ásatag
lenne a testük,
míg ezalatt bennük szemek figyelő rése mered reánk,
hű kutyatekintetekben pislákol így a láng
és szenvednek
hogy hozzájuk szólni nem akad ember.
Beszédet kezdeni meg szemérmük nem mer,
hallgatnak, várnak, a szájuk néma
de mégis
úgy szeretnének kicsit tereferélni néha
Ezért ezeretern a tárgyakat
s az egész világot sziv ből

Legelőbb kinyilt az asszonyok szeme,
aztán kinyílt a mennyek ablaka,
mindenki mondta: vasárnap jött el
s te félénken az imakönyvvel
hat ráncot töröltél le
a homlokodról.



Kicsinosodtak mind délig a családok
megnőtt az ég csúcsa s térdeltek a népek
hogy jobban hallhassák, ha a harang kondul
s földről a mennyekig felrepül az ének
s délebéd után
mind sétálni mentek, anya, apa, gyermek
a családból otthon csak egy fiú maradt
az utcára bámult, hegedűjén játszott,
talán úgy szivéhez szövődött a harang.

Este virágját vesztette a lányka
én felemeltem
s három szóval adtam neki vissza.
Csillagok csókját a puha rét felitta.
Kedvesem vagy! S én a kedvesed!

Legelőbb ablakát becsukta az éj,
azután az asszonuok: szemét,
minden bezárult, mint kincs, ha rejti tölgyfaláda,
a mennyet nyugaton hat óriás bezárta,
csak az emberek szive maradt tárva
és ezüst kulcs feküdt a szívek [enekén.

Forditotta: M o n o s z l ó y M. D e z s ő_.
OLY NYERS - FANYAR

Üres tőkék között holt violák.
A tüske közt kék csillagok.
Kapkod a tél s az elfogott világ,
mint gyűjtemény, jég-tük hegyén ragyog.

Kökény maradt ? . " Hát azt szedek.
Megkóstolom, sercintenék,
oly nuers-januar s úgy reszketek,
akár e kristálytűkre szúrt vidék.

Takáts Gyula

NYÁRI REGGEL

A néníkék kapái, kéklő lepkék,
vigan cikáznak fÖL-Ie-föl a répán,
sugár-patak bukik piros habokkal
a völgy fölé egy felhő omladékán.

Megzendülnek a méhek hegedűi

az eperfák . sötétkék kupoláján,
elült a szél, a mindenség gödrében
szárnyát leejtve alszik, fáradt sárkány.

Dalol a föld. a nénikék nevetnek,
rubin kehelyként ragyognak a répák,

fecskék suhannak, váltják, mint az ember
a létért-küzdő végtelen stafétát.

Galambosi László
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