a lány természetes sápadtságát. De hagyjuk
most, fiam, a menyasszonyt: hiszen már kezd
feltornyosulni a nászuk fölé a hullám, mely
most még tengerkék és áttetsző, de Poszeidón hamarosan bíborszínűre festi majd.

a fuvolának, hogy szólhasson, s a forrásvíznek, hogy a fuvolaszóra megremegjen.

Jacopo Sannazaro

Csendélet fügékkel

F R IGY ES K I R ÁLY HOZ

Kinek fuvolázol, Olümposz?2 S mi szükség
van zenére ezen az elhagyatott helyen? Nincs
itt sem egy juhpásztor, sem egy kecskepásztor, nem hallgatják fuvoládat a nimfák sem,
akik szépen tudnak táncolni a zenére. Azt
sem értem, mi örömöt lelsz a forrásvízben,
amelyre rálátsz onnan a szikláról. Mi közöd
neked hozzá? Hiszen nem neked csörgedez,
nem kíséri dalával a zenéd, nem is mérjük ki
vele a napodat,3 hiszen azt szeretnénk, ha fuvolázásod az éjszakába nyúlna. Ha pedig a
szépségedről akarsz meggyőződni, akkor ne
a vizet figyeld: mi ugyanis részletesebben felsorolunk mindent, ami gyönyörű rajtad.
Villámló a szemed, tüzes sugarakat lövell a
fuvola irányába, szemöldököd íve kifejezi fuvolajátékod értelmét, az arcod mintha remegne s táncolna a dallamra, pedig nem fújja
fel a levegő, hiszen az a fuvolába áramlik.
A hajad nem ápolatlan, de nem is simul a fejedre fényesen, mint a városi ifjaknak, hanem
száraz és felborzolódott; cseppet sem száraz
viszont a rajta lévő szúrós és zöldellő fenyőágakból font koszorú. Csodaszép ez a koszorú, s jól illik egy ilyen szép ifjúhoz: a virágok nyíljanak csak a hajadonok számára, ékesítse csak a nőket piros színük. Mellkasodat,
úgy hiszem, nem csak a levegő duzzasztja,
hanem a zenei ihlet s a fuvolajáték átérzése is.
Eddig látszódsz csak a víztükörben, ahogy
fölé hajolsz a szikláról. Ha egész alakod látszódna, az alsó testedet akkor sem mutatná
rendesen, a víz ugyanis csak felületesen tükrözi vissza a dolgokat, megrövidíti ugyanis
azt, ami hosszú. S hogy a tükörképed hullámzik benne, azt talán a fuvola okozza, hiszen a fújás ereje egészen a forrásig elhat, de
lehet, hogy mindennek Zephürosz az oka: ő
ad levegőt neked, hogy a fuvolába fújhass,

Fügét szedni nagy öröm, s ezek mellett sem
mehetünk el szó nélkül. Sötét, lédús fügék
vannak itt a képen szőlőlevelekre halmozva.
A festő repedéseket rajzolt a héjukra: némelyik csak egy kis résen át ereszt mézédes levet,
némelyik viszont annyira érett, hogy kettéhasadt. A közelükben egy ág hever, bizonyára
nem céltalanul és minden haszon nélkül: árnyékban tartja a fügéket, melyek között vannak zsengék és éretlenek, de vannak fonnyadtak és túlérettek is, ez utóbbiak közül némelyik már rothadásnak indult, s fényes nedv folyik ki belőle. Az ág tetején egy veréb ül, s csőrével kivájja a legédesebbnek látszó fügéket.
A talaj dióval van borítva, némelyik már kiszabadult a burokból, némelyik még egészen
a külső burokban, s olyan is akadt, amelynek
a külső burka már kezdett felhasadozni.
Nézd, ott meg körték körtére, almák almára
halmozva, rakásba vagy tízesével: csupa illatos és aranyszínű gyümölcs. A pirosakra azt
mondanád, hogy nem kívülről került rájuk
ez a pír, hanem belőlük fakadt.
Ott vannak a cseresznyefa ajándékai is,
s fürtökben, kosárba rakva a szőlő, a kosarat
pedig nem más fából fonták, hanem magából
a szőlővesszőből. S ha látod az összefonódó
venyigéket, a róluk lecsüngő szőlőfürtöket,
az egyenként, aprólékosan kidolgozott szőlőszemeket, biztosan Dionüszoszt dicsőíted
majd, „szőlőadó fenségnek”4 nevezed. Azt
hinné az ember, hogy ezek a festett fürtök
megehetők és igazi bortól duzzadók.
S mindezek között a legédesebb: fügefaleveleken sárga méz, még bezárva a lépbe, de
már folyna is ki belőle, amint valaki hozzáér.
Egy másik levélen friss sajt, épphogy csak
megszilárdult, még reszkető. Hűtőedényekben tej, amely nemcsak hogy fehér, hanem
még csillogó is: fénylik ugyanis a felszínén
úszó tejszíntől.
POLGÁR Anikó fordítása

2 Olümposz mitikus zenész, Marszüász tanítványa és fiúszeretője.
3 Utalás a víziórára, a klepszidrára.

4 Arisztophanész: A béke, 520. sor (Arany János ford.).
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Megbecsült ifjan, ha a húrhoz értem,
származásáról ha dalom faragtam,
őseit méltán szedi versbe költő,
oly ragyogó mind!

Lendületet tollam tőled nyert csak, Federicus,
pennám rábírtad: zengje dicséretedet!
Birtokot és villát kaptam Nápoly pereménél.
Költő s földműves: ez vagyok általad én.

Bőkezűségét soha nem tagadta.
Biztatást így nyert a tudatlan ifjonc:
így kapott erdőt s pihenőt, a Múzsák
kedvese így lett!

MERGELLINAI VILLÁJÁHOZ

F R IGY ES K I R ÁLY HOZ

Villa! Szentelt bérc meg a tenger őre!
Háza nimfáknak, s a rokon varázsú
Dorisé! Egykor fejedelmek éke:
szívgyönyörűség!

Téli, bodor levelű szőlőt küldtem kacsos ágon,
ó, te királyságunk fénye, reménye, ura!
Kushad a prés, vizenyős a talaj, nem forr ki a must most,
ámde te szőlőt lelsz mégis az asztalodon!
Vén Autumnus tán liliomligetet telepít most,
hogyha ez is megesik ekkora fagy közepén!

Szűz Camoenáim pihenője lettél!
Városunk pletykás közegét utálom,
cselszövés, ármány hamar elcsigáznak:
jobb menekülni!
Csak te adsz nékem liget-öl-nyugalmat:
bő babér kúszik föl a szikla árnyán,
zsong a forrásvíz meg a Múzsa-ének,
s tárul a barlang!
Hogyha megjöttem, s a napaea-lányok
kultuszát tisztelhetem elmerülten,
drága Mergellina, az oldaladból
phoebusi hab zúg!
Hozd, fiú, lantom, mely az oszlopon csüng,
itt az elsőn! Társam a víg tusában,
hozz virágot még: menekülve fusson
szerte a sok gond!
Hírnevem, mely száll az egész világon,
zengje, mily ékes ragyogó királyunk,
szerte, hol szárnyal szekerén a nap, s ott,
hol lehanyatlik,
ott, ahol dérrel Helice eláraszt
ismeretlen földet, ezernyi népet,
ott, ahol izzó homokot kavar föl
s hint el az Auster!

SZÜLŐFÖLDJÉHEZ,MIELŐTT
SZ ÁM K I V E T ÉSBE I N DU L
Ég áldjon, Nápoly, te szirének legdalosabbja,
Heszperidáid mind áldja az ég s ligetük!
Mergellina! Jaj, el ne feledj! Könnyes koszorúmat,
bár kis ajándék csak, vedd kegyesen, gyönyörűm!
Édesanyám és édesapám holt szelleme, immár
tömjént égetek én: vedd kegyes áldozatul!
Szűzi Sebethias, csacsogó habodat sose vond meg,
gerjeszd álmaimat, míg mar a számkivetés!
Leljen a megfáradt szép álmot a nyár hüvösében,
langy szellő, habözön ontsa a dallamait!
Önként nem mennék, de a Sors majd óvja a léptem,
mert az erős férfit végzete nem veti meg.
Elkísérnek a Múzsák is, s fölfűtik a költőt,
s jóslataiktól lesz boldog a lelkületem.
Hízelgő lelkemnek az ítélet, de a hűség
önmaga is nagy erény: számkivetett jutalom.

CSEHY Zoltán fordításai
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