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Cesare Pavese

Akár a föld, oly sötét,
akár a föld. Évszakok,
álmok apró darabja,
mely a hold fényében
oly réginek t�nik immár,
mint az a kéz: anyád keze,
a gyertyatartó csonkján.

1945. október 27.

Te, mint a föld, olyan vagy,
�si és kimondhatatlan.
Te nem vársz semmit,
legfeljebb a szót, mely
úgy érik a mélyben,
mint faágak közt a gyümölcs.
Szél közelít… Halott és
száraz minden, mi benned
szárnyra kap, és elrepül:
régi mozdulatok, szavak.
Te remegsz a nyárban.

1945. október 29.

Mint a domb, olyan vagy te is,
és mint a köves ösvény,
játék a nádasokban,
és ismered a sz�l�st,
mely minden éjjel hallgat.
Te nem mondasz szavakat.

Van egy föld, ami hallgat,
és nem a te földed.
Régóta csend honol
virágain és dombjain.
Folyókkal, mez�kkel teli.
És csend ül rajta,
szakadatlan… Sötét ajak,
sötét szem: a sz�l� te vagy.
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Föld vagy, mi vár, hallgatag.
Nem ejt ki szavakat.
Napok múltak el a
vörösen izzó ég alatt.
Felh�kkel játszottál.
Gonosz a föld –
te mindezt jól tudod.
Te vagy a sz�l�.

Rád talál újra a felh�,
visszatérnek a nádasok,
mint a hold távoli árnya.

És újra szólni tudsz majd,
ha véget ér a rövidke játék,
mit holdas éjjel játszhatunk.
A lázas ifjúság után,
édes lesz újra a csend.
Föld vagy, és sz�l�ligetek.
Izzó csendben ég
majdan a vidék:
máglyád meggyújtja az estét.

1945. október 30–31.

Faragott k� az arcod,
kemény föld a véred,
a tenger fel�l jössz.
Mindent befogadsz, átsz�rsz,
majd kilöksz magadból,
akár a tenger. Szívedben
csend van: néma,
szenved� szavak. Sötét vagy,
neked a hajnal hallgatag.

És mint a föld hangjai –
olyan vagy – vödör
csobbanása a kútban,
a t�z éneke,
egy alma koppanása;
lemondó, halk szavak
suttogása a küszöbön.
A gyermek kiáltása – dolgok,
mik sosem múlnak el.
Te ez maradsz. Sötét vagy.
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A föld dobbanásától
elzárt pince vagy…
Ahová egyszer, mezítláb,
lement a gyermek,
és nem feledi, soha.
A sötét szoba vagy,
feledhetetlen,
mint a régi udvar,
ahol szép volt a hajnal.

1945. november 5.

Nagy Ágnes Noémi fordításai

Cesare Pavese (1908–1950) a modernt olasz irodalom 

világszerte ismert klasszikusa.

Francis Edeline (1930) belga költ�, a liège-i „μ” csoport tag-

ja, a Journal des poètes munkatársa.

Françoise Hàn (1928) francia költ�, tucatnyi kötete jelent 

meg a Jacques Brémond kiadónál.

Jacques Réda (1929) a M. Deguy, D. Roche nevével fémjel-

zett klasszikus-modern nemzedékhez tartozó francia költ�.

Jacques Roubaud (1932) a mai francia költ�k vezéregyéni-

sége. A  trubadúrok és a szonettek nemzetközileg elismert 

szakért�je. Az OULIPO csoport tagja. Több regénye is meg-

jelent.

Marin Sorescu (1936–1997) román költ�, drámaíró. Szinte 

minden irodalmi m�fajban jelent�set alkotott. Herder-díjas. 

Színdarabjai a világ számos színházában gyakran sikerrel 

szerepelnek.

Gheorghe Grigurcu román költ� és kritikus. 1936-ban szü-

letett.

Aglaja Veteranyi (1962–2002) magyar–román házasságból 

született romániai német költ�, író.

Ioan Buteanu 1969-ben született Kolozsváron. Eddig há-

rom kötete jelent meg, valamint egy kétnyelv� válogatás 

Álmoktól összezavarva címmel (Kriterion kiadó, Kolozsvár, 

2005).
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Francis Edeline

Kószáló békák
Lovagolva a szél hasán
A szellem hiábavaló legel�in
Eltüntetjük ezt a kevéske id�t
Izzadságunk salakja
Hiába sz�r�dik
Lehet�ségeink szitáján
Csak rongy marad és sz�rcsuha
A papra aki táplálni akar minket
Gerendáival pojácáival
Templomkertjével és áltárgyaival

Françoise Hàn

Részlet Egy piros levélb�l
a metszeten egy álló
alak látható

valószín� az aki
a történelem el�tti korból
megyen másfelé

aki eltávolodott a törzst�l

akinek révén a Föld
többé nem lapos

aki kikezdi a horizontot
mint karcolót� kikezdi a rezet

aki egy vájatból kibontja
a teljes �rt
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Jacques Réda

N. kék kosztümben
Gyere 

�az ajtónak támaszkodom, melynek üvege
Remegve lángol a rézsútos estében; azzal a tiszta
Lendülettel, kék kosztümödben, mely felülmúlja
Az unikornis-szökellést, fecske-nyilallást;

várlak
A sötét forgatag taraján, amely egyre magasabbra
Emeli karjaidat, 

�a csendet és id�t ringatókat.
Lépj végre meztelenül az örvény szélére és fedd fel
A megrendülés gyökereinek gyökereit.

Jacques Roubaud

Részlet az  kötetb�l
1.3.13

legjobb lenne fényt cserélni    két szétváló
homokszem szemében élni egyetlen zöld padnak lenni f�ként
a pusztaságban   a központi tavasz   mindig reggel öt órakor jön

legjobb lenne ha létezne egyáltalán valami legjobb a mindig azonos
pusztaság elmélyítéséért (galambtojásig kicsinyített struccként
vagy a színek végtelenségéig nyújtott vízcseppjeként)

legjobb lenne tehát határozottan mozdulatlanul    akkor rögzíteni
a követ amikor belemártja az acélt a vízbe   (egy száj nyílik
és a z�rzavarig remeg)

legjobb lenne ha lehetne    �rült tökéletesen   id�znünk az id�ben    megvetni
lábunkat egy ponton   mint a fehér só-emlékezetbe kövült
Lót

Papp Tibor fordításai
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Marin Sorescu

Mily lapszus
Cromwell valakit lefejezett.
Vagy az � fejét vágták le?
Mily lapszus
A fejsze élén!

Gheorghe Grigurcu

Fabula fabulája
Egy hegy lohol
a burgonya után
egy folyó üldöz
egy lombot
egy helikopter követ
egy hangyát
egy fabula puskával
vadászik a tanulságra

Aglaja Veteranyi

Rokonok
Helénának hívják. A ház patkánya is Heléna.
Nappal Heléna-patkány szabadon mászkálhat
az egész lakásban. De este vissza kell vonul-
nia a kalitkába, a pincébe. Heléna férje utálja
a patkányokat és a puszta látására elkezd vaka-
rózni.
A rokonok vidéken baromfit és nyulat tenyész-
tenek. És mindegyik neve Heléna.

Szlafkay Attila fordításai
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Ioan Buteanu

A szél a lapok között
Közepe táján
a könyvben már semmi sem történt,
csupán összegy�lt néhány
olvasatlan hír,
összeragadt lapok,
a tisztázatlanul elhalt
szívem.

Egy angyal,
mely úgy néz ki, mint anya,
harcol velem.
Mellkasomból
képtelen válaszolni neki
szívem, a
tisztázatlanul elhalt:
egy tet�tojás,
egy gyöngyház tojás,
sokat csodált
kincsem,
remekem,

halott,
tisztázatlanul.

Az angyal, akit dorgálok, mint anyámat,
öklével töri szét
csillogó kincsem,
egy kisebb
serkét,
mely most, és végre, fáj.
Egy kisebb
madár,
a hidegt�l ájultan,
könnyekbe gyantásodva.
Valami
el�re láthatatlan,
láthatatlan, olvashatatlan,
szökdécsel, mint a tet�,
mint a bet�.
Majd, kés�bb, hancúrozni kezd

a szél a lapok között.
Király Farkas fordítása


