
CÉDRUS

7070

Lucian Blaga

Lehajtott fejjel
Akarok lenni,
s percig még létezem.
Szél öcsém meghalt
a fáradt réteken.

Egyre vérzik az �sz
öreg lépteinken.
Hosszú árnyak közül
létem elhessentem.

Valami vég felé
szállt a repülés.
Lobbanó gyertyaként
egy fa veszti életét.

Gondolatom, szavam
kút fölé hajol.
Ég nyitja szemét
a földben valahol.

Mihai Eminescu

Kint �sz bolyong
Kint �sz bolyong, s eltévedt levelek,
kövér cseppeket csap ablakokhoz a szél;
el�tted pár ronggyá olvasott levél,
egy óra – s újraéled egész életed.

Édes semmiségek töltik ki id�det –
jó lenne, ha ma nem zavarna senki;
Vagy kandalló mellett elszenderedni,
mikor odakint förtelmes az élet.

Ezernyi gondolat övezi arcom,
töprengésem Dochia világába oson,
köröttem köddé s�r�söd� álom;

hirtelen ruha suhogását hallom,
deszkát alig érint egy puha lábnyom…
s egy apró, h�vös kéz gyengéden átfon.
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Ovid Densusianu

Fekete keresztútnál
Fekete keresztútnál
három szekér megáll.
Öngyújtók villannak
a három kocsisnál.

Egyik�jük mondja:
– A várost jártam megint.
Én vagyok a b�nös
az ítélet szerint.

Másik: – Koporsóért
s fáklyáért jártam:
az intéz� megölte
egyetlen fiam.

Utolsó: – Tudjátok,
két ökröm maradt,
holnap árverezik
az adó miatt.

Fekete keresztútról
indul három szekér,
mintha követ vinnének
a falu felé.

Grigore Vieru

Anyám alakja
Lassan, óvatosan, anyám,
véletlenül rá ne lépj
itt-ott lebeg� magokra
Ég és Föld közt, szanaszét.
Halvány félelem szemedben,
látom, mégis boldog vagy,
f�szál is suttogja neved,
csillag tudja gondodat.
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Octavian Goga

Hazátlan
Hazátlan ember vagyok már csak,
t�zcsepp, mit a szell� hord,
lánctól szabadult tévelyg� rab,
a legszegényebb földlakó.
Új törvényeknek nagy mágusa,
csillagvakított szegény bolond,
bolyongtam, hogy megmutassam,
országom mily meséket mond.

Kései könnycsepp vagyok
évezred könnyeib�l,
álom, amely útra kél
árvák kandallója fel�l.
Utazgató, hangos dorgálás
csendes, szótlan tájakon,
hol elvész az egész világ
megmaradt kiáltásokon.

Fájdalmas, síró sóhajtás
domboldal falvaiban,
vérben áztatott sikoly, mit
erdélyi özvegyek sikoltanak.
Szerelem, gy�lölet küldötte,
gy�zelemr�l álmodó,
ki szüleit�l örökölt száj-
padlására forrt szitokszót.

Sírok közül léptem el�
nyirkos, hideg kriptából,
hol a visszaemlékezések
�rt állnak örök gondokból.
És megremegve hordtam tovább
testvéreim bizalmát,
megsiratva minden kapunál
feledett holtak fájdalmát.

Érzem az éjszakát leszállni
tegnapi hajnalokra,
énekem beburkolózik
örök hallgatásburokba…
Mit bemocskolt már sár és kacaj,
hordom köztetek terhemet,
jaj annak, ki haza nélkül marad
és kérni meri t�letek…
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George Bacovia

Halk vers (Piano)
És minden csupa bú.
Ma is – mint tegnap –,
özön – fájdalmak.

És fekete sorsán
nyugszik az álom…

…és boldogabb világ
nem jön… nem várom.
És senki nem simogat…

…és minden csupa bú,
ma is: mint tegnap.

Dísz
A fehér fák, fekete fák
magányos parkban, meztelen –
díszek fekete gyászruhán…
fehér fák, fekete fák.

Megbánás könnyek a park porán…

Fehér tollú, fekete tollú
keserg� hangú bús madár
százéves parkot körbejár…
Fehér tollú, fekete tollú…

Most éled a szellemvilág…

És fehér, fekete levelek,
fehér fák, fekete fák,
fehér tollak, fekete tollak,
díszek fekete gyászruhán…

Újra ébred a havazás…
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Utolsó dal
Innom kell, feledni akarom, mit nem tud senki sem
eldugott pince mélyén megbújva csendesen,
cigarettáznék, és nem látna senki sem,
másképp, e földön oly nehéz nekem…

Csak ordítson az utcán az élet és a halál,
a költ�k sirassák megfakult versüket…
Tudom…
de az éhség nem vicc, az álom – semmi,
ólom és vihar, és pusztaság,
ennyi…

Mai történelem…
Idegek hívnak… Itt az id�…
Gyere már, diadalmas jöv�.

Mennem kell, feledni akarom, mit nem tud senki sem
urak gyilkosságait fájlalva csendesen,
eltévednék, és nem ismerne senki sem,
másképp, e földön oly nehéz nekem…

P. Tóth Irén fordításai

Lucian Blaga (1895–1961) román fi lozófus, újságíró, költ�, 

író, dramaturg, fordító, egyetemi professzor és diplomata.

Mihai Eminescu (1850–1889) eredeti nevén Mihail Eminovici, 

a legismertebb román költ�.

Ovid Densusianu (1873–1938) román költ�, irodalomtörté-

nész, nyelvész, folklórkutató.

Grigore Vieru (1935–2009) román költ� Moldovából.

Octavian Goga (1881–1938) román költ�, drámaíró, po-

litikus, miniszter (1919–1920, 1926), a Román Királyság 

miniszterelnöke (1937–1938).

George Bacovia (1881–1957), valódi nevén George Vasiliu, 

román szimbolista költ�.


