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A hőség ellenére lefagyott 
agyam. Meghalni is fáradt vagyok -  
csak csupa bágyadt ötlet jön elő. 
Megdermedt a vesémben a velő.

A faszom lóg, elittam az eszem, 
de mindennapi szeszem beveszem.

Kínomra ez legyen a tiszta rím, 
most van söröm, de nincs Marim.

Magából rímeit unottan ontja 
tulajdon ellentéteinek metszéspontja.

A nő kibelez és bekebelez.
Hát mondjátok meg -  miért gyönyör ez?

Caius Licinius Calvus

VERSEI

I

Xanthippe, ha igaz, kicsikét szekatúra fehérnép 
volt -  Tertullia, mért gyötör egyre a női szeszélyed? 
Socrates úgyse leszek! Legalább ő bölcs vala, sejtem, 
végül is otthoni módi szerint halt -  nyelte a mérget, 
s olykor azért tapenyolt kecses ifjakat is lakomákon.
Ámde Adonisra s Ganymedes bő köcsögére 
kérlek -  már ne izélj, sose bizgess, feszt ne perelj, ne 
mondj, veszekedj velem, ó, Tertullia! Csitt, sose zsörtölj, 
hisz Xenophonnál írva vagyon, hogy a némberi házsárt 
árt a mosolynak, a szépnek, az asszonyi bájnak, az arcnak: 
ráncosodik, ki rikoltoz, amúgy hamarabb megöregszik, 
rút banya lesz, belecsúful a dühbe időnap előtt, ki 
folyton csak dúl-fúl, szúr, piszkál. Drága teremtés 
vagy, Tertullia, kár nagyon érted... Gyorsan elaggulsz 
így Hecubává, bár Helenám vagy a vágyban örökre, 
s nem szuka Cerberusom, de szerelmem e földi világban -  
itt, hol a szád csupa csókra való perc, égi nyalánkság.
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II

Jöjj Tiburba, hisz tavasz van újra itt, Tertulliám! 
Hegygerincen kecske táncol, zsenge birka lépeget, 
mert megültük rég Ceresnek és Palesnek ünnepét: 
átugortuk ám a máglyát, tűzbe hintve szent italt!

Jöjj Tiburba, míg tavasz van: el ne késs, ha még szeretsz!

Gaiusod vár, drágaságom, Gaia légy az oldalán!
Majd virágba fonlak én, csak itt legyél Floralián: 
friss sziromba, fűbe fekszünk, Herculesre, kedvesem, 
hemperegni is fogunk, hsze’ földre huppanunk hanyatt!

Jöjj Tiburba, míg tavasz van: el ne késs, ha még szeretsz!

Jaj, kicsattan, új az élet, új világ süt érted is: 
fénye légbe hömpölyögve kél Philaetől Isterig, 
s Palmyrából gall Ligerhez száll a lengeteg sugár, 
pillanatra megpihenve lenn a zöld Zacynthuson!

Jöjj Tiburba, míg tavasz van: el ne késs, ha még szeretsz!

Már bujább a sarjadás is mindenütt, s te nem vagy itt! 
Lombok árnya rezdülobb, ha fú a lágy Favonius, 
Silvanus vad erdején ha hűs madárhang fütty en át -  
s fák között Hamadryasok álma oly hamar suhan!

Jöjj Tiburba, míg tavasz van: el ne késs, ha még szeretsz!

Jaj, be gyors, be új az élet, s mit sem ér ma nélküled! 
Zsendül épp a nagyvilág, zeng Tentyrától Tyrasig, 
zeng Sabinum, Elis, Argos, éled Aphrodisias -  
s távolabb vagy, édesem, mint messzeségben Messene!

Jöjj Tiburba, míg tavasz van: el ne késs, ha még szeretsz!

Dús Pomonám, vár a kertben őszülő Vertumnusod!
Cales óborát nyakalja, nem nyakász büdös rimát, 
rá se néz a kis lotyókra, nem vadász ledéreket -  
amphoráknak szívja ajkát, átölelve szűz nyakuk!

Jöjj Tiburba, míg tavasz van: el ne késs, ha még szeretsz!
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Jöjj Tiburba, víg tavasz van, itt szeress, Tertulliám!
Én, a cirpelő tücsök, mint nyári tarló, tikkadok:
csak tebenned pöngenék! De, Venus uccse, meghalok,
hogyha nem térsz vissza -  már egy napja nem pusziltalak!

Jöjj Tiburba, szép szerelmem: el ne késs, ha még szeretsz!

III

Neptunus nyara száll, röpül!
Röppenj hát te is, ó, fuss a borért hamar! 

Hozd, Tertullia, kelyhedet -
Matutára köszöntsd, s reggele fölragyog,

messzin, mint csak a tengerek...
Tingistől Tyrusig rengenek ős habok: 

Thetis mély öle fényeket
hord, ringat, s magas ég lenge Hyasokat.

Látod, szép a világ... Szeress!
így hullámzik a lét, el, tova, nélkülünk 

is, Tertullia, mint a vágy -
sebtében levetett stóla az ágy előtt.

Hús-vér Arsinoém legyél!
Carmentára igyunk: Nereisek haját 

zengd el, s Charisok énekét,
és Venust, aki már Zephyrium hegyén

csillag-sistrumokon zenél...
Alkonytájt Luna lágy palliumát dalold 

el, Tertullia, majd -  azért
néhány naenia még jusson az Éjnek is.

IV

Emlékoszlopokat, hír hamis érceit, 
hörgo pléhkoszorút ünnepi seggfejek 
űrlő homlokain s aetheri fércmüvek 
díját megvetem én -  mind potya, Pollióm! 
Túl gyakran megesik, hogy butaság tarol, 
gyűjt álérdemekért gyatra ovációt, 
olcsó delphi babért, bamba dicsérgetést, 
bár csak babszemet ér dalnoki pályabér, 
mit gőggel besöpör sanda segédtanonc,
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s lantját pöngeti fád phoebusi pózban, ó, 
mert parnassusi bérc trónusa várja már 
poshadt közbudikon bölcs valagát -  ha költ, 
hasgörcs, székrekedés közt siketült, merev 
szarrá szobrosodik benne az ihlet. Ej, 
szajha lett a kegyes Melpomene, komám, 
s kérded: mit hagyok itt? Verseket -  és örök, 
szép emlékjelemül tán csak a víg időt.

Kovács András Ferenc műfordításai

Tóth Erzsébet

KÖLCSÖNHANGOK VISSZAJÁRNAK

„Úgy tettél, mint a kisgyerek 
ki becsöngetett s elszaladt.” 

(József Attila)

Nem határozol el semmit. Hogy naplót 
vezetsz és elszaladsz, hogy elfelejted, 
hogy nem felejted el, semmit. A dolgok 
szelíden elhatározzák magukat benned, 
időben meg fogod tudni az eredményt,

vagy nem. Ahogy tombol, simogat, karon 
fog, üldözőbe vesz, elenged éppen.
Mert a csillagok jobban tudják. Látod, 
egy éve még karácsonyfád se volt, most meg 
aludni sem hagy az éjszakai szaloncukor

koncert. Honnan fuj ide a szél? Hogy 
került szélkolomp a fenyőfára? És 
szavannaillat, birkapihék? Mi olyan sürgős 
néha? Hogy a szén-dioxiddal dúsított Theo
dora fölöslegesen kaparja a torkod?

Kapható-e olyan ásványvíz, melyben nincs 
víz, csak buborék van? Sürgős lenne 
kirúgni a hámból, elporoszkálni egy kis 
ásványvízért, ha szilveszter van, legyen.
A buborék a legkönnyebben kiiktatható


