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Anna Ahmatova

ÉJFÉLI VERSEK
Hét vers

„...tükör álma csupán a tükörben, 
és a csend önzője a csend...”

(HŐS NÉLKÜLI POÉMA)

Ajánlás helyett

El nem nyel az ár, megóv a vadon, 
a zománc arcom veri vissza; 
az elválást valahogy kibirom, 
de a találkozást -  aligha.

1. Tavasz előtti elégia

„...toi qui m'as consolée.” 
(Gérard de Nerval)

Fenyők közt a hóvihar végre 
elült, de nekünk eszement 
Ophéliaként a szesztelen éjbe’ 
dalolt-dalolt egyre a csend. 
Csak egy villanásra jelent itt 
meg a csend jegyese ezalatt, 
de kegyet gyakorolt, fejedelmit, 
mindhalálig velem maradt.

2. Az első figyelmeztetés

Mit számit, ha egy lesz a porban, 
porrá lesz minden létező, 
mily mélységek fölött daloltam, 
hány tükörből léptem elő.
Se álom, se vigasz, se áldás 
(az legfőképp) ne legyek; 
de lehet, hogy többször, mint várnád, 
telezúgják majd füledet
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a halkuló verssorok, s sejlik 
szemedben a szem, az a kút, 
mely felkavart csöndjébe rejti 
a rozsda-hegyű koszorút.

3. Tükörországban

„O quae beatam, Diva, 
tenes Cyprum et M em phin...” 

(Horatius )

E szép leány gyerek hiszen, 
s a múlt században él, nem ebben; 
kettesben lennünk lehetetlen, 
nem hagy magunkra sohasem.
Te a fotelt adod oda, 
én a virágaim neki -  tessék! 
Minden gesztusunk esztelenség, 
egyre növekvő iszonyat.
Egymásról szörnyűket tudunk, 
ahogy tudnak volt zárka-társak. 
Ördögi kör. Vagy puszta látszat? 
Lehet, hogy nem is mi vagyunk?

4. Tizenhárom sor

Kimondatott a szó, a várva várt.
De te nem úgy mondtad ki... térdre hullva -  
hanem, mint ki rabságból szabadulva 
szivárványos örömkönnyeken át 
látja a nyírfák szent lombsátorát.
És fölzengett a csend arcod körül, 
a szürkeségben fényes nap világolt, 
a világ többé nem az a világ volt, 
a borba alig ismert íz vegyült.
És én, az isteni szó gyilkosa, 
beszéd helyett, amit rám rótt a végzet, 
az áldott élet megtartása végett 
hallgattam szinte áhítatosan.

5. Hívás

Egy szonátába rejtelek 
óvatosan -  valamelyikbe.
Ó, milyen izgatottan hívsz! De
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bűnöd jóvá nem teheted.
Egy pillanat, az sem kevés: 
hiba volt hozzám közeledned. 
Holtod is -  áldozat a csendnek, 
hiába álmodsz eltűnést.

6. Éjszakai látogatás

„Mind elmentek, nem tért vissza egy se.”

Nem az őszi aszfalton fogsz várni, 
zörgetvén avart.

Minket az ddagióban Vivaldi, 
ő hoz össze majd.

Gyertyavilág lesz, gyér, sárga, álom 
imbolygatta fény,

most nem kérdik, mit keresel nálam 
éjfél idején.

Fél órán át más se, néma sóhaj, 
izzó gyötrelem;

kiolvasod -  ma is csodákról vall 
még a tenyerem.

És szorongó, nyughatatlan része 
énednek: a sors

tőlem a jeges hullámverésbe, 
messze elsodor.

7. És az utolsó...

Sorsunkra mint tenger csillaga fénylett, 
lesve a legbőszebb hullámokat; 
csapásnak nevezted, istenverésnek, 
nem lettél tőle sose boldogabb.

Nappal előttűnk fecskeként keringett, 
ajkon tudott mosolyt fakasztani; 
éjjel egyszerre fojtogattak minket 
-  más-más városban -  jeges ujjai.

Dicsérettel őnála célt nem érnél, 
felejti mind, mit eddig vétkezett; 
az álmatlannak, ott az ágy fejénél, 
mormolja az átkozott verseket.
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Utószó helyett

Egy álmot láttunk te meg én, nem 
jutott nekünk különböző, 
de volt benne olyan erő, 
mint a tavasz jövetelében.

1963-65

Halasi Zoltán fordításai

Halasi Zoltán

FORDÍTÁS UTÁN

A nna  Ahmatovának

A bodza újat hajt: üdvözlet 
Marinától Annának.
Nincs különbség az élet s közted. 
Habár az -  megszokás csak.
Te mondád, aki lekörözted, 
örök vádlott, a vágyat.

Vagy mégse? Azzal néztél szembe, 
akit muszáj vallatva várni, 
tévedve tükör-végtelenbe 
magadból kitalálni?
Emigráltál a szerelembe.
Tanúja Modigliani

rajza lett, sok versed. Előbbi 
az ágyad felett lógott, 
utóbbiak valami őszi 
önkívületbe oldott 
kínörömöt, halál előttit 
rejtenek, néma kódot.

*

Hallgattam végig, honnan szólhat 
a hang, a sose cifra.
Bevallhatom most már utólag, 
nem tudom, mi a titka. 
Harangöntésről, ennyit rólad. 
Keresztet vet Boriszka.


