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 Múzsák ajándéka.   
 

 
 

Ráduly János fordításai 
 

Versfordítások a román költészetből 
 

 

Tudor Arghezi 
(1880–1967) 

 

Mélabú   
(Melancolie) 

 

Találkára mentem akkor, 

Mikor forrt a tónak mélye, 

S vékonyka függönyét tűvel 

Döfte át a csillag fénye. 

 

Amíg nem jött, vágyakozva 

Fürkésztem a messzeségbe, 

Tűnő órák leplük szőtték 

Szálaikat öltögetve. 

 

Látom, elhagyott ösvényen  

Sietve jön hozzám végre,  

Már sóvárgó vágyat érzek: 

Bárcsak csalódhatnék benne. 

 

 

 

Geo Bogza 
(1908–1993) 

 

Az orgona 
(Orga) 

 

Képzeljetek el egy nyárfasort. 

Képzeljetek el nyárfasort a holdfényben. 

Képzeljetek el egy nyárfasort a viharban. 

Képzeljetek el egy nyárfasort a Holdról nézve. 
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Képzeljetek el egy Végtelen oszlopú Orgonát. 

Képzeljetek el egy Végtelen oszlopú Orgonára írt zeneművet. 

Gondoljatok arra, aki zenét ír majd a Végtelen oszlopú Orgonára. 

 

 

A folyam emberei 
(Noi, oamenii fluvii) 

 

Mi, a folyam emberei, 

akik bekalandozzuk a kerek világot, 

s utánunk a vizek titkos mélyében 

annyi ellentmondás, annyi élet, annyi halál marad, 

bátrak vagyunk akkor is, ha megkínoz a zuhatag, 

vagy ha posványos mocsarakba jutunk. 

 

Posványos mocsárban, akár zuhatagban  

őrizni fogjuk a tiszta életet, 

s ha néha megtör a sziklarengeteg, 

hogy örökre elveszettnek hisszük magunk, 

mi, a folyam emberei 

újból életre támadunk, 

s elindulunk rögvest  

új partok felé 

a szenvedés és öröm élő magvaival. 

 

Mi, akik magunkban sűrítjük öt kontinens kétségeit, 

s hordozzuk vállainkon vitorlák ezerét, 

mi, a folyam emberei, 

akiket szétmorzsol a sziklarengeteg, 

akár iszapsírba ránt  

a mély, 

mi, a folyam emberei, 

lelkesedni tudó, szigorú, töprengő 

férfiak maradunk. 

 

 

Maria Banuș 
(1914–1999) 

 

Óda az eperfa alatt 
(Odă sub dud) 

 

az eperfa alatti 

asztalra kirakom 

írószerszámaimat 
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a lombok közti fény 

titkon felém dob 

egy aranyló csönd-krajcárt 

fogaim közt ki is próbálom 

igen 

valódi arany 

 

köszönöm fény 

köszönöm fa 

szólok hozzájuk udvariasan 

mint ahogy megtanították  

a költészet 

hét éve alatt 

 

aztán az asztal körül járva 

elskandálom az ódámat 

érzem 

talpam alatt cuppogva 

mállnak szét — férgek gyanánt — 

a fekete eperszemek. 

 

 

Körmenet 
(Procesiune) 

 

Ezt a követ fölemeljük 

elvisszük magunkkal 

ő lesz a gyermekünk 

ő lesz az öregünk 

ő lesz a házunk 

elvisszük magunkkal 

ő lesz az Isten 

elvisszük 

sírhantostól 

bölcsőstől 

fölemeljük tehát 

s elvisszük magunkkal. 

 

 

A daráló 
(Râșnița) 

 

A régi darálót elvittem a köszörűshöz, 

azt mondta: „efféléket nem élezünk”.      

A fejem rögtön megöregedett, 

reszketni kezdett. 



84  

Én a sárgaréz hengert, nagyon nehezen, 

megvékonyítottam, évszázadnyi  

izzó reflexet igényelt, 

és hazavittem. 

 

 

Sok szó 
(Multe cuvinte) 

 

A sok szétszóródott szó 

magvakat szül 

nem tudom mi lesz belőlük 

talán elhalnak 

talán kaktusszá válnak 

piros labodává 

petrezselyemmé 

esetleg 

ha hiszünk a jóslatokban 

császári liliomként 

lengedezik majd. 

 

 

A rúnák 
(Runa) 

 

Öreganyám 

a mi sebeink ősi rúnák 

nem tudom a számukat 

meg sem bírom nevezni  

mindannyiunk 

alázatos sebeit 

 

 

Faként 
(Pomul)   

 

A tárgyak kihulltak a kezedből 

a pohár eltörött a földön 

házi öltönyödre 

tömérdek zsebet varrtál 

a kulcsoknak 

a pohárnak 

a kanálnak 

az egyik kézzel kapaszkodtál 

a sétabotba 
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másikkal a bútorokba 

faként álltál 

egy évszázadon át 

száraz faként 

most megfeketedett üres dióid 

nem zörögnek 

elnémultak    

 

 

Márciusi alkonyat 
(Amurg de martie) 

 

Tyúkok között heraldikás kakas. 

Illatozó föld és levegő. 

Te is itt vagy, 

rügyező fűzfaág. 

S ti is, 

füstös falevelek. 

Allegretto? Andante? 

Milyen jellemzőtök van még? 

Itt vagyunk, 

s az esti fuvallat 

ránk ereszkedik 

kérdezetlenül. 

 

 

Földtan 
(Geologie) 

 

Szeletnyi elfogyasztott vajaskenyér 

(iskola udvarán, a padon), 

falatnyi pózoló, büszke felhő, 

szónoklat közben lenyelt jajkiáltás, 

szavakká finomult törpefenyő-illat, 

üledékes, porhanyó pala, 

ez az én hegyem! 

 

 

Látogatás 
(Vizita) 

 

A bensőséges, televíziós 

szobában üvöltenek a sakálok. 

Váratlanul érkeztek, 

leültek körkörösen  
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satnya fenekükre, 

és üvöltenek a mi bensőséges, 

televíziós szobánkban.  

 

 

Eltávolodás 
(Despărțire) 

 

Tőlem eltávolodott a nevem 

átment a gázlón 

túl van az őszi szélben 

tömérdek falevél között 

alig halljuk egymást 

látom ő a túlsó  

partról engem figyel  

bűnös ironikus  

a mosolya 

míg én az ősz méhében 

összezsugorodom 

térdem homlokomig ér 

 

 

Őszi ceruza 
(Creion autumnal) 

 

Házak, eszközök között járok. 

Régebb is voltam itt. 

A házak, mint törékeny, kocsonyás 

csigák, kidugták látó szarvukat és 

nagy tejfoguk egyikét. 

Lám, a csillogó ablak alkonyatkor 

fájdalmas titokzatosság, 

valódi kezdet. 

Most a becsukott szemű ablak áll.  

Nem jön velem. 

Skarlátvörös füstje lassan tovalebben. 

Mikor omlott szét, vajon, egykori épsége? 

 

 

Ő, a vers 
(Ea, poezia) 

 

Egyre inkább  

összezsugorodott 

most akkora mint a borsónak a szeme 
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akkora mint a kicsi bors 

aprócska  

alig látszik 

bennem sem találja a helyét 

tépi marja 

ereim falait 

elvegyül a vérrögök között 

végül elrohan 

 

Most messze jár 

mély álmot alszik 

tápláló ereje 

a gyermekek álma.  

 
 

Az ácsok 
(Dulgherii) 

 
Amikor megcsappan a hitem, 

hinni fogok az ácsokban. 

Ma a hegyi úton találkoztam velük. 

Vállukon fehér  

fenyődeszkák ringatóztak. 

A megcsupaszított, zsenge szálak, 

amíg gyalulták őket, 

volt dolgaikról, árnyékaikról  

beszélgettek. 

Engem magukhoz vettek, visszavittek 

a dolgaik közepébe, a rózsafába.  

 

 
 

Mihail Crama 
(1923–1994) 

 

Miféle... 
(Ce fel...) 

 

Miféle Isten ő, 

aki meghajlítja vállaimat, 

megapasztja fényeimet, 

valósággal szertefoszlat? 

 

Kettőnk közül én vagyok 

az erősebb, aki meghal,  

vállalni fogom a halált. 
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Munkás éveim 
(Anii de muncă) 

 

Csupán a munkás éveimben 

hiszek. Teljes erőben vannak, 

akárcsak Odüsszeusz okossága, 

izomzata, Ithakára való  

visszatértekor. 

 

 

Átmegyek 
(Trecere) 

 

Nem akarok gondolkozni. De az óra 

jelzi: átmegyek a virágok alatt. 

Mámoros leszek, 

mint a hegyi sasfióka 

első esti felröppenésekor. 

 

 

Munka után 
(După muncă) 

 

A napi munka után 

megráztam magam,  

akárha eső után. Mosolyogtam. 

 

Este álmomban a fiatal 

Dávidot láttam 

szarvasok társaságában. 

 

 

Húsz évesen 
(La douăzeci de ani) 

 

Húsz évesen fiatal voltam, 

mint a jövendő szobrai — 

mámorosan figyeltem 

a példátlan magányt. 

 

Magam körül zúgást hallottam: 

erdők vagy emberek? — 

És erős fény előtti 

fájdalmat éreztem. 
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Egyszerű 
(Simplu) 

 

Az óra bennem van. Lomhán jár, 

mint a leshely felé tartó állatok. 

Ilyen egyszerű dolog miatt 

semmi szükség 

a ravaszságra. 

 
 

 

Victor Felea 
(1923–1993) 

 

Mennyi szó 
(Câte cuvinte) 

 

Mennyi szó kell uram 

Milyen sok szó kell ahhoz 

Hogy elmondjuk a szél  

Egyetlen sóhaját 

A fa 

Mélységes hallgatását. 

 
 

Késő 
(Târziu) 

 

Áttetsző mélabú 

Fehér hold 

 

Mind a lélek 

Mind a világegyetem 

Titokzatosan mély 

 

S én 

Örökre  

A tegnapi 

 

Úgy tűnt mássá lettem 

 

De válaszútra  

Nincs több lehetőség 

 

Már késő 
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Vasile Nicolescu 
(1929–1990) 

 

Száguldás 
(Goana) 

 

Száguldó vonaton 

nincs jó kedélyállapot, 

minden visszafelé 

rohan, 

minden önmagába 

fordul, 

akár az esés, 

akár az elszakadás, 

akár a kiűzetés 

a mennyországból. 

Csak a talpfák, 

a föld bordái mozdulatlanok, 

azokat az öröklét emészti el. 

 

 

Az utolsó ablak 
(Ultima fereastră) 

 

Ha őt felcsigázza a zene, kitartóan, állhatatosan, orkán- 

                                                      és macskaszemeivel 

átlép egy más életkorba, tovább vándorol, 

helyettesíti a madarakat, a tücsköket, a szelet, 

az utolsó csillagok szépírását, és addig bolyong,  

míg végül beugrik egy ablakon, s ott önmagára talál. 

 

 

Kagylófelirat 
(Inscripție pe o scoică) 

 

Hozzátok ide a végtelen oszlopot, 

      ahol a végtelen kezdődik, 

      hol szabad emberek járják táncukat 

      a hullámok tükrén! 

 

Hozzátok ide a végtelen oszlopot, 

      ahol a Nap kagylója 

      aranyporrá váltan szóródik szét 

      a hullámok vállain. 
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Hozzátok ide a végtelen oszlopot, 

      ide, hová lantomat elásom, 

      s ahol fölriadok, akár a szív, 

      mikor szerelmesek táncolnak  

      a hullámok tükrén! 
 

 

Az éj 
(Noaptea) 

 

Hatalmas kutya, kőből faragott, 

minden irányból reám vicsorog. 
 

 

Üdeség 
(Frăgerimi) 

 
Páratlan üdeség lengi körül 

a fenyőfát: 

pisztrángok által széttöredezett rügyek 

az elragadtatott homokon, 

az ég szájában szétmorzsolt  

fű. 

 

A Nap kénporos szeme alatt,    

a fenyőfa törzsén a levegő 

tapadópohár, 

amely sohasem lakik jól.  

 

 

Az ősz 
(Toamna) 

 

A fák, megzavarodottan a rozsdaszíntől, nem tudják, mi történik, 

s várakozva nyújtják egymás felé fájdalmas ágaikat. 

A folyók, miután kifosztották a szivárványt, önmagukba húzódnak, 

s a szív — a hosszú távfutó — ismétel a falevelek előtt. 

Az ősz a halhatatlanságot veti el szelíden a dolgokban.     

 

 

Éjszakás ének 
(Cântec de noapte) 

 

Égnek a réz-ciprusok. 

Fagy üvöltöz messziről. 
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Vadgesztenye-látnokok 

néznek a szemünkbe, 

néznek a csillagokba, 

néznek az éjszakába. 

 

 

Jön idő 
(Vine o vreme)  

 

Jön idő, hogy nem is fogod tudni, mi sajog jobban:  

az, hogy folyó széle vagy, avagy virágszirom széle, 

amely nem is sejti, mi történik a dolgokban,  

esetleg másképpen, 

szíved a folyó szíve lesz s a virág szíve is. 

 

 

Méretek 
(Dimensiuni) 

 

A babhüvelynél, a búzakalásznál, a datolyamagnál 

kisebb a puskagolyó, 

akkora csak, akár a ceruzahegy,  

akár a tücsök, akár a félkukac, 

de hosszabb a halálnál... 

 

 

Ha hattyú lettem volna 
(Dacă aș fi fost lebădă) 

 

Ha hattyú lettem volna, 

nem kellett volna leereszkednem 

a dolgok gyökeréhez, 

hogy ússzak közöttük betegen. 

 

Ha hattyú lettem volna, 

makulátlanságommal megfékeztem volna  

a lihegést, a vergődést,  

 

a földigiliszta s a kígyó lendületét, 

magát az éj-hüllőt, 

 

ha hattyú lettem volna. 
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Naplemente Hátszegen 
(Apus de soare la Țara Hațegului) 

 

Az ég keresztútján az ég utolsó futama 

istenek által megszőtt messzeség 

 

áttetsző fátyol amelyen 

 

leselkedő vaddisznó 

pontosságával 

 

Salomé táncára 

készül a hold. 

 

 

Szárnyam vagy 
(Tărâm) 

 

Szárnyam vagy, hazám, 

szikla, hová nyugodni tér a csillag, 

hófehér tisztaság. 

 

Te vagy a végtelen ige: lenni, látni, 

s akár az ég, pályád ott ível 

az első s utolsó csillag között. 

 

Szárnyam vagy, hazám. 

 

 

 

Nichita Stănescu 
(1933–1883) 

 

Stressz 
(Stress) 

 

Mikor az ajkán megjelent a mosoly, 

messziről úgy tűnt, 

egy halott feje hullott alá. 

A birs áttetsző illata 

engem elidegenít 

a szó titkaitól. 

Félek rágondolni is. 
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Látás 
(Vedere) 

 

Mint bármely transzpanens élőlény, 

piszkos lettem a nemlátástól. 

A mennyországba nyíló ajtót 

egy üveg-lóval zártam le, 

azon keresztül láttam egy nyulat, 

azon keresztül láttam egy sast, 

azon keresztül fölfedeztem egy rókát, 

láttam önmagamat is, aki meg sem volt születve, 

feküdtem a puskagolyó éles bronzán, 

zöldségfélék koronáztak,  

elő voltam már készítve, 

meg is voltam főzve 

ehető ételnek. 

 

 

Ének 
(Ellenszenves lett) 

(Cântec) 

 

Ellenszenves lett a kigondolt test,  

régi, barbár nyelven mondta a szavakat. 

Élni annyit jelentett, mint élt — 

belőlem tehát valami kihalt. 

 

Egy árnyékfolt suhant át rajtam, 

tán köröző sastól származott. 

Csudaképpen megosztotta a helyet, 

ahol megszülettem, 

ahol meghalok. 

 

S téged, Nap, az égre ki sírt föl,    

hogy ragyogj, te égő könny? 

 

 

Csomó 8 
(Nod 8)   

 

Annyira egyedül vagyok, szerelmem, 

mint még soha, 

nincs árnyékos lombom, gyökerem sincs, 

olyan vagyok, 

akár egy tuskó,  
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amelyen a hóhér 

lecsapkodja 

a vándormadarak  

fejét. 

Piros leszek én is a repülni nem tudó 

madarak vérétől, és nyüszítek, 

akár a tuskó, 

amelybe baltát vágnak. 

Ó, levegőbeli madarak! 

Amíg titeket 

nem értelek meg, szeretni foglak. 

Ahogy titeket megértlek, 

többé 

sohasem 

foglak szeretni! 

Ó, halott madarak! 

 

 

Más levonat 
(Altă stampă) 

 

Sokasodtak a halottak, mint a férges almák, 

mi is elolvadtunk, mint hóban a villám. 

Ó, micsoda hőség volt ezen a télen, 

micsoda kígyójárás és kiűzetés! 

Anyám kacagva ünnepelte a belőle való  

sokadik kiűzetésemet — 

apám súlyos, közömbös kézzel, a körmével 

rámutatott egy kőre, 

s volt annyi türelme, hogy elmagyarázza, 

mi az értelme. 

 

 

Ars poetica 
 

Ó, zene, te legtitkosabb 

remegés, 

ugye, nem szökhetünk át soha 

saját fülünk fölött. 

 

Ó, ti illatok, csodaillatok, 

néha a ti alagútjaitokon keresztül  

igyekszik a szívem  

a gyermekkor felé. 

Ó, ti színek, 

fény-játékok. 
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Ó, ti szavak, szavak, 

melyeket mindig utólag ejtek ki, 

akár a mozdony 

a fekete lelkét... 

 

Titeket átdöfhet bármilyen szarv, 

szavak, ti szavak, 

átdöfhet bármilyen szarvnak a vágya, 

szavak, nemszavak... 

 

 

Mindig más harang zúg 
(Bate ântotdeauna alt clopot) 

 

Mindig más harang zúg, 

térdeim más templomban vannak 

és más időben. 

Fölöttem más angyal pihen. 

Szárnyai alól szólok hozzá: 

— Menj, menj, hát nem látod, hogy más vagy? 

— Hagyj nyugton — mondja —, 

ne bánts, 

álmos vagyok,  

hagyj még engem... 

S ne feledd, hogy te is más vagy! 

 

 

Bátorító ének Andia istenhez 
(Cântec de încurajare pentru zeul Andia) 

 

Bennem laksz 

mint velő a csontban 

mint eső a felhőben 

mint látás a szemben 

 

De én halott vagyok 

akár a puskagolyó  

az újszülöttek  

emlékezetében 

 

De én nem vagyok 

az a térség 

hová kétségbeesve 

lezuhant egy csillag 
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De én te vagyok 

a tegnapelőtti 

a még azelőtti  

a sohasem volt 

 

 

Lépcsőfokok 
(Trepte) 

 

Rohangáltam egy végtelen peronon, 

rohangáltam. 

A csend annyira tökéletes volt, hogy nem hallottam 

                                                   saját rohanásomat, 

nem is láthattam a peron nagy kiterjedése, 

végtelen volta miatt. 

Rohangáltam egy végtelen betonperonon, 

rohangáltam.  

 

Hirtelen zúgás támadt, s keresztülhasadt a peron, 

én kiestem a reggelből, zuhantam az est felé, 

                                        egy rendkívüli est felé, 

rohangáltam tovább 

egy más, végtelen peronon, 

nem hallottam semmit, nem láttam semmit. 

S amint rohanva rohangáltam, 

hirtelen újabb zúgás támadt, 

keresztülhasadt ez a más peron is, 

kiestem ismét a reggelből, zuhantam az est felé, 

egy rendkívüli est felé, 

rohantam az új peronon, 

rohantam, rohantam, 

rohantam. 

 

 

Iov megkísértése 
(Încercarea lui Iov) 

 

— Ó, kiált sírva, ó, 

adj nékem, az együgyűnek, tanácsot! 

Íme: 

Bosszúságomra 

nem vittem el magammal az asszonyt 

a megbeszélt helyre, 

ő pedig 

mással  

érkezett oda! 



98  

— Mit tegyek, üvöltöttem, mért hallgatsz, mit tegyek? 

Ha szereted, tégy meg mindent! 

Havazz rá, míg megfagy a fehértől. 

Csókold a talpait, míg hó borítja  

az utat, amelyen jött!   

Kínáld föl magad tápláléknak, ha éhes! 

Ha nem szereted,  

mondd, hogy kurva, mint ahogy az is! 

 

— Te, kiált felém ő, 

mondd, mennyire vagy megértő? 

— Nem vagyok megértő, én csak létezem. 

Annak, aki létezik, 

csak életet adhatok. 

Egyetlen életet 

minden más életek helyett. 

 

 

Álmodtam, hogy álmodom 
(Visam că visez) 

 

Ő csúszkált a lejtős dombon 

kezében egy csokor nárcisz volt 

nem volt korcsolyája csak csizmája 

féltem hogy elesik 

fehér menyasszonyi ruha volt rajta  

amely meg-megvillant 

szürke köpönyege alól 

csúszkált mondom 

a lejtős dombon 

kezében egy csokor nárcisz volt 

azt akarta hogy találkozzunk 

a jégmező állomásán 

a jégmező puszta állomásán 

ahol nincsenek vasúti sínek 

híre-hamva sem volt 

a sínnek. 

 

 

A harmadik testamentum 
(Al treilea testament)  

 

A tojásból származik, 

az ő szférikus tehetetlenségéből ered 

sok-sok olyan szerv, 

amely szükséges egy pontos gondolathoz. 



 99 

 
Úgy nézek a pókra, mint önmagamra, 

úgy nézek a tevére, mint önmagamra, 

a halakra, a patkányokra, a harkályra, 

a papagájra, a Kanopusz-csillagra, 

Mártára, a lányra,    

a mogyoróra, az odúra, a számumra 

és a lázra, 

az időre és a Doxa-órára, 

a „Smit, Smit, jó, hogy megjöttél, 

Mit rejtegetsz a hónod alatt,  

Én hordok bús virágokat...”-ra. 

Úgy nézek a hegyre, mint önmagamra, 

a tengerre, mint önmagamra, 

a levegőre, mint önmagamra, 

a „föld, levegő, víz, tűz”-re, mint önmagamra, 

és rád is, 

pontosan rád is 

pontosan rád is... 

Ó, csak magamra nem tudok ránézni úgy, 

mint önmagamra, 

csak magamra nem, 

magamra nem 

magamra nem. 

 

 

Táplálék 
(Hrana) 

  
Megduzzadt a nyelved, ó, 

ágynak, matracnak való! 

Én meg, Úrnőm, vagyok önnek 

bendőjében drága étek. 

 

 

 

Marin Sorescu 
(1936–1996) 

 

Erudíció 
(Erudiție) 

 

Olvasok én is, 

A tyúk is megérzi, 

Mikor ehet 

Tojáshéjat. 
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Ó, divatos barátaim, 

Homérosz, Dante, Balzac, 

Esetleg más nevűek! 

Hasznosítottuk idejében 

Könyveiteket, amelyeket  

Szétdobáltak  

Az udvaron. 

 

Csak a könyvborítókon 

Maradt ép  

Némi elmeszesült íz, 

Amit néha 

Hasznosítani lehet. 

 

 

Kép a tengerről 
(Peisaj marin) 

 

Mikor a tenger  

Oly csendes lesz, 

Akár az aszfalt, 

Jönnek a bálnák, 

Hogy öntözzék. 

 

 

Körkörösen 
(Cercuit) 

 

Az udvaron nyárfa, 

Holdfényes teteje rávetül 

A függönytelen szoba belső falára. 

Madárfészke 

Üres. 

 

Álmomban messze tűnő madarat láttam, 

Csodaszép volt, 

Természetes, hogy utána repültem. 

Úsztam, két karommal vetélőzve, 

A levegőben. 

 

Aztán rászálltam egy nyárfa ágára, 

Benéztem az egyik ház ablakán, 

Amely, nem tudom, mi okból, 

Már fentről magára vonta a figyelmemet. 
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Bent, mély álomba merülten, 

Valaki aludt, 

Fáradt férfi. 

 

Tőle jobbra, a falon, 

Visszaverődött a nyárfa árnya,  

De a fészek most is üres volt. 

 

 

Halhatatlanság 
(Nemurire) 

 

A Kárpátok csúcsaitól 

Megértettük hogy álmainknak szabad  

A csillagokig szállni 

Míg arany-, meg uránmezőkön 

Nyugtatjuk fejünk. 

 

A baragáni rónán búzakalászok ringnak 

Megannyi lándzsaként 

Melyeket Dáriuszék hullattak el 

Nos, a Baragántól megtudtuk 

Hogy aki pusztítani lép e földre 

Szelíd terméssé változik. 

 

Így minden dologra  

Figyelve 

Megtanultuk 

Miként lehetünk halhatatlanok. 

 

 

Szokrátesz 
(Socrate) 

 

Milyen gyönyörű vagy ma, 

Bürök-testvérem, 

Ki ide nőttél 

Ablakom alá. 

 

Ringásod szépségében 

Mámorosan hencegnek 

Az ódon gyógyfüvek. 

 

És te, ráadásul, 

Egyre ápoltabb vagy. 
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Széthullás 
(Roadere) 

 

Szeget ütök a csöndbe. 

A csönd annyira tömény, 

Hogy szeget üthetek bele, 

S fölaggatok rá egy kötelet. 

Aztán fejemet a csöndbe dugom, 

Lengedezni fog, 

Mintha játszó kötél lenne. 

 

 

Létra 
(Scara) 

 

A horizont 

Váratlanul létrát 

Emelt előmbe, 

Fölhágtam hát 

Előbb az egekbe, 

Majd egy egyszerű négyszögre. 

 

 

Édes út 
(Drum dulce) 

 

A fény  

Valósággal a hálójába köt... 

A méhek roppant alacsonyan szállnak... 

S az út édes 

A letaposott méhektől. 

 

 

Egyetlen élettel 
(Cu o singură viață) 

 

Tartsátok két kezetekben 

A tálcát, a minden napit, 

S a kiszolgáló-ablak előtt 

Rendben vonuljatok el. 

 

Van napfény, jut 

Mindenkinek, 

Égbolt is van 

S holdvilág. 
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A föld szerencse-, boldogság-, 

S győzelem-illatot áraszt, 

Arcotokat  

Csiklandozza. 

 

Ne fukarkodjatok hát, 

Életminta a szív étvágya legyen, 

Hisz az árak alacsonyak. 

 

Most egyetlen élettel is 

Megkaparintható végleg 

A gyönyörűség asszonya,  

Plusz egy zsemle. 

 

 

 

Ana Blandiana 
(1942–) 

 

Repülés 
(Zbor) 

 

A kórság, amely kínoz, 

Nem halálos, 

Inkább éltet — 

Tartalmánál fogva öröklét, 

Az idő rákja, 

Következetes sejtburjánzás. 

Kiérlelt kórság tehát, 

Tartós kín, üvegcsengés 

A fülsüketítő űrben, 

Esés, 

De mert végeérhetetlen, 

Repülésnek mondják. 

 

 

A határ 
(Hotarul) 

 

Keresem a rossz kezdetét,  

Mint gyermekként az eső szélét. 

Rohantam, hogy negtaláljam 

Azt a helyet, ahonnan majd 

Jól láthatom egyfelől az omló 

Esőt, másfelől a derült eget. 
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De az eső mindig megállt, 

Mielőtt a széléhez jutottam volna, 

Aztán ismét hullni kezdett, 

Hogy ne lássam, meddig tart a derült ég. 

Azóta felnőtté váltam, 

Futok most is 

Megtalálni azt a helyet, 

Mely a jótól 

Elválasztja a rosszat. 

De a rossznak mindig vége, 

Még mielőtt a széléhez jutnék el, 

Aztán újrakezdi megint, 

Hogy ne lássam, hol a jónak a határa. 

Keresem a rossz kezdetét sorra-sor 

Ezen a felhős, 

Olykor napos földtekén. 

 

 

Dér 
(Bruma) 

 

Maholnap elfelejtek beszélni, 

S a megkeresztelt pillanatok hosszú 

Nevűek lesznek, 

Hogy nem ejthetők ki többé 

Egyetlen másodperc alatt... 

A dér a nagy faleveleken hallgatózik, 

Mekkora csend következik most: 

Senki sem fogja tudni, 

Ki hall jól, 

Vagy ki képes egyetlen szó kimondására. 

Dér a nagy faleveleken. 

 

 

Nem éneklem a falevelet 
(Eu nu cânt frunza) 

 

Én 

Nem éneklem a falevelet, 

Csak a zsenge halált, 

Amely a falevélben bujkál, 

Nagy, végtelen 

Mámor-ország ez, 

Amelybe, ha valaki belép, 

Elfelejt visszatérni, 

Inkább meghal, 
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Hogy boldogabb, 

Még boldogabb lehessen. 

A növények, 

 

Mivel arra képtelenek, 

Hogy elmondják, 

Amit látnak, 

Ebből a gyermekvilágból 

Bármikor visszatérhetnek. 

Minket ettől a világtól 

Egy másfajta 

Titokzatos, nagy pusztulás 

Választ el. 

Én 

Nem éneklem a falevelet, 

Csak a zsenge halált, 

Amelyet a falevél évente 

Egyszer megálmodik. 

 

 

Zsoltár 2 
(Psalm 2) 

 

Te, aki téli alvásra 

Szoktattad a medvéket, engem 

Mikor oktatsz ki, hogy mi az álom? 

Nem örök alvásra gondolok. 

Tudod, 

Éretlen vagyok még 

A halálra. 

De aki végighajózik 

Két szemgolyómon, 

Nem kunyerál-e számodra 

Nemlét-vihart? 

 

 

Észak 
(Nordul) 

 

Nem is aljasságból csalunk, 

Csupán járatlanságból. 

Hév lélekkel azt sem tudjuk, 

Kik s mik vagyunk. 

Hátunk mögött ismeretlen elődeink, 

Előttünk meg ismeretlen utódaink. 

Mit tudunk már? Kit ismerünk? 
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A mozgásunk bizonytalan: 

Lépünk egyet, ismét egyet, majd tovább, 

S útra kelünk vágyakozva, 

Épp ellenkező irányba. 

Ha valaki válaszolna kérdésünkre: 

Hol van észak? 

Homlokunkon 

Megrezdülnek hajfürtjeink 

A futó idő szelében. 

 

 

Anyám 
(Mamă) 

 

Anyám, legelső sírhelyem, 

Forró vaksötétség, melyet buta 

Türelmetlenséggel hagytam el, 

Pedig földjének minden röge 

Akadályozta hiábavaló 

Indulásomat, 

Megbocsátod-e ezt az elsietett 

Feltámadást, mely elszakított tőled, 

S amely, mint fénytől a fény, 

Egy másfajta halál felé sodor? 

Egyre hidegebb van, 

Belém karol az idegenség, 

Hátam mögött eltűnik a visszaút, 

Oly távol estem tőled, 

Hogy közénk templomok épülhetnek, 

Ahol könyöröghetünk. 

 

 

Taglejtéseim 
(Fiecare mișcare) 

 

Taglejtéseimet 

Egyszerre több tükör 

Mutatja, 

Pillantásaim önmagukkal 

Többször is 

Összetalálkoznak,  

Már feledtem, 

Közülük 

Melyik az igazi, 

És ki  

Utánoz. 
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Hát így,  

Most félek az álomtól, 

És röstellem 

Állapotomat. 

Szerintem minden 

Reggelnek megszámolhatatlan 

Napja van, 

Az én egyetlen 

Napom roppant 

Unalmas. 
 

 

Gyanakvás 
(Bănuiala) 

 

Szabad-e a virág, 

Melynek pontosan kijelölték 

A kinyílás 

És a hervadás időpontját, 

Előírták illatát, 

Melyet árasztania kell, 

Színét, melynek lángolnia kell? 

Ő azt mondja, igen. 

A szirmok is sorra igent mondanak, 

A porzók is, a finom pilleszálak is, 

A levelek is, a nyakrész sugár 

És törékeny tornya is. Igen. 

De hát mi a szabadság? Kérdem 

Zavartan, gyanakvóan, választ várván. 

Micsoda kérdés! Szól csodálkozva  

A sziromból kileső angyal. 
 

 

Kompromisszum 
(Compromis) 

 

A fény és sötétség összebékítése 

Nem árnyék, 

Mint ahogy nem mocsár a tenger 

És föld megbékítése sem. 

Álmodban nyújtsad magasra a kezed, 

S ne lélegezz, míg meg nem érinted 

A feléd hajló kezem ujjbegyeit — 

Testünk lágy részei fölött 

Álmodó karjaink 

Képeznek majd átjárható  

Pallókat. 
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Test 
(Trup) 

 

Csupa dicsfényt  

A szó köré... 

Nyilván, tapintható dicsfényt, 

Sőt, élvezeteset, 

Ugyanakkor 

Áttetszőt is, 

Kicsit átjárhatót. 

Dicsfényt, mely ostorozható, 

Éheztető, erőszakolható, megölhető, 

Vagy — adott pillanatban — 

Önmagától is meghal, 

Ha már feladatát teljesítette, 

És világított, lángolt — jelként — 

A kincs fölött. 

 

 

Görgőznek 
(Pe role) 

 

Ők fülsüketítő zajjal 

Görgőznek, 

Szemük merőn feszül a monitorra, 

Meg sem látják a hulló faleveleket, 

A távozó madarakat, 

S míg görgőznek, 

Fölöttük tovaszállnak életeik 

Évszakai, 

Évei, évszázadai, 

Föl sem fogják a világ menetét, 

Görgőznek a való lét 

Árnyékai között, 

Melyeket megfoghatóknak ítélnek, 

Élőlények között, miket embereknek gondolnak, 

Gépek között, 

Melyeket más gépek hoztak létre 

Saját képük hasonlatosságára, 

Majd az égből az Isten is 

Leszáll, 

Megtanul görgőzni, 

Hogy őket megmenthesse.  
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Mért ne térhetnék vissza? 
(De ce nu m-aș întoarce?) 

 
Mért ne térhetnék vissza 
A forró széltől megsatnyult fák közé, 
A csapatnyi falevelekhez, 
Amelyek vijjognak, mint a madarak, 
Az őrült falevelek közé, 
Melyek elvegyülnek a seregélycsapatban, 
Hogy áldozattá váljanak. 
Mért ne térhetnék vissza 
A szél dúlta tengerpartra, 
A száradt ikrákhoz, korhadt algákhoz, 
Ahol halak, levelek, madarak között 
Hemperegnék, 
Zokogó zsákmányként, 
Az égető napon, 
A sós hóban. 
Ott te rám találnál, s elhagynál ismét. 
Ó, tenger, 
A testem ugyan szülhet utódokat, 
De a lelkem soha. 

 
 

 

Aurel Hancu 
(1940–) 

 

Anyám 
(Mamă) 

 
Anyám, 
te a rügyekkel versenyzel, 
a virágokkal, amelyek tested 
minden hajlatában termőre fordulnak, 
anyám, 
te csodás kertként folyton kivirulsz, 
ágaidat édes, illatos gyümölcsök 
ringatják, eged akár a 
pillangó szárnya, 
aranyló virágportól 
hamvas, 
gondjaidban félénk madár repdes, 
anyám, 
te már mély, megőszült csend vagy, 
dús fény, 
amely árnyéktalan. 
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A kör éneke 
(Cântecul cercului) 

 

Megkésett gólyák szállnak az alkony 

köd-hullámain, 

lángol a lányok szelíd mellének 

mécsese, 

a láthatár fölött 

bárány hangja ég 

egy rövid falevélen, 

s a tárgyakban gyarapszik az álom. 

 

 
 

A hegedű 
(Vioara) 

 

Vele az égbolt is 

zokogott. 

A két földnehéz kéz, 

akárha ácsmesteré. 

A kiszáradt test 

vihart álló fa. 

A vonó alatt szikrázó 

hegedűt keményen 

a szívedhez szorítottad: 

„Ez még birtokom...” 

És vele az égbolt is 

zokogott. 

 

 
 

Az ő fényében 
(În lumina ei) 

 

A házadat nem látod, mert benne laksz. 

Övé minden mozdulatod. 

Ami övé, a tied is. 

Ami tied, az övé is.  

Létezni csak énekében tudsz: 

mint vízcsöpp a tengerben, 

mint kévében aranykalász, 

mint végtelen fény darabkája. 

Ennyi a hazád — 

benne élsz, általa, érette. 


