
AZ Ú] ITÁLIA KÖLTŐi

A Vigiliában szakadatlanul hirdettük a latin
fényt, Európánk világosságát, Róma dics6~
ségét. Sokan csak csácsogtak Rómáról s en
gem is, római polgárt, hányan ezerettek volna
latinságra oktatni, mert mint természetjárók
valami kedvezményes jegyfüzettel megláto
gatták az (jrök Várost és végigmentek egy
szer a Szent Péter-téren. Mindjárt azt hitték,
hogy 6k a letéteményesei a latin szellemnek.
Mi. azonban csak dolgoztunk, derekasan és
csüggedetlenül. A régi és az új olasz költé
szetet manapság mi mutattuk be irodalmunk
ban és most, amikor Itália bátor fénye olt
hatatlan sugárzással megint beragyogja a
szorongatott világot és a zülleni hulló em
beriséget, most sem kések megzenditeni ha
zámban az új olasz költ6k dics6 szavát. Róma
polgárai, az új Itália fiai szólanak e müoek
ben, a latin claritas, a római fegyelem és
hevület. Közéjük állok, mint Róma gyermeke
s ezt kiáltom velük: Oivis Romanus sum!
Quis contra nos? ..

H. B.

NIOOLA MOSOARDELLI:

SIRALOM

Jaj, így panaszkodik halandó húsom:
csikordult már a csontod valaha?
köröttem leng a sors, az éjben úszom
s a sírgödör felé megyek -haza.

Testvér, ragadj meg engem, elítéltet,
hadd azériam szét a vért és aranyat,
te hű barát, vagy bárki légy te, kérlek,
hogy boldogan, vagy bárhogy megragadj.

Megtisztultam a hústól, már a lelkem
lebeg, a testvér kezét keresem,
ki jön, vagy megy a végtelen menetben,
és lesz ki vissza nem jön sohasem.

159



NICOLA MOSOARDELLI:

HÁBORÚ

A csont jainkon csillogott a hajnal
és megcsókolta lelkünket a harmat.

Te csillag, hajnalonta kinek égsz te,
micsoda égi gyarmat
gyönyörű szeme vagy,
te égi vizek égő cseppenése!
Tudatlanok vagyunk,
a rügy remegő pillaja se nyíl ki,
de hallja mélyen búgni már a nedvet,
mely szárain a szerelmet feszíti
és megtöri a pecsétet, a földi hír kipattan,
a föld az égnek üzenget a rügyező galyakban.

Az elsuhant idők, a hamvadó napok
sugáriban csak egy nevet kimondjunk
s mindjárt megéled, ereinkben
a régi szellem,
miként a korhadt ágon is
kinőhet új kacs.
Minden csak szép volt, élet és halál:
a szent parázson
a fiatalság egyesült
a földi kínnal, forró jegyesével:
s az Isten, akit mindenütt kerestünk,
kitárta arcát hirtelen a társunk
arcában, aki oldalunkon
hevert, átlényegülve ő is mind a könnytől,

a ki nem ontott könnyek bánatától.

Jaj, Uram-Isten, kérlek e napokra,
kegyelmedért esengek,
mely csontjainkat óvta,
halál s föltámadás közé feszítve
kereszteden
feszítsd belénk örökös sugarát
e múlt időnek, hadd legyen jelen!
balzsam legyen, hadd gyógyítson ki minket
a mindennapos őrületből,

hogy minden arcon, aki ránk tekintett,
ragyogjon most is a te áldott
arcod reánk, az égi fény,
mint ott a sárban, a kövek között, az árok
Ienekén,

160 .. tC tUa



MASSIMO BONTEMPELLI:

GYöNYÖRüSÉG

Aluszol, test, aluszol,
mert én megvédelek.
Az álom tátott szája faldos.
Aludj, ne gémberedi.
Aludni jó, holott a hólé nyála nyaldos.
Te úgy heversz itt, mint az istenek.

Ez itt az én kezem. Ez itt a csontom.
S mi ez, vakon tapogatom.
E vastag és fekete kéz
társam keze? az én karom?
S hol van a koponyám ?
Nem az enyém ez. Nem találom, ám
ez itt a száj, ez itt az orr.
Aludj testem, egészen itt vagy.
Nem tudtad egykor,
hogy vakarózni mindenütt milyen gyönyör,
aztán leomlani, magadba csuklani,
te drága testem, mocskosom,
mocsoktalan aluszol a mocsokban
s álmodba legszebb álmod lelke csobban.

A karszti lövészárokból.

ARTURO MARPICATI:

GYALOGOSOK

Ezek ők,

a húsból szabott lövedékek,
ezek a vasat hússal verdesők,

a foszladozó, élő harcmezők,

akikből a halál búzaja sarjad.

Mennek;
a végzet küldí őket bolygadozva
s bukdosnak, mint a hullám,
rájuk ragad az árok ronda mocska,
a sárba és a fájdalomba hullván.

S megállanak,
mint billentyűk, szorosan, feketén,
s a végtelen sor meg se moccan,
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de hogyha, szól a dob, az árok peremén
rezegnek és a gyors ütemek kopogása koccan.

Lélegzenek,
szemük a lesben tágultan piheg;
velük piheg a fekhelyen a patkány,
s hörögnek;
a sárba mint a fogóba ragadván,
IIieghömpörögnek;
az eső verdes, ázik a maradvány,
nem mindennapi kenyerük.
Igy mennek, így pihennek.

Koruk suhogva száll, a pillanat leperdül;

a sár kezükön megszaradva pikkely,
sötét arcukon a szakáll kíserdül,
így málladoznak makacs tetveikkel ;

nincsen födél, se asztal,
se ágy, se lágy melegség,
csak csillagtalan esték;

az éhség öldököl naponta
s kábuldozó virrasztás éjjelente;
túl a vadászok nagy karajban
leskednek lankadatlan.

Roham!
Nem szánva semmit, halni futnak menthetetlenül,
a végső búcsú dobbadoz belőlük,

csuszamló véren száguldanak át
és arcuk a vértől megfeketül ;
a sápatag halál, a sárga marsall
kitépi nevüket az éjszakából;
s megértve sorsuk rettentő szavát
az éjbe dőlnek a végső panasszal!

A vér
úgy gőzöl, mint napon a tömjén,
vagy fölbuzog a tátogó sebek
fehér kötésén száradozva,
kéken tekergő ereken ömölvén
a lepedőn lassudan csepereg
és csillog, mint a rozsd-a.

"De aki él, nem él,
nem élhet boldogan:
rohamból robban új roham.



És győznek-e?

Hullámai a zengő feledésnek
a messzi ajkakat megittasítják.
Ha mégegyszer a mcsoly megragyogna
a fájdalommal televésett
szegényeken, kik búslakodva
nem a gyönyörű napba néztek,
meghalna
a régi kínban újra hördülő,

szétloecsant fiatal tüdő

s a lövészárok borzadalmán,
a szívben, kit a csüggedések
és régi búcsúk bánata emésztett,
a visszacsillanó mosoly fuvalma
meghalna!

A szigor, mint vas isten
hideg szemével csak egyet tekintsen
s a gyanutlanokat is leigázza.
Nevüket csak dadogják,
de ők anyjukat óvják,
s mindenkinek van anyja;
tehát csak ők a háború,
csak ők a front
s a diadal;
a dicsőség a sisakukra sütve
belőlük röppen, ők a vérbe vagdosott
szentek s a bátor haza üdve:
a vértanú
gyalogosok I

GIUSEPPE UNGARETTI:

EGY FORRADALMI HALOIT SIRKöVÉRE

Szerettem, álmodoztam, hittem
-Már nem is vagyok itt lenn.

De kedvesen szorít a drága kéz
Ha lankadoz a léptem, megigazgat
Ha ellebeg a lelkem, megölel
Hazám keze, anyai kéz
Mely ezreket is buzgón betakar.

Szorong a mellemen, szerelme
Szorítja ifjú szívemet
Az öröklétbe boldogan beleölelve.
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BERTO RICCI:

őRSÉGVÁLTÁSA QUIRINÁLON

Megperdül a dob, megdobban az őrség,

Elhallgat a nép, sorakoznak a gránátos katonák.
Körben az árnyak feketednek. A záporon át
Villog a rőt ragyogás a római áprilison.
Hol csavarognak a tegnapi sárga tudóskák,
Oktalanul csavarg6k? Jóéjszakát, kicsi bolhák,
Róma szerelme dörömböl a szívemen, így dalolok:
Szép vagy, gyönyörű vagy, az Isten keze véd 
Megharsan a kürt, meglassan a gépkocsi-sor,
Áll a szekér is, a nagyfejű ló szelíden toporog,
S látva a szent lobogót a kocsis leveszi gyűrött süvegét.

PAOLO BUZZI:

TRIKOLOR

A balkonon verdes az édes lobogás,
a szárnyas lobogás, szeretet röppenése,
gyönyörű rebbenés, dalolgató varázs.

A vér dobog, a dal a zsendülő vetésbe
röpül a széllel, zeng a tavaszi bokor,
s szél a kakassal, hogy a hajnalt el ne késse.

Igy lengesz álmaimban, boldog trikolor,
s megálmodom a forró csókkal elborított
dicső Jelet, akin nem győzhet semmi kor.

Horváth Béla fordítása
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