
1907-ben meghívták a bolognai egyetemen Carducci halálával meg
üresedett olasz nyelvi és irodalmi tanszékre. Hirneve mindinkább növe
kedett, "Carminá"-ival többízben .elnyerte a latin költeményeket 'jutal
mazó amszterdami díjat. Hazájában ma is nagyon népszerű. 1912 ápri
lis6-841 halt meg Bolognában.

Bittner Lajos

KlDOLT A TÖLGY
(La quer«ia caduta)

Amya helyére dőlt a tölgy: jahalmaz.
Nem vív viharral, mely jelette tombolt.
Mindenki szól: most látni, miLy hatalmas!

Aga-bogába sok fészek fonódott,
Tavasszal tanyát lelt rajt sok madárka.
Mindenki szól: most látni, milyen jó volt!
Mindenki áldja és mindenki vágja.
Estére mind viszi a maga részét.
A légben halk panasz ri... kis poszáta .

kering felette s nem leli a fészkét.

ENEK AZ OLA TFAROL
(La canzone fl l.' ulive)

A vén várkastély lábát sűrű gallyai
fonta be a folyondár, meg a repkény;
egy magában ott lakó barna karvaly

- mások már rég elhagyták -
most éppen rikácsolva szárnyrcikap, száll,
köröz, majd újra megül [észke pelyhén;
ki tudja, tán az· arra járó kasznár

léptei jelzavarták ...
E vár lábához, ,az átkos oromra,
hogy 'vigyázzon az omladozó romru,

ültessük az olajját !

Az olajját, melynek húsos gyümölcse
majd táplálékot, fényt ad az embernek,
s hogy a rigónak is jusson belőle,

csurig lesz minden ága.
Az olajját, melynek lombozatán át
majd a nap a szirtre zöld permetet vet,
hol bégetve hívja vissza a bárányt

az anyajuh a nyájba.
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Az olajfát, meZy et víg gyermekeknek,
kik ide szelíd csacsik hátán jönnek,

majd vesszejét kínálja.

Vigyük a csúcsra, maradjon a szántó
eke lenn, ahol hasad a barázda.
Ugyan, minek a kapa meg az ás6

e vad, kopár talajra,
e kopasz hegyre, ahoZ szertesz6rva
fehérlik a tört kövek garmadája;
hol éleshangú, mámoros kabóca

ciripelget a napra.
Hadd nőljön itt! Hisz 1l,em is vágyik másra,
mint fényre, fuvalatra, fakadásra

s időre - az olajfa.

Csepp töve majd sziklát váj s a mennyboltra
temérdek ezüstlevélkét zizegtet.
Ki túrhatná e rögöt porhany6bbra

ily 'parányi szerszámmal!
Szilárdan kapaszkodik meg a kőben,

s áll, mig· csak a szirt a szélnek nem enged,
tűr, szenved, de nő itt e sovány földben

s nem is törődik mással.
Az olajfa majd boldogul a bajban,
követ mállaszt a kőkemény talajb'Jm

gyökere lágy kaccsával.

1:s szertehinti hamvasszőke magvát,
mely télire még meglapul a h6ban,
ám, ha tavaszi szelek cir6gatják,

kidugja zöld kalapját.
Es törzséről hull a babér bogy6ja,
mely gyorsan ered s ráfon6dik nyomban,
majd tovafut s ellepi a csobogva

kacag6 patak partját.
O nem siet, nem baj. De majd dús árnyat
ad unokánknak; j6, hát unokánknak

ültessük az olajfát !

Ti többi fák, ti már az ültetónek
gyümölccsel, árnnyal adtok bő jutalmat;
ám elhamvadtok, hogyha tűzre löknek,

hamari lánggal égve!
Te, szelídlombú, sápatag olajfa,
mi mást adhatnál nékünk, mint: nyugalmat!
Am a hallgatag idővel haladva

lassan nősz, mégsem késve!
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Am majd belőled táplálkozva lángol
ai, ,ami örök álmunkhoz világol:

a sir magányos mécse!

A KET ARVA
(I dueorfani)

I.

- Bátyó, nem zavarlak, ha megkérdezlek ?
- Szólj, hisz úgysem alszom . . . - Valami pattog,
vagy halkan rágcsál . . . - Talán a szó perceg.

- Bátyó, a sötétben, valami, hallod,
mily hosszasan rí ? - Tán ebek csaholnak ...
- Kopognak! . .. - Tán a szél rÍízza az ajtót.

- Odakinn kettett most halkan susognak ...
- A 'csendes eső lesz az, amit hallasz.
- Dőrőmbőlnek! ... - Nem, csupán harangoznak.

- A lélekharang, vagy a vészharang,az?
- Lehet ... - Félek. ,- En is. - Talán az ég zeng,
mit csináljunk? - Nem tudom, őcsi, hallgass,

Legyünk nagyon jók, bújjunk össze szépen.

II.

- Ne haragudj, de szívem szóra vágyik.
Emlékszel, akkor a kulcslyuk hogy fénylett ?
- Es most már. a kis lámpa sem világít.

- Jaj, hogy rettegtünk, és még most iA félek,
ha nem is annyira. - Es nem vigasztalt
azóta senki, feketék az éjek.

- O kopogott a kapun, mikor megcsalt
az a moraj, ami kinn a sötétben
fel-felzengett. - Es a mama már meghalt.

- Emlékszel? Hát akkor a csendben mégsem
O állt köztünk... - S jobbak vagyunk, belátom ...
- és nincs már, aki bennünket becézzen ?

- most, hogy már nincsen, aki megbocsásson. -

(B i t t n e r L a j o s f o r CI í t á s a í)
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