
FREDERICO GARCIA LORCA VERSEIBŐL

Garcia Lorca, a spanyolok nagy költője, 1898-ban született egy Gra
nada melletti falucskában s egy évvel József Attila előtt, 1936-OOn halt
meg a polgárháborúban. De közte és József Attila között nemcsak ilyen
korszerinti a kapcsolat. Világszemléleti rokonság, s mi több: a költői

eszközök hasonló alkalmazása, a modern vers elemeinek gyakran egyező

kezelése fűzi őket össze. Lorca az Appollinaire utáni szürrealista verset
népi elemekre építi, olyasfajtaképpen. mint József Attila pl. a Tiszta
szivvel, vagy a Betlehemi királyok című verseiben. Dalszerűség, helyen
ként népballadai atmoszféra, merész képzetkapcsolás, groteszk ízek, ne
hezen megfejthető egyéni tömörítések - ezek költészetének jellegzetes
sajátosságai. Valamiként emlékeztet a modern zenére, a modern zene
népdalfeldolgozásaíra. S ezt a párhuzamosítást, rokonítást némileg in
dokolja az a tény is, hogy maga Lorca Manuel de Falla zeneszerző ta
nítványaként gyűjtött és feldolgozott népdalokat. Versein kívül szinda
rabokat is irt (Bernarda háza, Vérmennyegző, Yerma stb.), melyek kö
zül a Bernarda házát nálunk is bernutatták. Költeményeit a legkülön
bözőbb nyelvekre lefordították, életműve a XX. század legelső költői

teljesítményei közé tartozik. . (n. n. c.)

SOLEA

Feketébe öltözötten Azt hiszi, hogy szerteröppen
azt hiszi, hogy csepp a föld, drága sóhaj és kiáltás
és a szív, az véghetetlen. szélfúvásban, messze ködben.

Feketébe öltözötten. Feketébe öltözötten.

Enkélyét ha nyitva hagyja,
erkélyén a hajnal átfut,
s föl, föl, föl az égbe szökken.

Jaj, [ajajaia],
feketébe öltözötten.

BALKON

Lola la-lalláz
csoda da-dalt.
TorreádorocskáJk
körbe-ácsorogják,
nézi a borbély,
ajtaja tárva,
biccen ütemre
kis koponyája.
A liliomok közt,
bazsalikomok közt
Lola la-lalláz
csoda da-dalt.
Lola, aki nézte
tócsa vizébe:
szép-e a, szép-e a képe.
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MENET

Te Szűz, harangruhádban
maga. a szűz Magány,
kinyilva óriási
tulipán,
fénylő gyertyás hajódon
puhán
lebégsz te át ll. váI10S
duzzadt taván,
felcsap köréd a zsoltár
s üveg-csillag kerít,
ó Szűz, harangruhádban
így jársz te itt
az utca nagy folyóján
a tengerig.



LEG:E:NYKE

Hej, legényke,
Szép legényke,
Kakukfűért menj a rétre.

Fel is út, le is út,
Kulcsra zárom a kaput.

Finom ezüst kulcsra zárom,
Selyemszalag lóg a záron.

ALOM

A szalagon felírás:
"Engem többet sose láss,"

Mit csellengsz a ház előtt?

Ne koptasd a levegőt.

Hej, legényke,
Szép legényke,
Kakukfűért menj a rétre.

Hűs forrásnál pihent el a szívem szunnyadozva.
(Fonállal kergetőzve

feledés pókja, sződd be.)

Hűs forrás vize néki dalait eldudolta.
(Fonaladon fűződve

feledés pókja, sződd be.)

Majd fölserkenve szívem szerelmeit sorolta.
(Rejtelmek pókja, rejtsd el,
takard be sűrű csenddel.)

Szomorúan fülelte a víz szomorú sodra.
(Rejtelmek pókja, rejtsd el,
takard be, sződd be csenddel.)

Reáborul a szívem a jéghideg sedorra.
(Fehér kéz, messze-messze,
vess féket a vizekre.)

S a víz vígan dalolva magával elsodorja,
(Fehér kéz, messze partnál,
üres, üres a hab már.)

TANC

Telt gyümölcsök éjszakáján
hat cigányleány
táncát hófehér ruhába
járja.

Telt gyümölcsök éjszakáján
cigánylány hajába
papir-rózsa koszorú
s édes ánís ága.

Telt gyümölcsök éjszakáján
gyöngyfoguk világa
perzselt ívet ír az éjbe,
mint akár a fáklya.

S telt gyümölcsök éjszakáján
égbe nyúlik szétzilálva
hat cigánylány lila-vörös
árnya.

N e m e s N a g y A g n e s fordításai
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