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yâ be taghlid-e shahidân-e rah-e âzâdi
tuti-ye sabz ghabâ sorkh par âvarde borun
yâ ke bar loh-e vatan khâme-ye khunbâr-e bahâr
naghshi az khun-e del-e ranj bar âvarde borun

Hushang Ebtehaj

Idegenként
keressétek, keressétek, ebben a házban keressétek
ebben a házban idegenek vagytok, idegenekként keressétek 

egy madár itt sétált, lelkemnek társa volt
e világ nem az ő fészke, fészke nyomát keressétek 

egy pohárnok megittasult, a függöny mögött leült
a kelyhet előreküldte, hogy ittasan keressétek

ha az öröm az ittasságból fakad, kié az ajkak mögött a lélek?
egyik kézből a másik kézbe – szerződést mért keresnétek?

egy idegen madár szívem kertjében evett
magamhoz szelídítettem – a magok nyomát keressétek

a hajnali szél kedves lehelete, az a jó illat, amit érzek?
itt van ő, itt van már, az egész házban keressétek.

sosem hallott dallam szól önmagából születve
a zajban ne énekeljetek, a csönd házát keressétek

mint a földre hulló könnyeket, kifacsarjuk a szőlő levét
erjedéséből dal fakad – a kocsmákban keressétek

milyen édesség és illat, álmomban érzem talán?
ezt a nektárral telt rózsát, pillangók, ezt keressétek

az okoskodást nevessétek, szerelmét ne csodáljátok
lánccal körülvett körében, bolondok, mit keresnétek?

a szomorúság e lakhelyén, az ő jelét nem láthatjátok
ha a kincset kívánjátok, a romok közt keressétek
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a remény kapujához kulcs, ha van, ti magatok vagytok
ama régi kőlakaton zárat mért is keresnétek

árnyék rejti a varázslat folytán álomba merült várat?
ne az álmokban kutassátok, az áhítatban keressétek

lénye lényembe mart, elragadott, elragadott
áradó melegét fogadjátok, hálás szívvel keressétek

Gharibâne
Begardīd, begardīd, dar in khâne begardīd
dar in khâne gharībīd, gharībâne begardīd

yekī morgh-e chaman būd ke joft-e del-e man būd
jahân lâne-ye ū nīst pey-e lâne begardīd

yekī sâghī-ye mast ast pas-e parde neshast ast
ghadah pīsh ferestâd ke mastâne begardīd

yekī lazzat-e mastī’st, nahân zīr-e lab kīst?
azīn dast bedân dast cho peymâne begardīd

yekī morgh-e gharīb ast ke bâgh-e del-e man khōrd
be dâmash natavân yâft, pey-e dâne begardīd

nasīm-e nafas-e dūst be man khōrd o che khoshbūst
haminjâst, haminjâst, hame khâne begardīd

navâ’ī nashenīde ast ke az khīsh ramīde ast
be ghughâsh nakhânid, khamushâne begardīd

sereshkī ke bar ân khâk feshândīm bun-e tâk
dar in jūsh sharâb ast, be khamkhâne begardīd

che shīrīn o che khoshbū’st, kojâ khâbgahe ū’st?
pey-e ân gol por-e nūsh cho parvâne begardīd

bar ân ’aghl bekhandīd ke ’eshghash nepasandīd
dar īn halghe-ye zanjīr chu divâne begardīd

darīn konj-e gham âbâd neshânash natavân dīd
agar tâleb-e ganjīd be vīrâne begardīd
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kelīd-e dar-e omīd agar hast shomâyīd
darīn ghofl-e kohan sang cho dandâne begardīd

rokh az sâye nahofte’ ast, be afsūn ke khoft’ ast?
be khâbash natavân dīd, be afsâne begardīd

tan-e ū be tanam khōrd, marâ bord, marâ bord
garam-e bâz biâvard, be shokrâne begardīd

Sajó Tamás fordításai


