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Ion Pop

Mondom vagyok
(Spun  sunt)

Mondom: vagyok, s már távolodom, – 
amint kitapsoltatom magam mindenik szóval,
ablakok felé, ajtók felé, míg azt nem hihetem, 
hogy maga a vizek fölött elúszó lélek vagyok.

Ó, ha a kerítés beszélni tudna, ha a kő,
ha a levél és fű, a homok és a madár,
milyen rettentő hallgatás, súlyos csönd lenne, 
aggódás mindenekben az elválástól.

Beszélek, beszélek, taszítom magam a történelem előtti időbe, 
és ezek a szavak, foszforeszkáló lángok,  
mik régi csontjaim fölött játszanak,
mennyire elfelejtenek majd, amint egy szó megpillantja hiányomat,
mennyire múlt leszek, mennyire magzata egy szónak, 
eltűnvén, eltűnvén,
miként a nagy orgonasípok a tágöblű székesegyházakban sem mások, 
mint nehézkes ükunokái a hangnak.

A szem felfedezése
(Descoperirea ochiului)

Nyomban, amint lerajzoltam, 
rájöttem,  hogy a különbség
a derékszög és köztem 
nagyon nagy.

És bármit mond a vén tanító,
geometrikus fóka-bajuszán simítva.
ez  a különbség nekem 
érdektelen. 
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Sokszor egy egész élet kell ahhoz,
hogy fölfedezd a szemet, 
hogy megtudd 
a Babilon, amit siratsz, 
maga az a Babilon, amit siratsz.

Ritmusok és zajok 
(Ritmuri şi zgomote)

Leereszkedvén ezen a kőlépcsőn
elképzelem a hangot, ahogyan szólni fog
fél évszázadnak előtte egy nagy román történész
reakciós és burzsoá feje, 
amint véresen koppan a lépcsőfokok élén, 
amikor lábától  fogva húzzák a börtön lépcsőin
az utolsó leleplező és nagyon forradalmi
kihallgatás után.

A fennkölt fogalomtársítás,
tehát, képes fölidézni a Történelem
dübörgő megrázkódtatásait.
Másokat, a szerényebbeket átutalnám a tócsákba,
vagy a román aszfalt más mélyedéseibe.
Megbotlottál, elestél,
kificamítottad , vagy netán,
el is törted a lábadat.
Kátyúba kipukkant autód abroncsa,
vagy elromlott szekered kereke,
jaj, újra, jaj, az anakronizmus.
Vagy csupán a nagy Körmondatban
alaphangot tévesztettél, dadogtál,
megbotlottál egy vesszőben,
nekiverődtél valamely kettőspontnak.

A fülben a hangok többnyire ugyanazok.
A zavaros zajban, a mocsaras dühöngésben szükség van
ugyebár, néha-néha egy kevés  Harmóniára, – 
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hiszen a nagy Metronom 
nem hiába lett feltalálva.

És a század halad, tessék haladni.

Ami engem illet, 
mégis kissé fáradt és szomorú vagyok,
lépésnyit kitérek.
Korosodom. De még hallok,
miközben, nagyon egyedül,
jövök a lépcsőkön lefele.

Katakombák
(Catacombe)

Katakombák, kőbe csomagolt üregek,
a semmi keretei,
ahol egykor  vér folyt 
és csontok és üvöltések,
szentek és vértanúk,
és itt, azt mondják, éppen ezen a kőlapon
egy pápa fejét is levágták.

De én, ebben a pillanatban, 
bocsáss meg Istenem, 
úgy érzem, mint aki eltaposta a halált.
Kitapintom magam,
igen, valóban élek,
és körülöttem, úgy tűnik,
maga a halál halt meg.
Lélegzem, élek, halott a halál,
holt, meghalt a halál.

Tömöry Péter fordítása


