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Paul Celan

A távolság dicsérete
A te szemed forrásából
erednek a fonalak a Téveteg-tenger halászhálóihoz.
A te szemed forrásában
tartja be ígéreteit a tenger.

Itt vetem le magamról én,
az emberek közt elid�zött szív,
a ruhát és egy eskü csillámait:

feketébb a feketében, meztelenebb vagyok.
Hitehagyottan vagyok el�ször h�séges.
Te vagyok én, amikor én vagyok.

A te szemed forrásában
meghajlok és a kifosztó hajnalról álmodok.

A háló hálót fogott:
összeölelkezve válunk el.

A te szemed forrásában
az akasztott megfojtja a kötelet.

Egyedül vagyok
Egyedül vagyok, beállítom a hamuvirágot
az érett feketeséggel teli üvegbe. N�vérem szája,
te mondod ki a szót, amely tovább él az ablak alatt,
és álmom indái hangtalanul kígyóznak felém.

Itt állok az elnyílt id� selymes szirmai között,
gyantáját félreteszem egy kés� madárnak:
életvörös tollain hókristályt hordoz,
cs�rében jégszilánk, úgy jön át a nyáron.
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Kristály
Ne az ajkamon keresd a szádat,
ne a kapu el�tt az idegent,
ne a szemben a könnyet.

Hét éjjel fennebb talál vörösre a vörös,
hét szívvel mélyebben dobban a kéz a kapun,
hét rózsával kés�bb buzog fel a kút.

Er�s vár
Ismerem minden házaknak legesteled�bbikét:
a tiednél is mélyebb szemnek ül rajta vigyázása.
Erkélye rácsáról, ablakpárkányáról jajszóval lobog a gyász
zöld zászlóval – és nem tudod, hogy gyolcsát magad sz�tted.
A szélcsendt�l magasra lebben a kezed ütemér�l feledkez� szövet.
A szó, amelyt�l búcsút vettél, a kapuban vár, köszönt,
és amely itt szelíden horzsolt: f�szál és kalász és szív és virág,
már régóta ott vendég, odaköltözött, és téged nem érint már soha.
De amint abban a házban a tükör elé lépsz,
mind meglátnak: rád néz f�szál és kalász és szív és virág.
És az a mélyebb szem a te mély szemedet issza.

Az ágy és az asztal
Az éjszaka illata a te ágytakaród, árnyékában hozzád fekszik a sötétség.
Simogatása megkarcolja bokádat és halántékodat, így ébreszt életre és alvásra,
rád talál a szavaidban, a vágyadban, a gondolatodban,
mert mindenikkel összefekszik, így csábít, így csalogat el�.
Szempilláidból kifésüli a sót, azt teszi eléd az asztalra,
kihallgatja perg� óráidból a homokot, azzal kínál.
És ami rózsakorában volt, árnyék és víz,
azt tölti poharadba.
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Korona
Kezemb�l marja ki levelét az �sz: barátok vagyunk.
Együtt hántjuk ki a diókból az id�t, és járni tanítjuk:
az id� visszatér a csonthéjba.

A tükörben vasárnap játszik,
alvását álmodja a világ,
és igazat beszél a száj.

Szemem leszáll szeret�m öléhez:
egymásra nézünk,
sötétet mondunk,
úgy szeretjük egymást, mint mákony s emlékezet,
alszunk, mint kagylók héjában a bor,
mint a tenger a hold vérsugarában.

Hullámok fonnak körül, az ablaknál állunk, az utcáról néznek ránk:
ideje volna tudni, ideje lett a megtudásnak.
Itt az id�, hogy a k� virágzáshoz szokjon,
hogy a nyugtalanság szívet dobbanjon.
Itt az id�, hogy eljöjjön az id�.

Itt az id�.

Égésnyom
Nem aludtunk többé, mert a súlyos komorság óram�vében hevertünk
és mutatóit mint hajlékony vessz�ket íveltük,
és visszapattantak, és véresre ostorozták az id�t,
és te egyre szétterjed� homályt és derengést beszéltél,
és tizenkétszer szólítottam te-nek szavaid éjszakáját,
és az kitárult, és nyitva maradt,
és az ölébe tettem az egyik szememet, és a másikat belefontam a hajadba,
és a kett� közé hurkoltam a kanócot, a felhasadt véreret –
és egy villám friss hajtása kígyózott el�.

András Orsolya fordításai

Eredetileg Paul Antschel (1920–1970) romániai születés� 

zsidó német költ�, irodalomkritikus, a második világháború 

utáni európai líra kiemelked� alkotója.
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A 6. Dalai Láma versei

Tshangs-dbyangs 
rgya-mtsho’i mgur-glu

(Részletek)

2. A tavalyi vetés
Szökken ím kalászba.
Ifjú teste vénül,
Nem déli nyíl szára.

6. Kinél szívem hagytam,
Egész éjjel látom.
Nappal meg sehol sincs,
S bánat a barátom.

9. Vadlúd még maradna,
Egy kevéskét várna.
Tavon a jég beállt,
Bizonyság csak lárma.

11. Én s a kofa lánya
Fogadalmat mondunk.
Kígyó tekerg�zik,
S magunkból kibomlunk.

16. Szeret�m nem marad,
Áll be apácának,
Én sem is maradok,
Remetének várnak.

22. Szerelemben voltunk,
Örökre enyém vagy.
Halál elválaszthat,
De lét halni nem hagy.

25. Mindig rád gondolok,
S nem ismerek szégyent,
Fejre t�zött türkiz
Nem kell hogy beszéljen.

34. Nem anya szült téged,
Termettél barackfán.
Gyorsabb múló vágyad
A hulló baracknál.

35. Vadló hegyre hágott,
Csapda s lasszó foglya.
Babám hátat fordít,
Mágia sem fogja.

42. Világ-tengely, Ri-rab
Szilárd s változatlan.
Nap és hold körében
Elme nincs, csak kincs van.

43. Újhold harmadnapján
Fehér ruhát látok,
Teliholdkor pedig
Újra rád találok.

Somlai György fordításai

A Cédrus M�vészeti Alapítvány logójával megjelölt oldalakon korábbi 

pályázatunkon jelentkez� szerz�k m�veit közöljük.
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Laura Simeoni

A holtak szigete
1918. június 15-én az Osztrák–Magyar Monarchia hadserege dönt� áttörésre 

szánta el magát az olasz fronton, a Piave folyó vonalában. Az egyik parton a 

Montello sötét tömbje magasodik, a másikon Moriago falucska, középen pedig 

egy gesztenyéssel és cserjékkel ben�tt sziget, melyet a helybéliek egyszer�en 

csak Zöld szigetnek hívtak, s amely kés�bb a „Holtak szigete” nevet kapta. Itt, 

ahol az els� világháború legvéresebb csatáinak egyike dúlt, az olasz katonák-

nak kilencnapos elkeseredett küzdelemben sikerült elégtételt venni a caporet-

tói vereségért, és megfordítani a hadiszerencsét.

Tengernyi nyom maradt a váteszek és költ�k által utóbb férfi nem�re ke-

resztelt Piave partjain, melyek az olasz katonák h�sies vállalkozása és a hirtelen 

jött áradás következtében meghiúsult osztrák átkelésr�l, s  ezzel az ellenség 

gy�zelmi reményeinek füstbe menetelér�l tanúskodnak.

Piero sokat hallott minderr�l nagyapjától, akit�l keresztnevét is örökölte: 

hideg téli estéken az öreg katona semmibe réved� tekintettel mesélt emlékei 

tarisznyájában kutatva.

Pierót elborzasztották ugyan a véres t�zharcok, a  félelem, a  lámpafény 

melletti botorkálva menekülés a sötétben, az ágyúk dörgése és a sebesültek 

jajgatása, de nem tudott szabadulni a nagyapa elbeszéléseinek b�vköréb�l, 

még ha kés�bb az iskolában a tankönyvek lapjain másféleképp találkozott is 

velük. H�vös tárgyilagossággal, kevésbé élményszer�en.

Leginkább a híres solstiziói csata érdekelte, de ez már kés�bb történt. Hová 

lettek a csatában elesettek lelkei? Mert jól tudta: az olaszok a szül�földjüket, 

otthonaikat és földjeiket védelmezték az ellenséges betörést�l, míg az osztrá-

kok és a németek csak a parancsoknak engedelmeskedtek. Mindkét oldalon fi a-

talok harcoltak, teli életkedvvel, akik miel�tt a lövészárokban végezték, falujuk 

esti népünnepélyein táncoltak kedvesüket átölelve, vagy a földeken dolgoztak 

barátaikkal és a rokonsággal vállvetve. Olaszok és osztrákok egyaránt kerékpá-

roztak, sétáltak az erd�kben, fociztak, avagy nagy fröcskölések között, nevetve 

ugráltak a folyóba. Minden bizonnyal nagyapa is ezt tette a saját falujában.

„Nagyapó, hová lett a csatában elesett katonák lelke?” – faggatta a kis Pie-

ro az öreg hadfi t, aki mosolyogva simogatta meg fejecskéjét. „A holtak lelkét 

a Piave kavicsos árterében láttam – válaszolta a nagyapa –, s egy napon tán 

neked is megjelennek majd.”

Egy ilyen július 23-i estén az immár feln�tt Piero a Haza nagy és szent 

folyója felé tartott a Moriganóból a Holtak szigetére vezet� ösvényen, átvágva 

az elesettek emlékoszlopaival teli terecskén. A hold a felh�k közt bújócskázva 

néha játékosan felfedte ezüstös fényét. A kavicsok drágakövekként ragyogtak, 

miközben a víz szelíd csobogással ringatta a múlt emlékeit.

A Montello sötét sziluettjét mereven bámulva, Piero furcsa alakokat látott 

el�bukkanni a homályból. Gyorsan haladtak a folyó jobb partja felé, ahol egy 

pillanatra megálltak, és ahol emberi formájuk körvonalai élesen kirajzolódtak. 
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Katonáknak t�ntek egyenruhájukról és a fejükön viselt acélsisakról ítélve. Ke-

zük azonban üres volt: puskák, bajonettek, kézigránátok, kések, pisztolyok és 

gépfegyverek nélkül meneteltek.

Piero ekkor megértette, mit szándékozott nagyapja mondani: a  solstiziói 

véres ütközetben elesett katonák lelkei minden évben visszajárnak arra a hely-

re, ahol valamikor eltávoztak testükb�l. Suttogás töltötte be a leveg�t, mintha 

imát mormoltak volna: olasz, osztrák, magyar, lengyel katonák ugyanazon 

nyelven szóltak, melyet Piero megértett, bár sohasem hallott. A békér�l beszél-

tek, melyre oly nagy szüksége lenne ennek a földnek.

Miközben a holdsugarak megvilágították a kis sziget csipkézett partjait, 

ezek a különös formák forogni kezdtek, egyre közelebb kerültek egymáshoz, 

végül egyetlen fehérl� örvényt alkotva alábuktak a mélybe. A víz szelíd anyai 

öleléssel fogadta magába �ket, míg keleten megvirradt, s az édes hajnal hal-

vány barackvirágszín�re festette az eget.

Karner András fordítása

Lel�hely:  Laura Simeoni: Fiabe e leggende del Piave (Editrice SANTI QUARAN-

TA, Treviso/Italia), p. 75–77.

Györgyi Csaba rajzai


