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mandolinon, hol gordonkán és leggyak-
rabban mollban megszólaló verszene, de 
ezt súlyos félreértés minden esetben pasz-
tellhátterû, lágyan búgó bel cantónak for-
dítani: nagyon is megvannak a maga szán-
dékos disszonanciái, sôt olykor durva-
ságai.

Ugyanakkor alkotáslélektani esettanul-
mányt érdemelne, miért képes a fordító 
fontos részeredményekre húszévesen is – 
miközben annyi más alapvetô tartalomra 
miért bizonyul süketnek vagy a kivitelezés-
hez ügyetlennek –, és hogyan születik meg 
munkaidôn túli üresjáratban, mintegy vé-

letlenül (például úszás vagy séta közben) 
néhány nehéznek tûnô ritmusképlet és 
nyelvi finomság magyar változata kétszer 
annyi idôsen, megannyi jótékony vagy ter-
hes tapasztalat, tehát az úgynevezett rutin 
birtokában.

Nos, franciául azóta se tudok jobban, 
de magyarul igen. Egykori tanárom, Bár-
dos László, aki franciául is tud, úgyszólván 
betûrôl betûre nézte át régi és alakuló-
félben lévô új Verlaine-magyarításaimat. 
Nélkülözhetetlen segítségéért ezúton is 
 köszönetet mondok.

T. J.

GROTESZKEK

Gyalog kószálnak, vagyonuk csak
Fénylô aranytekintetük,
Lerongyoltan, ziláltan útnak
Vágnak, s kalandot les szemük.

A bölcset képük földühíti;
„Bolond!”, fitymál az ostoba;
A kölyökhad nyelvét kiölti,
S vihog a lányok tábora.

Mert hol gúnyban, hol gyûlöletben
Van részük, s szinte egyre megy;
A sûrûsödô szürkületben
Rossz látomásként rémlenek;

Mert pendül a fanyar gitárhang,
Nazális hangjuk fájva dong
Sok furcsa dalt az éjszakában,
Mely lázít vagy régmúltba von;

S végül, mert szemükbôl kitûnik
– Mely ijesztôn sír és nevet –,
Hogy örök dolgok titkát ûzik,
Holtakat s tûnt isteneket!
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– Gyerünk, elôre, vagabundok,
Gyászos, megátkozott, kivert
Fiúk: partról örvénybe hulltok,
S nem vár rátok édeni kert!

A természet jár nászi táncot
Az emberrel, s jól letöri
Túl gôgös melankóliátok,
Mely homlokotok emeli,

S megbosszulván istentelen, vad
És túl heves reményetek:
Átkos homlokotok sebet kap,
Ha tombolnak az elemek.

A június perzsel, december
Dermeszti csontig testetek,
A láz tagjaitokba fészkel,
Bôrötök nád szaggatja meg.

Ellöknek, tép ezernyi fullánk,
S ha aztán eljön értetek
A vég: a kihûlt, vézna hullák
A farkasnak se kellenek.

AZ ÉRINTETLENEK DALA

Érintetlenek vagyunk mi!
Kék szem. Csinos a hajunk.
Könyvben, melynek olvasói
Sincsenek, vígan lakunk.

Vonulunk, kart karba fonva,
S nem tisztább a nap se, mint
Töprengésünk lassú sodra,
S égszínkékek álmaink;

Klubunk rétekre özönlik,
Viháncolunk, fecsegünk,
S hajnaltól egész napestig
Kéjjel lepkét kergetünk;


