
Nagy GÀbor

PñKHçLñ-VERS

A fenyû tenyer¢n nyÃjtotta tüj¢t,
aprÂ lÀbaival ragadta meg
s befüzte fonalÀt, a z´ld erü k¢k
megcsillant hÀtÀn, g´mb´lyü smaragd:

mintha az ¢g zuhant volna a napba,
amikor TejÃt-hÀgcsÂjÀn a pÂk
lesietett, s pÀr villÀm-mozdulatba
foglalva k´nnyed vilÀgn¢zet¢t,

a puszta t¢rbe varÀzsolta a
t´k¢letes harmÂniÀt. K´z¢pen
¡lt, lebegû buddha, r¢gÂta mÀr,
mikor egy l¢gcsavar forgÂszel¢ben

megrebbentek hÀlÂja szÀlai.
MÀsodszorra tudta csak elrabolni
a m¢reg sÀrgÀjÀval csÁkozott
kampÂs lÀbÃ szitak´tû. A holdnyi

m¢cs lÀngjÀban felf¢nylett m¢g a gyanta-
csepp a szÀlakon ¢s, mint a kihült
eml¢kezet karÀcsonyi kacatja,
az ottfeledt k´r ¡res k´zepe.

VERSFORDíTçS-PçLYçZAT

William Wordsworth

CSALOGçNY

ñ, CsalogÀny! Te L¢ny, kinek
JÂl tudom, lÀngol a szived ä
Hangjegyenk¢nt ÀtjÀr ez a
Viharos, vad harmÂnia!
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TalÀn a boristen talÀlt
SzÀmodra BÀlint-napi pÀrt;
Megvetûen gÃnyol dalod
çrnyat, csendes °jt, harmatot,
BoldogsÀgot, Szerelmeket:
Mind e ligetben szendereg.

Elhallgattam ma: a galamb
Mes¢lt ä milyen meghitt e hang!
S bÀr eltemetkezett a fÀk
K´z¢, a szellû rÀtalÀlt;
°s csak turb¢kolt sz¡ntelen,
Eltünûdve, szerelmesen,
°s csendes ´sszhang szÂlt e dalban,
çradÂ, tÀntorÁthatatlan
Belsû derü, m¢ly bizalom;
Ez volt a Dal, az ¢n Dalom!

A KAKUKKHOZ

Ujjongtam, hallvÀn hangodat,
VÁg j´vev¢ny, a trillÀd!
Kakukk! MadÀrnak hÁvjalak,
Vagy vÀndor Hang vagy inkÀbb?

A füben fekve hallgatom
Sz¡ntelen dalodat:
EgymÀs utÀn zeng dombra domb,
Ahogy k´rbe halad.

Napf¢nyrûl, virÀgrÂl mes¢t
Nekem senki se mond,
V´lgyemben ti¢d a besz¢d
çjult ÂrÀimon.

ºdv´z l¢gy, Tavasz Kedvese,
HÀromszor is, habÀr
LÀthatatlan Hang vagy, mese
Nekem ¢s nem madÀr.

Az a KiÀltÀs vagy nekem,
Most is ¢pp, ami r¢gen;
Kapkodtam iskolÀs-fejem:
Hol vagy? FÀn? Bokron? °gen?



°s bejÀrtam utÀnad ¢n
Erdût, tisztÀsokat;
MaradtÀl szerelem, rem¢ny:
Soha nem lÀttalak.

S most t¢ged hallgatlak, Kakukk,
MÁg fekszem a mezûn;
Hallgatlak ¢s eszembe jut
R¢gi arany-idûm.

A f´ld, hol rÂjuk Ãtjaink,
ImmÀr eloldozott,
L¢gi t¡nd¢rvilÀg megint;
Legm¢ltÂbb otthonod.

Philip Larkin

A LEGJOBB TçRSASçG

Gyerekk¢nt azt hittem, a
MagÀny olyasmi, amit
Nem kell keresni soha.
Mindenki birtoka, mint
A csupaszsÀg, k¢zn¢l levû
°s semleges, se rossz, se jÂ,
Bûs¢ges ¢s nyilvÀnvalÂ
°s gond n¢lk¡l meg¢rthetû.

AztÀn hÃsz utÀn hirtelen
Messzebb ker¡lt, s jobban kivÀntam,
BÀr nemkivÀnatos, hiszen
Ami vagyunk, az t¢nyre vÀltva
SzÀmÁt, csak kifejezve mÀs
Emberek viszonyrendszer¢ben
°rtelmezhetû, mÀsk¡l´nben
KompenzÀlÂ ´nÀmitÀs.

A tÀrsasÀg kellemesebb!
MegajÀnd¢kozni, szeretni
Nem tudsz, csak egy mÀsik felet,
JÂ szomsz¢d egyhÀzker¡letnyi
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