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     à...Csak munkÀval, kÁnnal ¢r el
dicsû, mer¢sz dolgokat a halandÂ;
csak, mely dacol halÀllal ¢s vesz¢llyel,
az olyan ¢let hÁre maradandÂ,
mert ha nem hÂdol gyÀva r¢m¡letnek,
min¢l kurtÀbb, annÀl hosszabbra terjed.Ê

A MEGSZABADíTOTT JERUZSçLEM XVII. ¢nek¢nek 61. stanzÀjÀban pedig az Armida
büvk´r¢be ker¡lt Rinaldo kiszabadÁtÀsÀval megbÁzott ´reg varÀzslÂ ezzel az intelem-
mel t¢rÁti vissza az ifjÃ bajnokot szent fogadalomban vÀllalt eredeti feladatÀhoz, a ke-
reszt szolgÀlatÀhoz:

àUram, nem nimfÀk, virÀgok, szir¢nek
k´z´tt, kies forrÀs partjÀn ¡d¡lve
talÀlhatunk, hanem csak az er¢nyek
fÀrasztÂ, meredek ormÀn az ¡dvre.
Nem jut ide, ki hût, fagyot nem ¢rzett,
s a gy´ny´r csapdÀit ki nem ker¡lte.
Vagy szÁvesebben v´lgybe zÀrva tengn¢l,
fens¢ges madÀrk¢nt, mely szÀrnyra nem k¢l?Ê

VERSFORDíTçS-PçLYçZAT

Robert Frost

JçRTASNAK KELL LENNI VID°KEN

Az ¢gû hÀz az ¢ji eget
Alkonyf¢nnyel ragyogta be...
Most mÀr csak a k¢m¢ny Àllt a hÀzbÂl,
Mint szirmok n¢lk¡l egy bibe.

A sz¢l nem arra vitte a lÀngot,
S az Ãt tÃloldalÀn a pajta
°pen maradt: a hely nev¢t
ý k¢pviselte csak, elhagyatva.

T´bb¢ nem tÀrult ajtaja
K´ves Ãton ¢rkezû csapatoknak,
KazlÀt nem szÀlaztÀk szekerek,
PatÀk a f´ld´n nem dobogtak.



Az ablakokon, melyek bet´rtek,
Ki- ¢s berep¡lt a sok madÀr,
ögy zsongtak, ahogy sÂhajtozunk,
Ha gondolatunk a mÃltba jÀr.

De n¢kik az ¢gett szilfa kiz´ld¡lt,
S az orgona is hajtott levelet;
KerÁt¢spÂznÀn egy Àrva drÂtszÀl;
Az esetlen kÃtg¢m ¢gre meredt.

Nekik ebben semmi se volt szomorÃ.
De habÀr f¢szk¡k vigadozva zengett,
JÀrtasnak kellett lenni vid¢ken,
Hogy azt ne hidd: a rigÂk pityeregnek.

ALAK AZ AJTñBAN

A sz´g tÀgult. Magas, lÀtvÀnyszeg¢ny,
Egy´ntetü hegyek legtetej¢n
JÀrtunk: t´lgyek, t´lgyek ¢s semmi f´ld,
Ez¢rt minden fa satnya, elgy´t´rt.
De megszakadt a monotÂnia,
Mert egy ajtÂban egy emberfia
Meredt hatalmasan ¢s komoran,
°s ha a kunyhÂban hanyatt zuhan,
Feje el¢ri a tÃlsÂ falat.
De amÁg lÀttuk, nem zuhant hanyatt.
HabÀr kietlen volt lakÂhelye,
LÀthatÂlag nem t´rûd´tt vele.
Komoran Àllt, rendÁthetetlen¡l,
S mogorvÀn, bÀr talÀn tudtÀn kiv¡l.
A t´lgyfa f¢nyt ¢s meleget adott.
Tartott tyÃkot, tartott egy malacot.
Volt kÃtja, ha felfogta az esût,
S egy hatszor hÀrmas kert a hÀz elûtt.
Volt tÀrsasÀga, melyre rÀ sem unhat,
Ha ennek tekinthetem vonatunkat.
LÀtta: esz¡nk. S ¡dv´zl¢sf¢lek¢ppen
Keze utÀnunk lobogott a sz¢lben.

280 ã Robert Frost: Versek



BELEEGYEZ°S

Ha felhûk fel¢ tart ernyedt nyila,
S az ´b´lbe ¢gûn zuhan a nap,
A t´rt¢nteket nem siratja a
Term¢szet. Egy biztos: a madarak
TudjÀk, hogy ideje van a s´t¢tnek.
Az egyik¡k torkÀban mÀr a hangok
Halkulnak s fakÂ szeme egyre szükebb;
Egy mÀsik, aki tÃl messze csatangolt
A liget f´l´tt, mint egy nyÁl, a f¢szke
Fel¢ rep¡l s m¢g ¢pp hogy oda¢r.
Ha bÀrmit gondol, azt gondolja: àV¢gre!
Most mÀr legyen s´t¢t nekem az ¢j.
Legyen tÃl s´t¢t: ne lÀsson szemem
A j´vûbe. Ami lesz, az legyen.Ê

FALJAVíTçS

Valami a fal ellen dolgozik.
Fagyos f´ldhullÀmokat gyür alÀ,
Lel´kd´si a term¢sk´veket,
°s r¢st ¡t, amin k¢t ember is Àtf¢r.
A vadÀszok¢ eg¢sz mÀs eset:
K´vettem ûket ¢s kijavÁtottam,
Ahol kû k´v´n nem maradt utÀnuk:
Nyulat hajtottak fel rejtekhely¢rûl
Csahos kutyÀiknak. De hogy a r¢sek
Hogyan sz¡lettek, azt nem tudja senki;
Egyszerüen csak ott voltak tavasszal.
°rtesÁtem szomsz¢domat a dombon;
Egy nap talÀlkozunk s v¢gigmegy¡nk:
HelyreÀllÁtjuk megint a falat.
A fal mindv¢gig k´z´tt¡nk marad ä
Kinek-kinek a hozzÀ hullt k´vek.
Van cipÂ-, sût labdam¢ret¡ is,
ögyhogy elkel egy kis rÀolvasÀs:
àígy maradsz, amÁg hÀtat fordÁtunk.Ê
Ujjunkon a bûr megkem¢nyedik.
Megint egy szabad ¢g alatti sport:
Egy oldalon egy ember. Ugyanakkor
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Falra itt egyÀltalÀn semmi sz¡ks¢g:
Az û fel¢n fenyûk, nÀlam gy¡m´lcs´s.
AlmafÀim soha nem kelnek Àt
°s nem eszik meg a tobozait.
Szerinte àJÂ kerÁt¢s ä jÂ viszony.Ê
Tavasz van, ¢s bel¢m bÃjt a kis´rd´g,
Szeretn¢k k¢telyt ¢breszteni benne:
àMitûl lesz jÂ viszony? Nem arra Àll ez,
Ahol teh¢n van? De itt nincs teh¢n.
Mielûtt falat hÃzn¢k, felteszem
A k¢rd¢st, hogy mit falazok be vagy ki,
°s hogy megbÀnthatok-e valakit.
Valami a fal ellen dolgozik,
F´ldig akarja rombolni.Ê àManÂkÊ,
MondhatnÀm, bÀr nem azok, s jobb szeretn¢m,
Ha û mondanÀ. Eln¢zem, ahogy
K¢t kûre rÀterpeszti k¢t kez¢t,
S j´n, mint vad kûkorszaki fegyveres.
ögy tünik, s´t¢tben tapogatÂzik
°s nemcsak a fÀk Àrny¢ka miatt.
Nem gondol bele, mit jelent a szÂlÀs,
S mivel apja olyan jÂl kitalÀlta,
Csak mondja: àJÂ kerÁt¢s ä jÂ viszony.Ê

KILçTñPONT

Ha fÀktÂl fÀradtan embert kutat
Szemem, reggel egy dombra felmegyek;
Ott szarvasmarhÀk ûrzik a gyepet,

S ¢n, a lehajlÂ borÂkÀk alatt
Nem lÀtszom, de ¢lesen lÀtszanak

S feh¢ren, tÀvol minden emberi
OtthontÂl a szomsz¢d domb sÁrjai ä

N¢ha ¢lûknek lÀtok holtakat.
°s ha d¢lre mindebbûl elegem lett,

Csak a karomra fekszem ¢s a nap
S a forrÂ domb kigyÃjtja arcomat,

L¢gz¢semtûl k¢k virÀgok remegnek,
°rzem a f´ld- s morzsoltn´v¢ny-szagot ä
A hangyÀk krÀter¢be bÀmulok.

Imreh AndrÀs fordÁtÀsai
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