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Múzsák ajándéka

Ráduly János fordításai

Nichita Stanescu 
(1933- 1983)

Quadriga
(Kvadriga — Versenykocsi)

Versenykocsi száguld 
a pillanataim között.
Négy ló húzza a két harcost. 
Egyiknek a szeme zöld, 
a másiké könnybe lábad.
Egyiknek a szíve az első lovakon, 
a másiké köveken zötyög.
Az egyiknek jobb kezében gyeplő, 
a másiknak az öle kész szomorúság. 
Az egyik tapasztalt fegyveres,

Mihai Eminescu emlékének

a másik emlékeiből él. 
Versenykocsi száguld 
a pillanataim között.
Négy fekete ló húzza a két harcost. 
Az egyik sas-életű, 
a másik forgó kerék-lendület, 
rohannak a lovak, 
míg szétzúzzák a pillanatot, 
rohannak, rohannak eléfelé, 
majd végleg eltűnnek.

Önarckép
(Autoportret)

Egyesek azt mondták, azért sántít, 
mert megütötte a bokáját.
Mások azt mondták, azért sántít, 
mert megsebezték szavait.
Mások azt mondták, azért sántít, 
mert tán nadragulyát evett.
Mások azt mondták, azért sántít, 
mert megkívánt még egy lábat. 
Egyesek azt mondták, hogy o ló, 
feltételezték, hogy épp ló.
S aki még soha nem volt éhes, 
azt mondta róla, hogy o hattyú, 
mivel a húsa ehetetlen.

Byron Lordnak

Volt, aki csak ennyit mondott: 
„Sánta ördög.”
Mások:
Olyan régóta sántikál, 
hogy megszilárdult bénasága.
Végül
már nem is mondtak semmit, 
aztán egy szép napon elkezdték újra, 
hogy o sántít, mert megütötte

a bokáját,
megsebezték a szavait,
megszilárdult bénasága,
és hogy így, és hogy úgy meg úgy...
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Mítosz utáni csönd
(Linistea de dupa mit)

Szépségszomjam van, 
és megkísért a nagyszerű halál.

A felhőhegyeket és a kőhegyeket 
egyformán koptatja 
az idő szélfúvása.

A messzelátót 
íj illeti meg, a hallót

nyílvessző.

A fönségesen párás 
felhőhegyek
nagyon illenek a lélegzéshez 
A csodálatos kőhegyek 
hozzászoktak 
az öleléshez.

Lecke a kockáról
(Lectie despre cub)

Keresünk egy kődarabot, 
megfaragjuk vérvésővel, 
csiszolunk rajta Homérosz szemével, 
sugarakkal megfényesítjük, 
míg hibátlan kocka lesz belőle. 
Aztán megcsókoljuk számtalanszor 
a te száddal, a mások szájával,

végül a hercegkisasszony szájával. 
Akkor kalapáccsal leverjük 
az egyik sarkát.
Azt fogják mondani:
— Milyen tökéletes kocka lenne, 
ha megvolna minden sarka!

Hieroglifák
(Hieroglife)

Aki kedveli a homokot, váratlanul
igényt tarthat a számumra, — mert kimondta a homok nevét —
mondta íbisz, a madár, számummá vált
miközben maga is.

A  költészetről
(Ars poetica)

Arra tanítottam a szavakat, hogy szeressenek, 
megmutattam nekik a szívemet, 
noszogattam őket, amíg a szótagok 
elkezdtek lüktetni.

Megmutattam nekik a fákat, 
s amelyik fán a lomb nem akart susogni, 
azt levetették magukról.
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így a szavak
kezdtek hozzám hasonlítani 
és a világhoz.

Aztán:
fogtam magam, 
megtámaszkodtam a folyam 
két partjában, 
híddá váltam,
híd a fűz s a bika szarva között,
az égi csillagok s a föld között,
egy asszony s egy férfi halántéka között,
s hagytam, hogy a szavak járjanak át rajtam,
mint versenyautók, villamosvonatok,
és célt érjenek minél előbb,
megmutattam, mint közlekedik a világ
önmagától
önmagáig.

A  bárka
(Arca)

Hátamon kúszom az ég alatt.
Az ég karperecébe beleszorítok egy csillagot, 
eltaszítom a számumot jobb felé, 
majd kikötök,
s arcomról letörlöm a passzátszél nyomait.

Mámoros vagyok.
Úgy ringatózom, 
mintha ejtőernyőn 
csüngenék.

Ha megérintem a földet, 
nyomban elmerülök benne.
Ha a föld középpontjáig jutok, 
akkor elalszom.

Azt hiszem, hogy a növények, az állatok 
bomlásnak indultak, 
s a tengernyi sejthalmazon 
már hajók úsznak.

Az egyik hajóra mintha 
emlékeznék is,
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csak nem jut eszembe, 
honnan ismerem.

Semmi sincs másképp
(Nimic nu este altceva)

Semmi sincs másképp.
A ko unokatestvérem, 
a fa apai rokonom, 
a forrás anyám szeméből fakad. 
Semmi sincs másképp.
A tegnap s a holnap 
idotestvérek.
A fent és a lent 
levegotestvérek.
Semmi sincs másképp.

Az égen úszó felhő 
sziám-ikre tóbeli önmagának.
A bánat
jegyes az örömmel, 
s a gyász,
amely hófehéren koronázza körül fejem,

a nevető nevetése.

Semmi sincs másképp.
A kimúlt ló
két szemem mélyében pihen.
A halott ősznek a feje 
hófehér párnám.

A halál hasonlít a születéshez. 
Semmi sincs másképp.
Amit születésem előtt éreztem, 
ugyanazt érzem halálomkor is. 
Ahogy volt akkor, úgy lesz most is. 
Semmi sincs másképp.
A Minden csak minden, 
míg én te vagyok.
Semmi sincs másképp.

A  földeken
(Al pamantului)

Állok csöndben, és pusztítom 
a mélabú makacs, konok fényeit.

Először a farkasokat, aztán a kék 
szellemeket,
majd a nyestet, a vadkanokat, 
hiúzokat.

Kiszaggatom önhitt 
állkapcáikat.
Fogak nélkül már a csontok 
szelídebbek.

S amíg állok, míg pusztítok,

körülöttem fokról fokra 
világosodik az ég.

Most az ekét 
beleakasztom a földbe.

Hátam mögött
tengeri- s búzavetések, fölöttük már 
kél a Nap.

Sugarai
búza- s tengeri-nyalábok.
Hallszik, amint szétterülnek 
a felszántott földeken.
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Szív nélkül
(Fara inima)

Most annyira boldog vagyok, 
életemet is eldobnám, 
almát dugnék szívem erébe, 
hogy többé ne lüktethessen, 
menjen a fenébe,
de ha közeledbe jutok, megsúgom: 
hja, ha megszomjazol, 
itt az alma, harapj belőle!

Költemény
(Ugye, ha egyszer)

(Poem)

Ugye, ha egyszer megfognálak, 
s a talpadat megcsókolnám, 
te már rögvest bicegve járnál, 
nehogy a csókom megsérüljön.

Sivatag
(Desert)

Két fáradt lábbal álldogáltam
a megsebzett nyúlon,
köröttem az élet alkonya terjengett.
Úgy néztem a napra, mint valami tükörbe, 
hosszú sörényem szétterült a homokon. 
Engem folyton az éhség kerget, 
a vérem most is zászlóként lobog. 
Oroszlánként állok 
a megsebzett nyúlon.
Kérve kérlek,
te most helyettem is álmodjál.

Varázsének
(Descantec)

Micsoda rossz ember keze voltam, 
hogy meghajlítottam a sasmadár csőrét! 
Micsoda vakmerő erővel bírtam,



103

hogy megünnepeltem saját magányomat! 
Egyenes vonalból én, az együgyű, 
kört rajzoltam.
Össze-vissza térengettem a vadakat, 
a szarvasok agancsai 
falevélként lengedeztek a szélben. 
Sírhatnékom volt, folyónyi könnyem támadt, 
s jött rákvörösen az édes halál is — 
ördög narancsa, 
ló nyerítése!
Megkékítettem az eget, én, az együgyű.

A  szem elvesztése
(Pierderea ochiului)

Körmömmel váltig kopogtatni tudnék, 
ujjbegyemmel is, 
míg teljesen elkopna 
mind a kettő.

Egy vak ember, ki hozzám lépett, 
azt mondta:
— Testvér, 
hagyd a körmöd, 
ha netalán tán szem van rajta, 
minek törjön el?

De mégis, mégis, ezt a kaput, 
amely kettőnket elválaszt, 
valakinek döngetni kell.

Síró csontok
(Oase plángánd)

Ha kirázod belőlem 
minden ősömet, 
legvégül, 
legvégül
kihull bensőmből 
egy csillag is!
Micsoda élet ez, Uram, megpróbál 
tovább létezni 
két oszlop között!
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Haiku szellemében
(In spirit de haiku)

k

A zöld gyümölcsök árnya 
ránehezül a másodpercre, 
s hagyja, hogy tovaszálljon 
a platánfa alól.

k

Ha lombja lenne az időnek, 
micsoda ősz volna!

k

Meghűltem a szavak állapotától, 
értelmüket tán hó takarta el. 
Könnyű, Uram, az egyedüllét, 
de nehéz égni a természet láttán!

k

A sasmadarak repülő fák, 
gyökérzetük madárkarom.
Uram, micsoda ősz lesz majd 
fönt a magaslatokon.

k

Virágzó fán sosem láttam 
akasztott embert. 0, te rongy tél, 
lombtalan fák, 
szárnyatlan sasok!

k

A hárs illata: 
futó istennő, 
ágak között a bokája.

k

Két idegen szó 
összekoccanásaként 
szökken ki belőlem 
a te szikrázó arcvonásod.

k

Vérét vesszük a végtelennek. 
Vérsejtek a fénylő csillagok. 
Fájdalommal sújtják szemeimet.

k

Micsoda fagyott fény a hópehely.
A tél pedig szavak hidege...

k

Fogd az északi szelet, tapaszd
a nyakamra, 

forrjon rá, mint hús a csontvázhoz. 
0, te sokszor kiejtett szó, 
légy a képmásom!

k

Beszélő nyelvemen megdermedt 
a halhatatlan szó.
Mondtam-e neked, hogy én 
a szárnyatlan létet akarom?

?Az est szemfehérje 
a föld fekete 
szemhártyáján, 
ősztelenül lát mindent. 
0, te est.

Mondtam-e neked, vajon, vajon

0, hazám —
Te nyílvessző, 
beletalálok veled 
a végtelen 
szívébe.
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A  narancsszínű alagútb an
(III)

(Prin tunelul oranj. III)

A csillagos ég árnyékba borult
egyetlen szótól,
az ige idegszálán át nézve
az idő mindössze állat,
he gydomborulat,
tenger,
Ithaka.

A  narancsszínű alagútban  
(IV)

(Prin tunelul oranj. IV)

Úgy néztem a nem tudom mit, akár a hiányt. 
Nyilván, a hátam mögött havazott.
A rohanó nyúl nyoma ott maradt a mezón. 
Uram, fegyvertelenül 
miként tudtam ennyi borzalmat 
elkövetni?

A  kő
(Piatra)

A kő
olyan ember, 
akibe más ember 
beledugta a kezét, 
akárha kesztyűbe, 
majd visszájára 
kifordította.

Shakespeare

A ló kétségbeesett párkány.
Én is párkány vagyok minden porcikámmal. 
Az illatos hársfa is 
reménytelen párkány.
Csak párkány vagyok.
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Hirtelen megindulok, s odakiáltom. 
Nosza! Rémítsük meg a természetet! 
Nosza! — kiáltom.
Ezt a galád időt is rémítsük meg, 
amely úgy rohan, mint a kígyó.
De mit is mondtam?
A galád időt?
Tán lóról szóltam volna?
Szent hársfaillatot fizetnék 
egy lóért.

Előlecke
(Prelectiune)

Ptolemaiosz azt mondta nekem:
— Kétféle létállapot van:
A rendelkezésünkre álló időbeliség, 
azaz az elmerengés állapota, 
és az idó'hiány, azaz 
a krízis állapota.

Ezután elhallgatott.

Papírokat szedtem elő és leírtam:
— Az elmerengés, a mozdulatlanság állapota, 
amely, ha unalmasan is, de változtat magán. 
Az idó'krízis állapota, amely,
mert fáradt, a régi köntösében marad, 
vagyis bepelenkázva, 
mint amikor született.

Noktürn
(Nocturna)

Mi is történne, tényleg, 
azzal a nagy ábrázattal, 
amely, megsértvén a földet, 
maga mögött sebzett fákat, 
könny-rókákat, könny-nyulakat 
hagyna hátra, 
és az égnek a fájdalma 
csillag-gondolattá válna.

Ohó,
tényleg, mi történne 
azzal a nagy ábrázattal?
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Haiku modorb an
(Spirit de haiku)

Stánescu Dórának ajánlom

Miért
tűntél elém, Úrnő, 
hisz én már foglya voltam 
létem csodájának.

Csomó 1
(Nod 1)

Nyögött és orgonált és morgott 
a hattyúnyakú farkas, 
nyögött és orgonált és morgott, 
míg ott feküdt a friss havon.
Miért nyögsz, miért orgonálsz,

miért morogsz?
Miért teszed tönkre a jégvirágokat,
te hattyúnyakú farkas,
te, ki végigfeküdtél a friss havon,
miért üvöltesz, miért orgonálsz?
Tűnj el, szólt a farkas,
távolodj innen,
űzd el magad, mondta.
S én elindultam és elmentem 
és elűztem magam, 
és magára hagytam 
a hattyúnyakú farkast, 
amely üvöltött, orgonált tovább, 
morgott a havon, 
a frissen hullt hópihék alatt.

Csomó 5
(Nod 5)

ő  mindenhol csupa szem volt, 
csupa száj, 
csupa mell, 
csupa homlok.

De valaki megátkozta, 
megátkozta őt a végzet.
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A mellében két szíve volt, 
két szíve, két szíve, két szíve...

Csomó 29
(Nod 29)

Mit csinálsz, kérdezte a démon, 
mit csinálsz?
Csapdákat készítek, csapdákat! 
Láncokat kapcsolok össze, léceket 
és lakat nélküli kulcsokat!
Mit csinálsz, kérdezte újból a démon. 
Mondtam már, csapdákat, 
elejtünk velük néhány vadat!
Szerzek a kulcsoknak lakatot!
Ahá, szólt a démon, 
tudtam, te vadász vagy.
Nem tudhattad, válaszoltam, 
hisz a te számodra nincs is csapdám!

S avonarola

Megjelent előttem Savonarola, s azt mondta: 
Hiúság-máglyákon el kell égetnünk a fákat, 
el kell égetnünk a füvet, a búzát, a tengerit, 
hogy minden egyszerűbb legyen!
Szét kell törnünk a köveket, kitépni medréből 
a folyót, hogy minden egyszerűbb, 
sokkal egyszerűbb legyen!
Le kell mondanunk a lábainkról, 
hiszen a járás hiúság.
Le kell mondanunk a tekintetünkről, 
hiszen a szem hiúság.
Le kell mondanunk a hallásunkról, 
hiszen a fül is hiúság.
Le kell mondanunk mind a két kezünkről, 
hogy minden egyszerűbb, 
sokkal egyszerűbb legyen!
Megjelent álmomban Savonarola, 
ős-daganat a világ agyán.
Megláttam őt, 
és üvöltve felriadtam.
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A  sz avak fölemelkedése
(Ridicare de cuvinte)

Mint nyírás után a birkák bőre, 
megvilágosodik a nappal.

Nehéz a követ megnyúzni.
Nehéz a görög embert megfosztani

emlékeitől.

De miért beszélünk most erről? 
Utóvégre
a fénynek is van bőre, 
a fény is megnyúzható...
A fény hibája, 
hogy van.

Bizonyosan tisztább levegő érkezik 
az új évezreddel.
Szépek vagyunk.
Mért ne is lennénk szépek?

Egymást felfaljuk 
éhség miatt, 
hit miatt, 
alkatunk miatt, 
a szeretet miatt.
Ezek most nem fontosak. 
Vagyunk, amilyenek vagyunk, 
vagyis szépek.

Szívemben mindig nyugodt 
a vérem.

Szememben mindig sósak 
a könnyek.

Angyal vagyok az ég közepén.

Mi az élet? Mikor kezdődik, 
s merre tart?

(Ce este viata ?....)

Egyszerre tart minden irányba, mondta 
az irány nélküli.

Csak egyetlen irányba tarthat, 
mondta az irány.

Mi van?
Hogy-hogy mi van?
Van, s ez éppen elég.
Vagyis V, vagyis A, vagyis N.

Az első V ősibb az utolsó N-nél.
Ez van.
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Ének
(Válás egy életkortól) 

(Cántec. Despartire deo-vársta)

Minden gömb lehetett volna, 
s nem volt az, nem.
Minden vonal lehetett volna, 
s nem volt az, nem.
Te törékeny kör lehettél volna, 
s nem voltál az, nem.
Én gyönge rombusz lehettem volna, 
s nem voltam az, nem.

Fű, fa, ko, madarak,

ti mások, egészen mások vagytok. 
Nézem, hallgatom, körbeszaglászom

magam,
s úgy tűnik, álmodom.

Minden gömb lehetett volna, 
s nem volt az, nem.
Minden vonal lehetett volna, 
s nem volt az, nem.

Ptolemaiosz al akjáról
(Despre ínfatisarea lui Ptolemeu)

Ő:
a legszebb, 
a legsudárabb!

Ő:
a legszeretetreméltóbb, 
a legelhihetobb!

Ő:
a legjámborabb 
s legfaragatlanabb!

Ő:
a legerősebb 
és a legokosabb!

Ő:
a jóérzés,
a mindent látás szemtanúja.

Ő:
az értelem ellensége, 
mert az értelem 
szemmel nem látható.

Azt mondja:

a merengés megöli a jóérzést.

Azt mondja: 
az időhiány arányos 
a jóérzéssel.

Azt mondja: 
létünk
a jóérzés feltétele.

Azt mondja: 
a jóérzés
az értelem feltétele.

Most elfáradt, nem toldhatja meg: 
az értelem
a fiatal és öreg jóérzés 
köztese.

Azt tanácsolja:
ha helyet adunk a jóérzésnek, 
helye van az igazságnak, 
ha helyet adunk az 
értelemnek, 
elóhészítjük 
a jövendő jóérzést.
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Az övé:
a legmagasabb homlok, 
a legszebb szemöldök, 
a legtüzesebb szem...

A többi bizonytalanság 
a „nem tudom mik” között.

Ő megszületett, 
élt,
meghalt.

Ezt jóérzésnek mondja.
Az értelem viszont tagadja ezt. 
Az értelem
a leendő jóérzés melegágya.

Én vagyok a lévendő jóérzés.

Ennyit Ptolemaioszról.
Ennyit magamról.

Szokatl an természetesség
(Neobisnuitul firesc)

Sejtem, hogy elveszítem a magányt. 
Hallásom bárány szívében alszik el, 
s meglehet, hogy a csiga édes szarva 
sohasem fordul többé önmagába, 
mikor te barbár fény-ujjaddal 
ráhelyezed a napot.

Három ágyban fogok aludni, 
s öt fejemmel megálmodom

mások múltját.
Torkom a szomjas szarvasé, 
szemhéjam alatt kiköltök majd 
hét fehér tojást.

Sejtem, hogy elveszítem a magányt, 
ahogy a szélben elporlad az egy, 
ahogy a pont tágas marad 
önmagának.

Jel 1
(Semn 1)

Egy absztrakt gondolat belsejében 
ringatózott egy hársvirág, 
s oroszlánokkal, növényekkel 
népesült be a sivatag.
Egy áttetsző, nagyon friss öntvény,
mely éles volt, akár a penge,
meghúzta a horizontot,
látást választott el a szemtől,
szót az eszmétől,
fényt a csillagtól,
míg a gondolat belsejében
ringatózott egy hársvirág.
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Jel 7
(Semn 7)

Ahogy füstös üvegen át 
nézed a napfogyatkozást, 
úgy néz át testemen 
egy hátam mögötti opál-szem, 
a horizont egy fix pontját figyeli, 
aztán lejön a dombról a völgybe, 
majd visszakaptat, fel a dombra.

Jel 10
(Semn 10)

Látod-e télen a kémények gomolygó füstjét — 
akár a magányos sas röpte, 
melyet a hópehely kettőbe vág, 
majd szétterít 
a mezőkön.

Füst az én életem is, gomolygó füst, 
amelyet a sas tolla vág kettőbe, 
s szétterít engem, szerelmem, 
a mezőkön.

A  sas p alotája
(Palatul vulturului)

A szavak apró csecsemők, miket 
életünkkel szoptatunk.
A szavaknak csak a dicsőség, 
a vér és a kés tetszik.

A költők apák, kik apákat szülnek, 
megöli őket
a szó-asszonyok iránti vágy.

Látok három sast repülni.
De nem a szememmel látom őket, 
hanem az igékkel.
Tessék, csecsemő, itt a vér.
Fogj meg engem, ige, s idd meg rövidült időmet! 
A Madonnáról annyit, hogy csöndben van. 
Jézust egyszerűen megfeszítették.
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A  vers
(Poezia)

A vers az a szem, amelyik sír. 
Ő a váll, amelyik sír, 
a váll szeme, amelyik sír.
Ő a kéz, amelyik sír, 
a kéz szeme, amelyik sír.
Ő a talp, amelyik sír, 
sarkunk szeme, amelyik sír.

Ó, barátaim,
a vers nem a könny,
de maga a sírás,
nem egy kitalált szem sírása,
de annak szeme-könnye,
aki szépségre termett,
annak a könnye, aki boldogságra

termett.

Kitárulkozás Apolló 
előtt

(Destainuire catre Apolo)

Én egyszerű szállítóeszköz vagyok, 
hús-saroglya,
amelyen hordom a Merkúrra 
a piramis törött sarkú, 
megrongált köveit.
Ó, micsoda nyomást,

iszonyú ko-nyöszörgést érez 
az én merev, vérzo 
testem,
amely csak hieratikus, 
egyszerű szállítóeszköz, 
saroglya.

Téli ének
(Cantec de iarna)

Nagyon szép vagy mindig, tél! 
Hátadon a róna elnyúlik a láthatárig, 
s a csípős szélben megdermedt fák. 
Reszket orrcimpám, 
nincs egyetlen illat, 
nincs fuvalom sem, 
csak távoli Napok 
jég-illata száll.

S milyen tiszta, tél, a kezed!
Senki sem jár, fehér bálványként 
hópehely-napok keringnek csöndben, 
de sarjad már a gondolat, 
amely szólásra bírja 
párosával, négyesével 
a fákat.

A  császár keze
(Mana ímparatului)

A császár keze nem igényel több tárgyat, 
mert tárgyak nincsenek.
Nincs ezüst, nincs arany,
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seregünket a pártusok legyőzték, 
katonáink elpusztultak.
Már angyalaink sincsenek, 
istenszobrainkat összetörték.
A pártusok
hatalmas lovaikon rajtunk menetelnek. 
Csontvázak sem vagyunk, csontvázak sem, 
patkók vagyunk a lópatákon.
Ennyi vagyunk, 
ennyi.

Doj n ah angul at
(Spirit de doina)

Néha olyan egyedül vagyok, 
hogy kedvem volna 
visszaadni
anyámnak az anyatejet.
Máskor olyan nem-egyedül vagyok, 
mintha maga 
a természet volnék.

A fénylő csillag sosem tudott 
úgy megigézni, 
hogy árnyékává 
változzam.
Most épp
egy szerény asszony 
szerelme éltet.

A  félelem
(Frica)

Egyetlen csapással 
megölhetném őt.
Kacag felém, mosolyog. 
Szemembe néz 
két ragyogó szemével. 
Felém nyújtja a kezét, 
s mosolyogva, nevetve 
megrázza fekete hajfürtjeit. 
De én egyetlen csapással 
megölhetném őt.

Most édes, ártatlan, játékos 
szavakat mond.
Kíváncsian figyel, 
egy pillanatra összehúzza magát, 
aztán ismét 
kacag, mosolyog.
A szemembe néz 
két ragyogó szemével.
Ránézek hosszan, látom, 
egyetlen csapással 
megölhetném őt.

De rerum

Megtikkadunk a szavaktól, 
mint a hal a levegőtől, 
mint édesanyám apámtól, 
mint az idő dolgaink jellegétől.
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Régi harctér
(Vechi cámp de lupta)

A fény tömlői gyorsan röpítik 
a lenyelt szavakat.
Félelem fogja el a Napot.
A hátukra fordult lovak 
nyerítve száguldanak 
a víztükörben.
A föld középpontjában legelnek. 
Két tátott száj között

a lovas
csodaszárnyat készít magának, 
hogy visszarepülhessen a múltba. 
Most kiált. Repül.
Még látható, már nem is látható. 
Fekete és fehér fogai összekoccannak. 
Tört csontok hangja.
S mindezek után, fehér nappal.

Hívás
(Chemare)

Micsoda ricsaj, micsoda zúgás, 
micsoda zörgés, micsoda csörgés! 
Virágszirom vállamon szárnyait 

csattogtató,
pokoli madarat 
hagyott egy árnyék. 
Beárnyékolódtam, elsötétültem, 
nehézkessé váltam, 
egészen súlyossá.

KóTűrésszé lettem, 
lyuk vagyok a hegyen, 
kész sziklabarlang.
Jöjj, csípj hát nyakon engem, 
s akasszál magadra.
Itt már nem vagyok szép, 
kezdtem rúttá válni.
Gyere, önmagaddal együtt.

Az ének áll apót a
(Starea cántecului)

És ha váratlanul kinyílna egy szem 
azon a kilincsen, amelyet megfogsz? 
Rá mernéd-e tenni, vajon, 
a kezedet a látásra?
Be tudnál-e lépni a látásba? 
Tudnál-e az én látásom lenni?
És ha csakugyan kinyílna egy szem, 
tudnál-e, vajon, én lenni, 
aki majd csodálkozva elbámul? 
Kérdem tóled, én, a vaksi, 
tudnál-e, tudnál-e a látásom lenni?
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Fához hasonlítok
(Ma asemui cu un copac)

Fához hasonlítok.
A fának sok keze van, 
akárcsak nekem: kettő látható, 
ezer láthatatlan.

Ha szél fúj, a fa kezei susognak, 
ha két kezem mozog, arra gondolok, 
azokat is
valamilyen csodaszél lengeti.

Fához hasonlítok, 
minden szavam egy-egy falevél. 
Tetszik ez a metafora, 
jelzi, hogy megöregedtem.

Fiatalon egy soklábú, sokszemű 
indus istenhez álltam közel. 
Mondogattam, né, meggyérültek 
a kezeim, végül is 
a jobb felemen 
két kezem
és két lábam maradt csak.
Szaladni csak körbe tudtam, 
esetleg csigavonalban.

Most, öregen, tetszik nekem,

hogy a fához hasonlítok.
Kezem, lábam azért mozog, 
mivel csodaszél lengeti.

S ez a tudat 
boldoggá tesz.

Nemsokára semmihez sem
hasonlítok, 

lábam, kezem nem mozog majd, 
szavaim sem lesznek többé 
falevelek.

Ezt megértik a barátok, 
ellenségek, így én más bolygóra

szököm.
S az idegen környezetben, 
mivel én tovább öregszem, 
más egyébhez, 
más dologhoz 
fogok hasonlítani.

Aztán ismét bolygót váltok, 
újra s újra, folytonosan, 
istenem, mily egyhangúság!

Megfélemlítés
(Intimidare)

Ahogy az oroszlánszelídítő’ az állat szájába
dugja a fejét,

úgy teszem elődbe a szerelmes szavakat. 
Ránk szakad ismét a púpos alkony, 
akár egy teve.
Vágy ébred bennünk valaki 
vagy valami iránt,
és hallgatásra késztet újból a félelem, 
hogy az A betű fölött elszáll a denevér.
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Önéletr ajz Belgrádb an
(Autobiografie la Belgrád)

I.

A mértan a történés 
csöndje!

II.

Ha a lovak alszanak, 
a lovasok halottak!

III.

Tegnap a szám vérzett, 
ma szavaim vére hull!

IV.

Nem a fülemüledal, 
annak értelme a fontos.

V.

Cammogva járok, 
mint elefánt 
az elefánttemető felé! 
Már nincs is gondolat, 
csak elefántcsont!

Ötödik elégi a
(A cincea elegie)

A valóság megkísértése

Almára, mert alma, levélre, mert levél, 
árnyékra, mert árnyék, madárra, mert madár, 
bizony, még nem haragudtam.
Mégis, most rám haragszik minden alma, 
minden levél, minden árnyék, minden madár. 
Állok, íme, a levelek, az árnyékok, 
a madarak és az almák 
kerek, hűvös vagy légies 
ítélőszéke előtt.
Elítélnek tudatlanságomért, 
nyugtalanságomért, 
renyhe bénaságomért.
Magvak nyelvén hozták a végzést.
A madarak
apró kézjegyükkel máris aláírták 
súlyos vádiratom.
Födetlen fővel állok, s megpróbálom 
kibetűzni, amit rám olvastak 
tudatlanságomért...
Semmit, semmit 
ki nem olvashatok, 
és így kedvem
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maga is elborul,
s elítél talányos, örök várakozásra,
szüntelen értelmi lobogásra,
míg lassan almává,
levéllé, árnyékká,
madárrá
változom.

A  kopás
(Tocirea)

A katona masírozott, masírozott,
masírozott,
amíg
térdig
a két lába
mind elkopott, mind elkopott,
mind elkopott,
amíg
törzse
a bordákig
mind elkopott, mind elkopott,
mind elkopott,
amíg végül két szemére
már vak is volt, már vak is volt,
már vak is volt,
fején a haj
sötét fű volt, sötét fű volt, 
sötét fű volt...
Egy fehér ló addig ette, 
míg jóllakott, míg jóllakott, 
míg jóllakott.
Nyi-ha, nyi-ha, 
nyi-ho-gott.


