
68  

 

 Múzsák ajándéka. 
 

 

Beke Sándor fordításai 
 

Gabriel Cojocaru 
(1962–) 

 
Szép gondolat 

(Gând frumos) 

 

és ki tudná 

megtiltani neked 

azt az örömet, 

hogy csendben szerethess, 

mérhetetlenül... 

és hogyan tudnád 

elrejteni 

ezt a szenvedéllyel 

bélelt bűnt, 

tartósan szeretni 

tiszta lélekkel 

tudsz igazán! 

 

 

A nem látott ajándék 
(Darul nevăzut) 

 

A búskomorság halálát 

ünnepli a sötét. 

 

Tudom, a szépség-kellék 

hiányzik belőlünk. 

 

Az asszonyok templomokról 

                      képzelődnek — 

kérik az üstökösök kölcsönös 

                              segítségét. 

 

Az öröm várótermében 

eltávoztak a színek mellőlem, 

mindegyikért szenvedek. 
 

 

Reggeli episztola 
(Epistolă matinală) 

 

meszelt tükrökből 

ébred a reggel 

az összes, az összes fa süket, 

az összes, az összes fa beszélget, 

az éjszakák, a dajkák, 

átváltják a tél ruháit, 

eltávolítják ezeket az ámító 

lombokat, hattyúktól fosztott 

tó vagyok, te 

úsztál. 

 

 

Immelmaning 
 

azon a napon, 

kezéről lemosva a vért, 

ismét megközelítette 

a zongorát. 

 

 

Erőltetett alkímia 
(Alchimia forţată) 

 

lúgba fulladt remények, 

hamis gyöngyök, varázsigék, 

                            lankadások. 

 

álom-részletek, perverz éhség,  

                   atavisztikus érzés, 

hajótörés az élet befagyott     

                                  tengerein. 
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a háziállatokra ráuszítod a kutyákat, 

miseruhák, díszzsinórok, kendőzések. 

 

érzékeny erők, krízisek, törvények, 

áldozatát követi a rejtőző párduc. 

 

a szó földön lapul, többé nem száll fel, 

olyan, mint a megsebzett madár. 

 

 

Placebo-hatás 
(Efectul placebo) 

 

 

I. 

 

Szépségek — vastartalmúak 

bármennyit adnék, csakhogy 

megsimogathassam csontvelőtöket. 

 

 

II. 

 

és hajnal felé 

elindult sírni egy csillag, 

a reggeli égre felvergődni. 

 

 

A megkezdetlen víz 
(Apa neîncepută) 

 

és nektek nincs ahonnan tudnotok, 

hogy az egyszarvúnak a kezdet  

                                  kezdetétől 

hiányoztak a szirének, minél több  

                                              szirén 

(ugyanazok a fejek, de más süvegek) 

a nőtől való félelem, akár a késtől 

                                   való rettegés, 

sok sáros utat megteszel, 

míg hazaérsz; 

 

a rózsák: harcba hívó kiáltások 

 

 

 

és hosszú szerzetesi ruhámban 

kedvteléssel hallgatom 

az élet rádiós beszélgetéseit: 

kedvenc foglalkozása? 

 

maszkokat tépni. 

 

 

Önkiherélés 
(Autoscopie) 

 

Ion Caramitrunak 

 

a díszlet része volt 

(bár fölösleges volt nekünk annyi álom): 

az asztal és egy cserépedény Perzsiából, 

melyet egy bátortalan és gyámolítatlan 

                                          kéz felborított, 

templomkárpitok. 

az első állapot: mint egyfajta — 

                                   néha lassú, 

máskor hirtelen történő — lebegés. 

(a talajjal való találkozás közömbös  

                                                 lehet) 

és nem hinném, hogy érdekelne titeket 

a következő állapot, amikor a szilánkok 

könnyeket hullatva újra egyesülnének. 

 

 

Az éj nem látott arca 
(Faţa nevăzută a nopţii) 

 

és úgy illene, hogy a fű zöldje 

élénkebb legyen, az én dalom 

még keresi a kortársak fülét. 

 

(le tudnál-e fordítani valamit 

a citromfa virágaiból, ez lenne 

              az egyedüli lehetőség, 

hogy ártatlanságodat elfogadjam.) 

 

azóta gondozatlanul hagytam 

a kertet, mert félek a görögöktől. 
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Járás után, tépett maszk 
(După umblet, mască ruptă) 

 

ez akkor volt, amikor én 

még nem akartam megszületni, 

tudod, akkor örököltem 

tőled a könnymirigyet, 

anyám. 

 

ahogy a kézben 

két végénél fogva 

tartanák ezt a gyertyát... 

 

nem vesztettél el semmit? 

nem találtál semmit? 

 

a SZERELEM... istenem, 

a SZERELEM. 

 

 

Litánia a szellem-éjszakáért 
(Litanie pentru noaptea spiritului) 

 

arról, hogy elgyötört álmokat nyerve 

hogyan vesztettem el az ünnepeimet; 

az utazó kedvű reggel mankóval érkezik 

                                                       felém, 

a sötétség megszüli egyedüllétem. 

 

de honnan vegyünk tudomást arról, 

hogy mit jelent a gépies dolog az  

                                        életben? 

... mikor a hó megtanult 

mocsok lenni s az idő épp 

megrontja a szőlőtermést. 

 

egyesek rizst esznek és annál 

                          a templomnál 

hajtják le fejüket, mely nem gyógyít; 

a csigahéjat összetévesztve 

az elefántcsonttoronnyal. 

stop, 

ez épp 

a havazást csalogató 

disznók vére... 

 

A palacsintaárus 
(Vânzătoarea de clătite) 

 

(Harmens van Rijin-metszet) 

 

vajon mind vakok a kristályos 

ajkú szobrok (meguntad 

az én ruganyos ajkaimat): 

  fénygőz 

  demiurgosz-lélek 

  késlelteti 

lenyugodni a Napot. 

 S 

te csók, melyik dolognak 

nem láthatod árnyékát? 

      VAGY 

... tudom, ne dicsekedj, 

a kígyóval már lefeküdtél. 

 

 

A megkövült homokóra 
(Clepsidra pietrificată) 

 

(műhelyek) 

 

I. 

 

tanulj meg többször 

felnézni 

a Napra: a napkelte 

vonalára. 
 

 

II. 

 

a kaktusz szomorúsága 

elhúzódik 

a magnóliák virágzási idején 

is túl. 

 
 

III. 

 

szójáték: a vas 

születésétől fogva érzi a 

rozsdát, világ, 

éhes világ... 
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IV. 

 

még egy kerülő az emlékezés 

húsában, hullám, mi hátulról 

érkezik... még jobban 

megmerevedett 

a mérleg. 

 

 

V. 

 

ártatlan a rigófiókák 

szeme, de a trillázás? 

 

 

VI. 

 

a csillagok sűrűjéből 

villámokat fonsz, 

miközben a mederben lebegést 

                                  színlelsz. 

 

 

VII. 

 

a kést beleszúrod és 

hallgatsz... 

 

 

Orfeuszi tanács 
(Sfaturi orfice) 

 

I. 

 

az elhervadt falevelek fuvolája: a vágy, 

mely kiszámítja a végtelen felületét — 

kockázatos bonctan. 

 

 

II. 

 

cseleszta büntetések, büntetések, 

büntetések, 

kezedben egy ólomszállal 

virágzásra serkented a cseresznyés  

                                            kerteket. 

III. 

 

harmat hull az égből — méz, 

a szív és a gyűrűsujj útján: 

        ne üldözd a szarvasokat! 

          ne üldözd a szarvasokat! 

 

 

A tisztázottnak 
(Celui lămurit) 

 

az állapotot megkeresztelve — 

összetört lelkek, 

hány szárny nélküli 

csillag, az agyag 

korongorsó 

gyors forgása — 

kedvenc piramisom 

ez a szív 

alakú ének. 

 

az idő, 

a belső hideg — 

rábeszélés. 

 

ismét megtanulsz 

lélegezni, 

a csodálkozástól 

még mindig fáj neked. 

 

 

Reggeli lovak 
(Caii de dimineaţă) 

 

maradjon adósom a tükör, 

tükrözzön még egy kicsit. 

 

hány vitorláshajó szállt szembe a  

                                    sirályokkal, 

a folyó partján számtalan  

                          képzeletbeli fűzfa. 

 

más kikötő, ahol szeretkezés közben 

szirének vijjognak-süvítenek. 
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a tengereidet elvesztetted, te, 

                                   északiak 

bőrszínét viselő asszony. 

 

fölényes, okos hal-szemekkel 

nem veszem be a halászháló melletti  

                                             csalétket. 

 

mert minden gyöngy 

a saját mélységét szereti. 

 

 

Világítva 
(Ilumin) 

 

a tél majd elolvad, 

szelíden megsimogatod 

a Holdat, s a rügyek 

fülsüketítően kipattannak. 

 

a fű aztán áthatol 

a fényen, a Nap 

kiköltözik a peronra... 

 

egyébként 

az egyes vágányra, 

mint tehervonat, 

úgy érkezik meg a tavasz. 

 

 

Szereplők nélkül 
(Fără personaje) 

 

a dolgok szívétől 

elrejtőzött a dicsőség, 

éppúgy, mint ahogyan 

egy szem nélküli veréb repül. 

 

emelődaru és templom, 

a többi rendeltetés nélkül, 

az első — cél felé dobott — 

késnek a sorsa. 

 

 

 

 

Megkészítések 
(Miezuiri) 

 

a kígyó békát hipnotizál, 

(az egyedüllét, ami elaltat) 

sors visszafordíthatatlan 

                         könnyekkel, 

majd elseperttel. 

 

az első kiáltás — 

egy vijjogó albatrosz, 

ikonná változott 

a kajszibarack fája, 

szemed széttöri a Napot. 
 

 

Casida* 
 

bal szemed kékje megbolondította 

az eltüntetett virágpor alapjait. 

 

az olajfák ágai 

nem értünk fognak égni, 

a hegedűk, a vulkánok szimfóniájából 

nem nekünk fognak zenélni. 

 

a hazugság útvesztőt ás magának, 

az éjszaka úgy jön, mint te, 

macskaléptekkel érkezik. 

 

a rémület, mellyel nekem táncolsz, 

elnapolja-e dühömet? 

 

igen gyakran csókolgatod 

a kés pengéjét, 

senki sem szabadult meg. 
 

__________ 

* perzsa nyelven: dicséret 

 

 

Hazugság a lépből 
(Minciuna din fagure) 

 

az ujjaim megsárgulnak és 

továbbra is a tömegközlekedési 

eszközöket használom, szerelmem... 
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a teljesen kidíszített téren 

zöld szemű szobor, 

szerves kő, rezgés. 

 

mikor üt ki szemedben 

a rozsda? itt az ideje. 

 

nem törődve a bálványokkal, 

a vétség helyén a köztisztaság 

alkalmazottaival találkoztam. 

 

hanem mindig arra törekszem, 

          hogy megakadályozzam 

ezt a egyre növekvő távolságot 

a két deszka között. 

 

 

Egyfajta siralmak 
(Tot un fel de ieremiadă) 

 

nem tudtál tapsolni 

a tenyeredből kinőtt 

szegek miatt, 

harang alakú 

lett a jövő — 

(szükségen felüli szaporodás). 

 

miért kell kinyitnom 

azokat a kapukat, 

melyek mindig rám borultak, 

a lepkék miatt másképp 

pislákolt a hó szeme, 

tekintetével elkerülve 

a közömbösség szárnyát. 

 

 

Alkalmi eretnek 
(Eretic de ocazie) 

 

I. 

 

a nyár is úgy vonul vissza, 

mint egy édes féreg, 

mint az ősz 

visszatekintő, 

bosszúálló tekintete 

II. 

 

egy forrás megtagadta a vizét, 

kihantolt csillagok, 

meg nem keresztelt világ 

 

 

III. 

 

egy félálmos fénykép, 

egy lágy hang, 

leginkább 

ahhoz értesz, 

amihez nem értesz. 
 

 

Vércsere 
(Schimbare de sânge) 

 

I. 

 

Hogy ereszkedjünk le 

mélyen, nagyon mélyen, a föld alá, 

úgy, mintha többé ne lenne 

helyünk itt a földön... 

 

 

II. 

 

Ki hívogat, 

ki űz minket el? 

Néha onnan fentről, 

máskor az alattunk levők 

elcsavarodott szájjal. 

Hé, engedd, hogy kihulljon a sebből! 

 

 

III. 

 

Ez az ének egymásra 

helyezte a szempillákat. 

És így ne, reggel, 

a vér menetirányt változtatott. 

Egyesek még mindig 

a tegnapot keresik, 

mások új tavasz 

felé törnek jókedvűen. 
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Év eleji költemény 
(Poem de-nceput de an) 

 

Kedvesem, hogy együtt 

Aludhassunk egy-egy kicsit, 

...ezt kell tennünk: 

Minden éjszaka 

Négyszer kell szeretkeznünk, 

Ötödször szerelmet 

Suttogunk, 

A hatodik alkalommal 

Szerelmet álomban, 

A hetedik alkalommal... 

                         Párizsban! 

Nyolcadikszor csupán vaktában... 

Kilencedik alkalommal 

szakadatlanul, 

És a tizedik alkalommal... 

Rátalálva. 

 
 

Rükvercben 
(În marșarier) 

 

honnan ez a fájdalom-öröm 

mely kacagni és sírni kényszerít 

ennyi bérbe vett fénytől 

csupán egy gyötrelmes mosolyt  

                                        láttam. 

 

hanem ő egész testedben jár-kel 

s ez épp az az öröm-fájdalom 

mely egy más bolygóról érkezett 

                                                ide. 

 

ki az ki a hajtókába bújt árnyékát 

kéri s téged csillagok 

közt fog hintáztatni? 

melyik lesz majd 

a te csillagod? 

 

taps hangzik el s majd csend 

                                           honol 

és minden rükvercben történik... 

 
 

Az ellenáramlat 

hullámának hatása 
(Efectul undei de remúu) 

 

többet nem ejtem ki számon 

azokat a szavakat, 

ők elhagytak, 

elmentek valahova, 

elköltöztek egy más országba — 

másvalaki ezt másképp fogja 

                            előadni neked. 

 

én elfelejtettem 

feldobni a hámot 

az égre, 

s most már 

nincs, aki kettévágja 

a fényt két egyforma, 

tökéletes részre... 

 

össze nem illően 

szavakból 

állítottalak össze... 

 

most saját magamat 

várom. 

 

 

Szitok (II) 
(Imprecaţie /II/) 

 

nyitott seb — seb a mellemből, 

ugyan te mit gondolsz, 

mennyit tudok én rád várni... 

s elhinnéd-e 

— ha utána járnál — 

ez a szerelem egy hópehely. 

 

egy sorsnyi 

várakozás, 

mely előtt 

nem tudok meghajolni. 

seb a mellemben — nyitott seb, 

Istenem, hol van 

a megígért SZERELEM? 
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Ítélet és büntetés 
(Stabor și pedeapsă) 

 

minden este 

átrobog rajtam egy vonat 

majd kétszer 

tarkómon térít 

— az elsőt 

azért hogy ne feledjem 

ki voltam 

— a másodikat azért 

hogy jusson eszembe ki vagyok 

és soha ne próbáljam meg 

másvalakivel 

összetéveszteni magam 

 

mióta elvesztettelek 

(mint egy merkúr-gyöngyöt) 

csupán a sötétség istene 

kérdi meg tőlem fürkészőn 

ki akarok lenni 

és főleg mikor 

 

majd — reggel, napsütés... 

ánizs-aromás tavasz 

gondolatomban megismétlem, 

                          megismétlem 

ugyanazt  a titkos 

nem nyerő számot, 

 

csak egy ember vagyok, 

...egy EMBER. 

 

 

Költemény házi használatra 
(Poem pentru uz casnic) 

 

1. ne igázd le az érzelmeket 

2. az ellenfelet ne becsüljétek 

alá 

3. az időt ne vigyétek vissza 

 

hozzájárulás! 

 

tudom, hogy visszautasítod a 

simogatást 

mostantól a vérem 

— mely rommá változtat — 

elvesztette a csoportját 

 

 

Ceiestime* 
 

majd megérkeztek 

a kintről érkező hangok, 

melyek ezt suttogták fülembe: 

kapcsold fel a villanyt! 

segítsd a teleholdat, 

hogy megtalálja 

a szüleit, 

csak az erdő 

magányos fái között 

fogod újból 

megtanulni azt, 

hogy számolj — hogy szeress 

rejtsd el a kulcsodat! 

 
__________ 

* Úgy magyarázzátok meg magatoknak ezt a 

kifejezést, ahogy akarjátok. 

 

 

Költemény a Föld nyelvén 
(Poem în limba pământului) 

 

és feldíszítem szerelmemet 

malomkő- 

nyaklánccal, 

hogy ne feledjen el, 

hogy ne nézzek 

más után, kifelé, 

s hogy közelemben legyen, 

a szó belsejébe 

befalazva. 

 

és időnként 

kitépjem szívemet 

és megmutassam neki 

(odahelyezve-összeszorítva) 

közvetlen a búbánatom mellett, 

engedve, hogy a remény 

pányvája elraboljon... 
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az áldozati oltár 

ölébe 

teszi. 
 

 

Örök betegség 
(Maladie perpetuă) 

 

engem fiatalságom betegített le 

és szívemet tízfelé osztom... 

de szerelmemet ne engedjétek 

hogy még egyszer a rajtnál várakozzon! 

 
 

Költemény Esmeraldának (I) 
(Poem pentru Esmeralda /I/) 

 

itt kezdődik 

az ígéret 

hogy helyükről 

átköltöztessem a tengereket 

ÉRTED 

kezdem 

 

egy csillagot átölelve 

csak ÉRTED tudok 

táncolni. 

a remény naptárából 

tűnjön el a hideg 

és öltöztessük fel 

a szívünket 

az álom 

mély barázdáiból 

törüljem le zuhogó könnyeidet 

mint egy magot 

azelőtt való nap 

amikor megszületik 

az őrzőangyal. 

 

ez a fény 

csak NEKED született 

mostantól kezdve 

minden évszakot 

együtt fogunk szeretni. 

 

 

Költemény a vers 

nemzetközi napján 
(Poem de ziua internaţională 

a poeziei) 

 

HÖLGYEIM ÉS URAIM 

TELIHOLD VAN. 
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