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Bede Anna fordításában 

Orhan Veli Kanik (1914, Isztambul - 1950, Isztambul) a 20. század első 
felének jelentős török lírikusa. Az isztambuli egyetemen irodalmi tanul
mányokat folytatott, később tanársegéd, postai tisztviselő, majd az okta
tási minisztérium munkatársa volt. Közben három évig tartalékos tiszt
ként is szolgált. Élete utolsó évében a Yaprak (Falevél) című folyóiratot 
szerkesztette. 

Első verseit álnéven írta. Működésének első szakaszában kötött formá
ban alkotott, később mindinkább a szabadvers felé fordult. Az új török 
irodalom történetében korszakjelző értékű a Garip (Furcsa) című kötet 
(1941), amelyet Kanik két költőtársával közösen adott ki . Ezt követően 
még négy önálló kötete látott napvilágot. Magyarul a Szenvedélyek tengere 
című antológiában (Európa, 1961) olvashattunk tőle viszonylag gazdag 
válogatást Végh György és Kónya Lajos tolmácsolásában. Mostani rövid 
válogatásunk - tizennégy vers - a költő két kései kötetéből (Yenisi (Új 
versek) 1947, Karsi (Ellenében) 1949), valamint utolsó versei közül való. 
Kanik szabadverseit vagány hangvétel, egyszerű, élet közeli gondolko
dásmód jellemzi. „Legényes - mondta róla a műfordító. Tengerszaga van, 
nem papírszaga." 

TENGERRE VÁGYÓKNAK 

Hajók vonulnak álmaimban. 
Díszes hajók a tetők felett. 
Én, boldogtalan, 
Én, ki évek óta tengerre vágyom, 
„Csak nézem, nézem és sírok." 
Mióta először láttam meg a világot, 
Egy kagyló héjai között: 
Vizek zöldje, egek kékje, 
Rigóhalak hullámos mintája... 
Még ma is sósán folyik a vérem, 
Ahol az osztrigák megvágtak. 



ORHAN VELI KANIK VERSEI 

Micsoda örült rohanás volt, 
Hófehér habok közt, a nyílt vizeken! 
Habok, nem ellenségek, 
Habok, mintha szájak volnának, 
Habok, melyeknek az emberekkel 
Ölelkezése nem szégyenletes. 

Hajók vonulnak álmaimban. 
Díszes hajók a tetők felett. 
Én, boldogtalan, 
Én, ki évek óta tengerre vágyom. 

A HALÁL KÜSZÖBÉN 

Alkonyatkor, télidőn, 
Egy betegszoba ablakában, 
Nem csak bennem lakik magány. 
A tenger is sötét, az égbolt is; 
És milyen furcsák a madarak. 
Ne bánd, hogy szegény vagyok és magányos; 
- Alkonyatkor, télidőn -

Rajtam is szenvedélyek vonulnak át. 
Vágyódás dicsőségre, nőre, pénzre; 
Későn érti meg az ember a világot. 

Szomorúan gondolunk-e a halálra? 
Mit tettünk, mit értettünk meg e világban? 
Mást is, mint hazugságot? 
Halálunkkal megtisztulunk, 
Halálunkkal megigazulunk. 
Nagyravágyást, kéjvágyat, pénzéhséget, 
Mindent felejtünk. 

ELJÖN MAJD A NAP 

Eljön majd a nap, fogom magam, elmegyek, 
A tengerből kihúzott halászhálók szagában, 
Az a sziget a tiéd, ez a sziget az enyém, 
Ott, a viharmadarak mögött. 



Vannak felfoghatatlan világok; 
A virágok csattogva feslenek, 
Csattogva csapódik fel a földről a füst 

Hahó, sirályok! Hahó sirályok! 
Új s új izgalom minden tollatokon! 

Eljön majd a nap, homlokomig kékség; 
Eljön majd a nap, homlokomig ragyogás; 
Eljön majd a nap, az elragadtatásé... 

ÉRTETEK VAN 

Ertetek van, testvéreim, 
Minden tiértetek, 
Az éj is értetek van, a nappal is; 
Nappal a napsugár, éjjel a holdsugár; 
Holdfényben falevelek, 
Falevelekben izgalom, 
Falevelekben értelem; 
Napsugárban ezeregy zöld szín, 
Ertetek vannak a sárgák, a rózsaszínek; 
A kézfogás 
Forrósága, 
Puhasága; 
A köszöntés értetek van; 
Ertetek a kikötőben ringó árbocok ; 
A napok nevei, 
A hónapok nevei, 
Ertetek a csónakon a mázolás, 
A postás gyors lába, 
A fazekas keze; 
A homlokról csorgó veríték, 
A csatákban süvítő puskagolyók, 
Ertetek vannak sírok, sírkövek, 
Fogházak, bilincsek, halálbüntetések, 
Ertetek, 
Minden tiértetek! 



A SZABADSÁG FELÉ 

Napkelte előtt, 
A tenger még tejfehér, amikor indulsz. 
Tenyeredben bizsergés, hogy megmarkold az evezőt, 
Szívedben a munka boldog láza, 
Indulsz, 
Indulsz a hálók ringatózásában; 
A halak eléd szökkennek, köszöntenek. 
Mindig megörülsz, 
Valahányszor megrázod a hálót: 
A víz kezedre loccsan, apró cseppekben. 
S amikor elhallgat a sirályok sikoltozása 
Szirti koporsójuk felett, 
Hirtelen 
Leszakad az utolsó ítélet 
A láthatáron. 
Azt mondod: hableányok? 
Azt mondod: madarak? 
Szertartások? utazások? vigasságok? 
Nászmenetek, fiitterek, fátylak, díszítések? 
Hej! 
Mit ácsorogsz? Vesd a tengerbe magad! 
Ne törődj azzal: várnak-e otthon. 
Nem látod? Körülvesz a szabadság! 
Légy vitorla, evező, kormánylapát, hal, víz, 
Siess, amerre csak látsz! 

AGALATAHÍDON 

Lecövekelek a hídon, 
Jókedvűen bámullak titeket. 
Van, aki evezőt húz pattanásig, 
Van, aki kagylót szedeget a pontonokról, 
Van, aki kormányt markol az uszályon, 
Van, aki elkapja a hajókötelet, 
Van, aki madárként csapong, 
Van, aki halként csillog-villog, 
Van, aki hajó, van aki bója, 
Van, aki felhő a levegőben, 
Van, aki gőzhajó, kéményét lehajtó, 
Amint sípolva húz át a híd alatt, 



Van, aki kürtként harsog, 
Van, aki füstként gomolyog; 
De mindötök, mindőtök... 
Megélhetési gondokkal küzd. 
Csak én volnék ilyen vidám közöttetek? 
Megálljatok, egyszer majd én is 
Mondok egy verset rólatok, 
Markomba hull néhány garas, 
Nem lesz üres a bendőm! 

A TAVASZ ELSŐ REGGELE 

Pihekönnyű vagyok ilyen reggeleken. 
A szemközti falon napsugár pihen, 
Szívemben madárcsicsergés, dalok, 
Kurjongatva, dudorászva elindulok; 
A szabad levegőn káprázik a szemem. 

Azt gondolom, egyre szebbek a napok, 
És minden reggel ilyen tavaszias. 
Nem aggaszt sem teendő, sem nincstelenségi 
Azt mondom: mit nekem a gondok? 
Költő-sorsommal megelégszem, 
Vigasztalódom. 

A MAGÁNY DALA 

Nem tudják, akik nem egyedül élnek, 
Milyen félelmetes a csönd; 
Hogyan beszélget az ember önmagával; 
Hogy futkos a tükrökhöz, 
Egy lélekre vágyva, 
Nem tudják. 

ELVÁLÁS 

Bámulok a távozó hajó után. 
Nem ugorhatok a tengerbe, szép a világ. 
Nem sírhatok, hisz férfi vagyok. 



ODABENT 

Az ablak a legjobb, az ablak. 
Legalább az elhúzó madarakat, 
Nem a négy falat nézed. 

EGYSZER NE CSAK HALLJAD 

Egyszer ne csak halljad 
Az ágakon kicsattanó pisztáciák neszét, 
Lásd is: mivé leszel te is. 
Egyszer ne csak halld, lásd is a lágy esőt, 
Kongó harangot, beszélő embert. 
Egyszer ne csak érezd a moszatok szagát, 
Homárét, rákét, 
Tengeri szélét... 

HABLEÁNY 

Mintha most lépett volna ki a tengerből. 
Haja, ajkai 
Tengert illatoztak reggelig. 
Keble hullámzott, mint a tenger. 

Szegény volt, tudom. 
De mit számít az a szó: szegény! 
Fülembe suttogta 
Szerelmes szavait. 

Ki tudja, miket látott, tapasztalt 
A fojtogató árral küzdve életében. 
Hálót foltozni, kivetni, bevonni, 
Horgot csinálni, csalit bedobni... 
Tüskehalhoz hasonló 
Keze kezemhez ért. 

Azon éjjel láttam, az ő szemében láttam: 
Mintha a nyílt tengeren születne a nap. 
Haja ébresztett rá: mi a hullám, 
Azon ringattam magam álmaimban. 



HULLÁM 

Hogy boldognak tudjam magam, 
Nem kívánok tollat, papírt, 
Ujjaim közt cigarettám, 
Kék füstjében elmerülök, 
Szemben velem arcképed. 

Indulok, hív a tenger, 
A tenger hív, a világ fogva tart. 
Mintha innék varázsitalt: 
Van valami a levegőben, 
Amitől részeg lesz az ember. 

Tudom: látszat, minden csak látszat. 
Vitorlás-létem, csónak-létem, 
Hátamon a víz hűvössége, 
Árbocomnál a szél zenéje, 
Hangzása szüntelen motorzúgásnak: 
Hazugság, látszat. 

És mégis, 
Mégis szép napokat élhetek, 
Élhetek a kék ragyogásban. 
Mint vízben úszó dinnyehéj, 
Mint áfák égre néző tükörképe, 
Mint köd, melyben hamvas szilvafák ingának 
S szerelem, harmat, illat... 

I I . 
Nem elég sem toll, sem papír, 
Hogy boldognak tudjam magam. 
Minden dal csak vicik-vacak. 
Nem vagyok csónak, sem vitorlás. 
Ott kéne élnem, ahol 
Nem dinnyehéj, nem fény, köd, pára, 
De ember lennék, 
Ember valahára! 



ÉLNI 

Tudom, nem könnyű élni, 
Lánynak szívet adni, róla dalolni, 
Éjszaka csillagfénynél barangolni, 
Napsütésben sütkérezni napközben; 
Néha félnapra időt szakítva, 
Megmászni a Camhca hegyét 
A kékségben úszó Boszporuszról: 
E kékségben minden feledhető. 

I I . 
Tudom, nem könnyű élni. 
De lám: 
Egyik halottnak még langyos az ágya, 
Másiknak még jár az óra a karján... 
Tudom, testvérem, nem könnyű élni. 
Meghalni se könnyebb. 

Nem könnyű megválni a világtól. 




