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Anette von Droste-Hülshoff 

S Z Ü K S É G 
(Not) 

Gáncs nélküli sürgésedben vajon 
aggódás, szükség mért van annyi? 
Jámbor nép, üsd a gondodat agyon, 
hisz nem akar nálad maradni! 

Mert a szükség, mit a részvét sirat, 
csak csöpp annak kezén, aki iszik, 
míg a nem ismert sötét áradat 
a lelket titkon megtölti szinig. 

A gondot, jámbor nép, ismerni vágyod, 
s a vétket nem láttad soha! 
De ők tudják, hogy az iszonyuságot 
tornyozó élet micsoda. 

Égig zeng, mint dicséret, ének, 
s virág körül sugár kereng, 
az ember hona völgyi csend, 
a keselyűk magasban élnek. 

H A L O T T A I M 
(Meine Toten) 

Annak, ki komoly útra kél, 
áldás kell s hozzá könnyű szél, 
vágyón tekint a messzeségbe, 
egy meleg kézfogásra vár, 
s hogy egy hűséges szemsugár 
s egy szó legyen, mely elkísérje. 



Merész munkába fogok ím, 
komor, csendes halottaim, 
a kriptátok fölé hanyatlók; 
felébresztett a sírotok, 
tűz, víz, föld, levegő adott 
hangotokban nekem parancsot. 

Ha a természet perben állt, 
s a kavargó felhőkön át 
napezrekből szikra csapott ki -
míg az elemek harca folyt, 
nem öröklétről szóltatok, 
s fénykútról, mely nem tud kifogyni? 

A lankát jártam betegen, 
mikor hervadt leveleken 
suttogtatok nekem tanácsot, 
a habokból nevettetek, 
s jóvoltotokból jéglepett 
mezőn újból nyílnak virágok. 

Mi érfalaim közt oson, 
nem lángolt koporsótokon, 
nem hunyt ki és nem hűlt ki végleg? 
Bírák, miattatok nem ül 
szememen hályog, egyedül 
nálatok hű kézben a mérleg. 

Hideg már kézfogásotok, 
szemetekben láng nem lobog, 
hangotok szellő puszta síkról, 
de nem szorít így földi kéz, 
ily meghitten egy szem se néz, 
nincs oly szó, mint mi jő a sírból. 

Keresztetek átkarolom, 
hozzátok hajtom homlokom, 
hadd érje el a síri sóhaj; 
szívből köszöntlek titeket, 
töltsétek meg a lelkemet 
étertiszta igazatokkal! 



A S Z Ó 
(Das W o r t ) 

A szó nyílhoz hasonlatos, 
s ha elszállt az íjadról egyszer, 
komoly vagy játszi üzenettel, 
gyors volta félelmet okoz. 

A maghoz hasonlít, melyet 
elejtesz; meglelni ki tudja? 
De elburjánzik, mint a dudva, 
s a talajba fúr gyökeret. 

Szikrát utánoz, parazsat, 
mely nedves időben kilobban, 
enyhében izzik a bozótban, 
s aszályban tűzárrá dagad. 

Mégis szavak sora esik 
nagy súllyal régtől mérlegedbe: 
nem lényegtelen köztük egy se, 
mindtől sírsz, vagy remény telít. 

Istenem, küldjön jelt napod 
a habozónak és a vaknak! 
Szántóra, célra hogy akadhat? 
Hogy mérhet leget, harmatot? 

Urunk, kitől a szó ered, 
s ki jövőjét titokba zárod, 
vedd magad kézbe adományod, 
irányítsa leheleted! 

Célját a nyíl hadd érje el, 
a magot engedd szunnyadozni; 
szítsd lángra a szikrát vagy oltsd ki! 
Csak te tudod, nekünk mi kell. 

im 



É G Ő SZERELEM 
(Brennende Liebe) 

Akarod tudni, mi az oka, 
hogy néha oly méla vagyok, 
oly hóbortos, oly ostoba, 
oly vétkesen szórakozott, 
azt is, kegyetlen, tudni vágyod, 
mit rejt annyira kedveset 
a szekrény, mit titkolva zárok, 
s melynél gyakran időzgetek. 

Két szemet láttam, amiként 
megtörik vízben a sugár, 
s felidézem újra a fényt, 
két szem bármerre jár. 
Mikor a virágot leszedted 
a nyíló réten legutóbb, 
s „Oculus Christi"-nek nevezted, 
eszembe ez akkor jutott. 

Akad egy hang ezenfelül, 
mély, reszkető, mint kürt szava, 
kigúnyol könyörtelenül, 
s követ mindenhova. 
Mikor a csillogó teremben 
hegedűk gyötörték szivem, 
e hang ütött meg múltkor engem 
a csellóból egyszeriben. 

És van egy ismerős alak, 
könnyed és erővel teli, 
az erdőn előttem halad, 
s a tavat keresztülszeli; 
igen, mikor tűnődve néztem, 
mint olvad semmivé a hold 
előtt egy felhőcsík az égen, 
formája füstszerü volt. 

Es végül halld, ime, halld, 
a szekrény belseje 
egy véres kendőt tartogat, 
én raktam lopva bele. 



Kése csak karcot vont a bőrön, 
mikor nekem bogyót szedett; 
most mindkettőjüket őrzöm: 
vérét s égő szerelmemet. 

Gottfried Benn 

A N E M O N A 
(Anemona) 

Megrendítesz, anemona, 
a földet jég lepi még, 
s a fény szavát susogja 
koronád, s a hitét. 

Ahol nincs semmi jóság, 
s csak hatalom terem, 
a földnek odaszórták 
szirmaid csendesen. 

Megrendítesz, anemona, 
a hitet hordod, a fényt, 
hogy a nyár belőle fonja 
a nagy virágfüzért. 

CSAK KÉT D O L O G 
( N u r zwei Dinge) 

Ölthetsz megannyi formát, 
a mi-t, a te-t s az én-t, 
de örök fájdalom rág 
a kérdéstől: miért? 

Ezt gyermekek ajka mondja. 
Csak későn lesz tudatos: 
hogy élhess, egy a módja: 
tűrd el, mit rád szab a sors! 



Ha rózsa, ha hó, ha tenger, 
minden megsemmisül, 
csak két dolog van: a jellel 
pecsételt én meg az űr. 

Ó, A M A G A S Z T O S 
(Ach, das Erhabene) 

Csak a kiválasztott beszél itt, 
a zagyva várjon csendesen, 
a lecke nem mindenkit érint, 
de kárt ne valljon senki sem. 

O, szigor nélkül, a magasztos 
mily békés, sokat sejtető, 
nem ér le a tömegtudathoz, 
minthogy felhőből zeng elő. 

Csak, aki szolgál, lesz adósa, 
maga semmit sem követel, 
ki vezeti magát s beosztja, 
igáját csak az nyeri el. 

Csak az őt hordozó, az érző 
a hivatott, a kijelölt -
itt van az álom, itt a lépcső 
s az istenség - fogadni őt. 

SILS-MARIA 
(Sils-Maria) 

I . 
Estébe futottak az órák, 
homály takarta őt. 
„csupa seb mind - szóltak a strófák -, 
az utolsó törött..." 

Az órák végére jutván, 
ki bennük felismeri, 
mi a játék, a lényeg, s a hullám, 
az órákat vezeti. 



/7? 
í Klasszikusokról 

Ki Minden Megnevezője, 
azt óra sose sért, 
az Arnyak Ismerője 
ihatja a párkafényt. 

II. 
Nem volt hó, de világos 
fény lepte a földet el, 
nem volt halál, de halálhoz 
lett mindenki közel, 
az opál fehér színén át 
kérés nem törhetett, 
iszonyú szenvedés állt 
a völgyi táj felett. 

S C H U M A N N 
(Schumann) 

A hangok hogy jutottak 
eszedbe, mi volt a varázs, 
amitől felszállt, kilobbant 
F-dúr, az Álmodozás. 

Mi szülte: a hajnali óra, 
az álmokat elveszítő, 
üres, vagy az álmok adója, 
az éjjeli súlyos idő? 

Könnyekben ázva telhetett el 
az óra, vagy üdvöt ígért? 
Bizonyára olyan lehetett, mely 
mindent egyszerre megélt. 

Az örökkévaló szól 
hozzánk, a Múlt s a Soha, 
ha megcsap a rádióból 
a Réverie dallama. 


