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Északi költők versei Gyarmati Rozi nyersfordításában - átírásában*
Edith Södergran (1892-1923)

Dagen svalnar…
I
Dagen svalnar mot kvällen...
Drick värmen ur min hand,
min hand har samma blod som våren.
Tag min hand, tag min vita arm,
tag mina smala axlars längtan...
Det vore underligt att känna,
en enda natt, en natt som denna,
ditt tunga huvud mot mitt bröst.
II
Du kastade din kärleks röda ros
i mitt vita sköte jag håller fast i mina heta händer
din kärleks röda ros som vissnar snart...
O du härskare med kalla ögon,
jag tar emot den krona du räcker mig,
som böjer ned mitt huvud mot mitt hjärta…
III
Jag såg min herre för första gången i dag,
darrande kände jag genast igen honom.
Nu känner jag ren hans tunga hand på min lätta arm...
Var är mitt klingande jungfruskratt,
min kvinnofrihet med högburet huvud?
Nu känner jag ren hans fasta grepp om min skälvande kropp,
nu hör jag verklighetens hårda klang
mot mina sköra sköra drömmar.
IV
Du sökte en blomma
och fann en frukt.
Du sökte en källa
och fann ett hav.
Du sökte en kvinna
och fann en själ du är besviken.
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Lehűl a nappal...
I
Lehűl a nappal, s egyre hűvösebb az este...
Gyere szívjál melegemből, igyál forró kezeimből,
forrón tartom még a tavaszi melegem
Forró véremmel mindig melegítem...
Fogd a kezem, fogd át fehér karjaim
öleld magadhoz vézna vállam, s benne lévő vágyam...
Csak érezni szeretném a fejed súlyát
a keblemen, egy éjszakán át, egy ilyen éjszakán át...
II
Az ölembe dobtad a szerelmed vörös rózsáját S én féltve őrzöm markomban szorítva,
pedig már hervadt....
Ó Uram te hideg szemű lény
Én elfogadom tőled a ledobott krajcárokat is
mély alázattól a fejem a szívemig hajlik.
III
Az Úr a magasságos ma jelent meg először
Megremegtem de rögtön felismertem
Még most is érzem a súlyos kezét a vállamon...
S magamtól kérdem,
hol van már az ifjú csengő nevetésem
Szabad nők, magasan lengő fők,
hol vagytok, hol maradtok?
Fogva érzem magam, s Ő tart testemben
Szorongva, míg a valóságban álmaim
zúdulnak zöngve összetörve.
IV
Csak egy virágot akartál
S egy virágos rét tárult eléd.
Egy forrást kerestél
S egy tenger özönlött feléd.
Egy nőt akartál csupán
S az egész lényemet megkaptad most látom rajtad
milyen csalódott vagy.
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Maria Wine (1912-2003)
Är man ensam
längtar man att bli två
men är man två
så är man alltid tre:
den tredje är den ensamma
som fortfarande är ensam.
Söker jag rosor
finner jag snö
söker jag snö
finner jag rosor
söker jag ingenting
finner jag både
rosor och snö.

Ha egyedül vagy
Ha egyedül vagy,
társas életre vágysz
s ha kettesben vagy
mindig hárman lesztek
a harmadik, az a magányos
ki mindig egyedül érzi magát.
Rózsákat keresek
de mindent hó takar hómezőre vágyva járok s rózsákat találok,
ha semmit sem keresek
semmit sem akarok
mindkettőt kaphatok
rózsát s hófehér világot.
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Den dagliga kärleken
Kärlek
men inte den som springer
på glödande fötter, till och från snabba möten
jagad och jagande
sårad och sårande
inte den som lever högt på ständigt
smärtsamma avskedstaganden
utan den kärlek
som ger trygghet och vila
som värmer och värnar
och endast har ett enda avsked att frukta:
dödens.
Kärlek
men inte den som knappast hunnit stilla sin längtan
förrän en ny uppstår
inte den hetsigt hetsande
piskade av begärens krav
oftast mer plågsam än ljuvlig
inte heller den ångestfulla kärleken
som är rädd för att bli bränd
och samtidigt rädd att inte få brinna
utan den milt flödande kärleken
den som vågar vila
och när tid är
störa den utvilade.
Kärlek
som är att vakna tillsammans
och möta den blåögda morgonen
att utbyta leenden som värmer och värnar om den nya dagens framtid
att på resan genom dagen
vila tillsammans på klockslagens små väntstationer
och inta gemensamma måltider
upplysta av lingonsyltens röda glädje
De dagliga skavsår vi får och ger
den dubbelsidiga smärtan
som värker inom oss
och som vi övervinner hos varann
den osynliga skyddsängel
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som kammar ut irritationens snår
övermättnaden som hotar med tomhet
men botas genom att var och en
drar sig tillbaka till ensamhetens nödvändiga oas
rätten att vara frånvarande i var sitt drömland
glädjen att vara närvarande i
varandras liv detta är kärlek.

Hétköznapi szerelem
Szerelem
de nem az az égető
parázson szökdelő lábak
egyik találkáról a másikra siető
hajszolva kergető
megsebezve megsebező
örökösen a magasra törve
szakításkor összetörve
nem az a fajta szerelem
hanem az óvó-védő
biztonságot keltő meleg és féltő
s egyben megnyugtató
az a fajta szerelem
minek a megszakadása
csak egy veszély mása:
s az a halál
Szerelem
de nem ami ki sem hűlt
s már új szárnyakon száguld
óhajaid korbácsoló ostorozó követelés
mi gyakran fájdalmasabb mint kellemes
s nem is az a szánom–bánom szerelem
mi attól fél hogy kiégett
s ugyanakkor hogy nem éghet
hanem egy lassú folyású szerelem
mi néha pihenni is mer
s idő engedelmével
megzavar mikor zavarni kell
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Szerelem
mikor együtt ébredünk
a kékes reggelen
meleg mosolyt váltva oltalmazzuk az új napot
hogy utunk egész napon át csendes nyugodt legyen
kis várakozásokkal
együtt elfogyasztott vacsorákkal
derülvén az apró örömökön
mint a vörösáfonyabefőtt vörös színén
A mindennapok felsértett sebei
mit kapunk és adunk
a kétélű éles fájdalom mi bennünk sajog
s amin csak együtt győzedelmeskedhetünk
a láthatatlan őrangyal
ki elsimítja az ingerlő szálakat
s a telítettséget mi közömbösséghez vezet
s mi gyógyítható azzal hogy magunkba vonulva
visszahúzódhatunk a saját oázisunkba
a jogunk hogy szabadok legyünk
saját álmunk országában
az örömünk hogy együtt lehetünk
egymás életében s világában
igen, ez az a szerelem.
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Pär Lagerkvist (1891-1974)
Tanken har intet mål
Pär Lagerkvist (1891-1974)
Tanken har intet mål,
bönen har ingen fader.
Smärtan har intet hem,
längtan har ingen moder.
Födda utan navelsträng.
Döende okända.
Komma ur ingenting
och till intet återvända.
A gondolat
A gondolat céltalan,
imáidnak nincsen atyja.
A fájdalom hontalan,
Vágyaidnak nincsen anyja.
Köldökzsinór nélkül a világra jönni.
Ismeretlenül haldokolni..
Akárcsak a semmiből jővén
a Semmibe visszatérni.
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Livet tar sitt barn till sig
Livet tar sitt barn till sig,
öppnar slitna grinden
Ljungen står vid utnött stig
svalar flyr i vinden.
Gammal gård. I köket stång
för de hårda bröden
Nöd och längtan, fågelsång
ända in i döden..

A gyermek bennünk feléled
A gyermek bennünk feléled
az élet kitárja elnyűtt kapuját.
Virággal körített kitaposott ösvényen
fecskék repkednek a szélben.
Régi házikó. S a konyhában lóg
a száraz kenyér rúdja.
Ínség és vágyakozás, madárdal az úton
elkísér egészen a halálba.
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Det är vackrast när det skymmer
Det är vackrast när det skymmer.
All den kärlek himlen rymmer
ligger samlad i ett dunkelt ljus
över jorden,
över markens hus.
Allt är ömhet, allt är smekt av händer.
Herren själv utplånar fjärran stränder.
Allt är nära, allt är långt ifrån.
Allt är givet
människan som lån.
Allt är mitt, och allt skall tagas från mig,
inom kort skall allting tagas från mig.
Träden, molnen, marken jag går.
Jag skall vandra –
ensam, utan spår.

A legcsodálatosabb az alkonyat

A legcsodálatosabb az alkonyat,
Szeretettel telített égboltozat
A homályos fény
a föld fölött
a földeken fekvő házak fölött.
Minden gyöngédség, mit simogató kezek
Az Úrban egyengetnek végtelen.
Minden itt van, s minden messze van.
Minden megadatott az embernek
habár minden csak kölcsön van.
Minden az enyém, s mindent elvesznek,
rövidesen tőlem majd mindent elvesznek.
A fákat, a felhőket s a mezőket hol járok
Vándorolok egyedül s megyek minden nyom nélkül.
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Den väg du går allena
Den väg du går allena
den förer dig blott bort
dit där vi livet stena,
till öde trakter bort.
Dit där vi grymt föröda
vad vi inom oss bär,
det som ej blott vårt eget,
som också andras är.
Hur stort är att ensamt träda
i öde rymder ut,
att i sin djupa smärta
blott se mot livets slut.
Att känna hjärtat svälta
i bitter ensamhet
och lyfta sällsam gåva
i hand av längtan het.
Den nämndes ofta starkast
som bara livet svek,
som bort från allfarvägen
i bittert armod vek.
Hans öde var hans trasor,
hans lidande var sår –
Och den som blott förblöder
han ej mot seger går.
Den ensamme är svagast.
Ej för han ensam är,
men för att han förnekar
det han inom sig bär.
Vår ande då den djupnar
är livets breda älv.
Den väg du går allena
för bort ifrån dig själv.
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Az út melyen magányosan jársz
Az út amin magányosan jársz
valahová messze vezet
oda ahol kőkemény az élet
s oda ahol minden sivár.
Oda cipeljük bajainkat
mindent ami bennünk van
s bosszúságból ráadásnak
a mások baja is velünk van.
Mily fenséges érzés egyedül lenni
egy űrben ami csak sivár,
mély fájdalmakkal tele lenni
csak a végső végzetre várni.
Érezni az éhes szív
kesernyés magányát
s felemelőn forró vágyakozással várni
az élet néha-napi ajándékát.
Mondják egykor ő is erős volt
akit a sors csak megvetett,
elkeseredve letért az útról
amit a tömeg követett.
Rongyos volt az ő sorsa
fájdalmas sebekkel tele –
aki elvérzik a csatában
az nem lesz győztes sosem.
A magányos csak gyenge.
De nem azért mert egyedül van
hanem mert tagadja azt
ami benne legbelül van
A lelkünk mélyülő medrében
az életünk folyik le.
Az út amin magányosan jársz
önmagadtól vezet el messzire.
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Att hjärtats oro aldrig må vika
Att hjärtats oro aldrig må vika.
Att jag aldrig må få frid.
Att jag aldrig må försona mig med livet,
inte heller med döden.
Att min väg må vara oändlig, med ett okänt mål.

Hogy a nyugtalanság…
Hogy a nyugtalanság a szívemben nem apad el.
S hogy nem lehetek lelki nyugodt soha.
Az hogy az élettel megbékélni nem tudok,
de a halállal sem soha
S hogy megyek utamon mi végtelen, céllal, mi ismeretlen.

Ångest, ångest är min arvedel
Ångest , ångest är min arvedel,
min strupes sår,
mitt hjärtas skri i världen.
Nu styvnar löddrig sky
i nattens grova hand,
nu stiga skogarna
och stela höjder
så kargt mot himmelens
förkrympta valv.
Hur hårt är allt,
hur stelnat, svart och stilla!
Jag famlar kring i detta dunkla rum,
jag känner klippans vassa kant mot mina fingrar,
jag river mina uppåtsträckta händer
till blods mot molnens frusna trasor.
Ack, mina naglar sliter jag från fingrarna,
mina händer river jag såriga, ömma
mot berg och mörknad skog,
mot himlens svarta järn
och mot den kalla jorden!
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Rettegés - örökségrészem
Rettegés, rettegés az örökségi részem,
seb a torkomban,
szívem sikolya a világban.
Most megmered a tajtékzó felhő
az éjszaka kemény markában,
most felemelkedik az erdő,
meredezik magasban,
zordan fel az egekig
leszűkítve az égboltozatot.
Milyen kemény is itt minden,
merev, fekete és mozdulatlan!
Tapogatózva járok a homályos szobában,
ujjaimon érzem a szikla érdes peremét,
felemelt karom véresre marja
a fagyott felhők cafatos ruhája
Jaj, minden körmöm letöröm, kezeim
csak vérző sebek, fájón kapaszkodnak
felfelé a hegyen akárcsak
a sötét erdő kapaszkodik fel a fekete égbe
és a rideg földbe.
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Engång i evigheten...
Engång i evigheten okänd sitter
en gud vars namn vi aldrig lärt oss stamma
men som likväl ännu minnas gitter,
och rör i askan efter livets flamma.
Vad finner han bland slocknad glöd och bränder
som elden tålt och av att i den brinna
fått evigt liv?
Med sina gamla händer
han rör i askans hög, att något finna.
Ur gråa mörjan lyfter han ett stycke
av slagg och någonting som dunkelt blänker.
Engång var det ett kostbart, ädelt smycke.Han sitter länge tyst med det och tänker.

Valahol az ősidőkben...
Valahol az ősidőkben ül egy ismeretlen isten
vagy csak nevét kimondanunk lehetetlen.
Azért emlékeztet létére nap nap után,
ahogy kevergeti a hamut az élet lángja után.
Mit talál az elaludt parázsban és tűzben
ami lángot bír és elégve is örökön él?
Vén kezével kavargatja a hamuhegyet,
mert valamit mindig találni vél.
S majd a parázsos hamuból kiemel egy darabot
Valamit, mely zavarosan ragyog.
Valami drágakő lehetett egykor
s csendesen ülve gondolkozik, hogy mikor.

* A szerkeszt reméli, hogy az azok, akik az Ághegy műhelymunkájában részt kívánnak
venni, szívesen hozzájárulnak majd e fordítások csiszolásához, véglegesítéséhez.

