
ERDÉLYI ROMÁN KÖLTŐK

I. GEORGE COSBUE.

Hordó naszódmegyei községben született, ahol
egyik öccse most is, mint pap működik. Egész
gyermekkorát falun töltötte és költészetét népi
ritmus járja át. Emellett azonban teljesen origi
nális költ/J. A falusi nép élete élesebben lükröz/J
dik az idilljeiben, mint Alexzandri vagy Eminescu
verseiben. Ezeket a primitív erdélyi népi hango
kat azonban egészen szűzi és naiv szentimentaliz
mus fényében ragyogtatja. Minden sorából opti
mizmus és ezeretei árad. Nyelve, stílusa és rit
musa méltó a népi idill egyszerilségéhez. 1883-ban
ment át Erdélyblíl Romániába, ahol több lapot
szerkesztett.

ORSóDAL.

Egyszer egy dalt dúdoltam,
Magános éjjelen.
Egyszer egy dalt dúdoltam,
Súgva, önkéntelen.
Az orsó bűne volt ez,
S ahogy pergette velem,
Úgy dúdolom azóta
A dalt én szüntelen.

Csak dúdolom azóta,
Ha akarom, ha nem.
Csak rnuzsikál a nóta,
S száll mindenütt velem,
Kísérget éjjel-nappal,
Csak a fülembe cseng,
Jó volna tudni egyszer,
Hogy vajjon mit jelent? ....

A könnyem ömlik gyakran,
Az estebéd alatt,
Megfulladok beléje,
A hangom elakad.
Aztán a szél lehűti,

Lángoló arcomat,
S kint a szabadban zengem,
A régi dalomat.
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A malomhoz futok le,
Szél jár a kerekén,
S amit a kerék zúg, azt
Könnyen megértem én.
Ahogy kereke fordult.
Az ének született,
A molnár fejcsóválva
Keresztet is vetett.

Patak partjához mentem,
Énekelve folyton,
Eszembe járt: vizébe
A bánatom fojtom.
- A szél a nyárfalombon
Új nótákat dalolt,
Az én nótám a régi,
A régi nóta volt.

Mezők ölére dültem,
Siránkozva, holott
Ahova léptem, ott a
Rét is panaszkodott.
De sírni legjobb mégis
A ligetek ölén:
És a liget is könnyet
Záporozott fölém.

- Az orsó bűne volt ez,
Ahogy pergett velem,
Dalom az ő szavára
Tört fel önkéntelen ...
Hogy mért lassú az élet,
Ha bánatos: - talány ...
Ó, bár csak futna gyorsan
Vagy állna meg talán!

Ó, csak találnék már egy
Nyugalmas kis helyet,
Ahol könnyeznék egyre,
A Mindenség helyett.
Anyámnak arca bánat,
Apámé lángba fut:
ó, csak kerülni tudnám
A kívánesi falut!

VIGILIA 42* 627



Csak éjjel, ha magános
Örként az égi Hold
Vigyáz rám: sírom el én
Mit a nappal dalolt.
Fejem párnára hajtva,
Egy dalt dúdol a szám,
És sokszor sírok rajta,
Ha nem hallja anyám.

II. STEFAN O. lOSIF.

Stefan O. Iosi1 brass6i szűletésű, de már gyermek
korában Ó-Romániába kerűlt. Sokat betegeskedett
és így nem tudta kivál6 költői tehetségét teljesen
kibontani. Betegsége ellenére költészete végtele
nűl harm6nikus, mert gyökerében vallásos lélek.

DÜRGALAS.

Vakáció volt és kék volt az ég,
Két kedves gyermek, mentünk gyermeteg.
Szemedben rejtély s remény tüze ég
S az arcod kérdi: nem csókolsz-e meg?

Mentünk virágzó, szent kertek között
Kart-karba fonva szerelmesen.
A Lét temploma értünk öltözött
Ünnepi díszbe, nyiltan, kedvesen.

Értünk dalolt a pacsirta az égen
És minden fűszál hozzánk suttogott,
És mámoros szerelmünk akkor, régen
Örömre gyujtott és elvakított.

De hirtelen egy hang tévedt elénk
S fakón suttogta: "jaj, éhes vagyok!"
Egy árva kéz nyult éhezön felénk
És a koldus dorgálón hallgatott.

Szemedben akkor szent tüzekre szítva
Mlnden reményed és álmod kigyult :
S rongyos kabátját mellére szorítva
A koldus arca szégyenpírba fult.

Fekete Tivadar fordítása.
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