
PRIMITIV NÉPEK VERSEI

AZ EUROPAl

Gabin. - Nyugat Afrika.

A kék tenger partjai mellett
különös lény lakik.
A bőre, mint a sö, olyan fehér,
és haja hosszú, mint réten a fű.

A föld' minden fejedelménél nagyobb,
ruházata, mínt a kis halaké,
a halaké, kik szebbek a madárnál.
Kertje óriási dohánylevél-erdő,

ő meg a kertje közepében ül,
a Tenger felé tekint mosolyogva
és eszik.

SZERELMI DAL

Húsvét sziqetek. - Polynézia.

A nagy Vulkán barlangjában él az érintetlen lányka,
akinek a szavam adtam, aki nélkül szívem árva.
Itt állok most küszöbénél, ő magát bent pirosítja,
fehér, gyönge, szűzí húsát kenőccsel illatosítja.

A pap:

Kórus:

IMA FIú SZüLETÉSEKOR

EgyenlíUH törpe-faj. (Afrika)

A hatalmas Erőnek, ó Neked
áldozom mostan e kicsiny palántát.
Új gyümölcse ő ősi gyökerű fának.
Új gyümölcs. Új gyümölcs.

Mi gyermekek vagyunk mind.
Te vagy a mi Urunk, te vagy a Hatalmas.
Nézzél a reácsorgó vérre,
Nézzél rá, az új harcosra.
Új gyümölcse ő ősi gyökerű fának.
Új gyümölcs. Új .gyümölcs.

Nézzél reá, az új harcosra.
Nézzél reá kegyesen.
Új gyümölcse ő .ösi gyökerű fának.
Új gyümölcs. Új gyümölcs.
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~NEK ERLIKHEZ, A POKOL URÁHOZ

Sámán-ének. Szibéria.
Fénylőhajú gazdag Edik!
Embermelle a te korsód.
Zöldszín vasból van a vérted,
Hátpáncélod barna vasból.
Fénylik szép fekete arcod,
Hajad is fénylik, és borzas.
Mindig ezüst-trönuson ülsz.
Mindig arany-párnán lábad.
Lám, mcstan is jött valaki,
Kilenc lovat hozni Néked.
Kilenc kantáros paripát.
Hódolattal. ajándéknak.
Kezed, amint értük nyujtod,
Az ember eltünt előled.

A lovak félve, ijedten
Trónod előtt leborulnak.

Antal Gábor fordítása

LUKÁCS ISTVÁN:

FELÉNK ILYEN AZ ESTE

A láthatár már elpihent:
nem szölnak a kolompole ...
A néma bárányfelleg is
piros szirommá omlott.

A zúgó jegenyék alatti
már egyre nő az árnyék.
Kibujt a hold. Nézd, szétfrecseg
az égi tüzijáték ...

A puszta mélyén fölfakad
sok lámpa rezgő fénye.
(Visszhang gyanánt im átremeg
az álmothintő égre ...)

A Tisza fölött komoran
vadludak éke gágog.
S az uti kereszt tetején
fölsír az ócska bádog.

A boglyák sora megragyog.
(Szép ezüst pitykegombok ...)
Halld: régi mondát zengenek
az ősi avar-dombok ...

206 V I G I L I A


