
vel a jövő termelés fejlesztését előmozdító beruházásoktól vonjuk el. Ez ad
magyarázatotarra, miért emelkedett 1946/47-ben az életszínvonal nagyobb
mértékben, mint a termelés értéke. Hosszabb távra tekintve, az élet
színvonal . emelése természetesen csak úgy képzelhető el, ha egy bizonyos
életszínvonal elérése után a nemzetgazdaság termeléséből nagyobb hányadot
fordítanak beruházásokra és így biztosítják a további termelés emelkedését.
Onként értődik, hogy ez csak úgy valósítható meg, ha a beruházási többletet,
tehát az újjáépítésre fordított beruházási javakat a fogyasztásra rendelkezésre.
álló jószágmennyiségbőlvonjuk el. Ez a helyzet 1947/88-ban is.

Ber cs e l i A. Károly fordításai

GIOVANNI PASCOLI VERSEIBŐL*

BORZALOM
A borzongás kirázta
didergő testemet.
Árnyék osont a házra,
s ijesztő este lett,
mely fojtó, mint a sírbolt ...
Halál, halál ...

Hogy is volt?

Mint lég:' árnyéka, semmi,
de mégis végtelen,
mely egyre nő s belengi
a tájat hirtelen,
és felhő lesz a kis folt ...
Halál, halál ...

Hogy is volt?

Rettentő, mint az orkán,
mely száguld s úgy dühöng,
de hangtalan s mogorván
terjed a szörnyű csönd,
s lapít a torz, hamis hold ...
Halál, halál ...

Hogy is volt?

Ki látja őt, örökre
behúnyja bús szemét,
s úgy hull a mély gödörbe,
hogy bomlik szerteszét,
s ha kérdezik - Hogyis volt?
Igy válaszol ...

Hogy is volt?

*l1utatványa Római Magyar Intézet kiadásában megjelenö PascolJ-kötetből. Pascoli (1855-1912)
a modern olasz Ilra egyik legnagyobb alakja.

284



HAZA

HARMAT

Csak röpke nyári álom.

Oly reszketeg s megejtő

a tücsök csengetyüje!
Avar zizeg s a szellő

fölkap ja, majd röpülve
sodorja át a tájon.

A nap leszáll s a sziUák
közt por csillog nyalábján j

az égen lengve ring át
két lágy felhöcske árván,
ecsetfoltok s a vászon

az ég csodás azúrja.

Itt gránátalma-ösvény,
ott tamariszk bozótja,
a lakák búzaföldjén
egy gép csépel morogva,

s csengetnek angelus-ra ...

Hol voltam? Halk harangszó
megmondja, míg kutyáktól
üldözve, mint csavargó,
siet tovább a vándor,

fájón magaba hullva.

Halk csöngetés s lovak patáí
verik föl éjem néma csendjét ...
Tovább robog ... S hallom megállni ...

A csúcs alig dereng még.

Az ég is bágyadt, fénye halvány,
csillag ragyog még szerteszéjjel,
halk, kósza suttogás e lanyhán

zsibongó tiszta éjjel.

Ki vágtatott előbb s utána
ki torpant így meg célhoz érve?
Tán senki. Harmat hull csupán a

sok elszáradt levélre.

De újra zaj, tompán zörögnek ...
Elindult, s megy már messze-messze ...
Nem látom ... S szerte tiszta csöppek

zizegnek permetezve.

Az éj még sejtelmes derengés,
egy csillag lobban föl zuhanva;
a Nap vakít igy, Ö üzent és

kigyúlt egy pillanatra.
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