
BAMBUSz-stP
KINAI KISVERSEK A T ANG-KORSZAKBOL

E kis sorozat versei a láJnai költészet virá~l"áiból
(K,r. u. VIII-IX. század) valók
A fordfJtás javaresZJt Patrícia Guil1.ermaz kitűnő

fNllIl.cianyelvű szövegeín alaps~ (Ua Poésie O11i
nome, Seghers, 1957).
A fordító azon igyekezett, hogy a kínai verselk
formájához is - legalább szótagszám és ríJrnkéP
let tekintetében - hű maradjon. (Nagyobb for
mai hűség tudvalevőleg európai nyelvtől nem
télik.)
Amit így tartalmi árnyalatokon veszít a vers,
megnyeri a tömörségen. zenéje pedig joibban meg
közelíti az eredetiét.

Meng Hao-zsan
(690-740)

ESTE A FOLYON

Cs6nakunk kiköt.
Ránk terül a köd.
Ég rogy fák fölé,
hold leng főnk fölött.

Cuj Hu'
(VIII. sz.)

EMLtK

Tavaly itt barackfa állt
s alatta ű: barackvirág.
Ékes arca hova tűnt?
Bólog a oorackfaág.

Li Taj-po
{699-763)

HONVAGY

Fektemben fényes
hold-szőtte dér lep.
Fölnézek: kald süt;
le: honvágy éget.

HEGYI BESZtLGETtS

Mért lakom e bérceket ?
Mosolygok. - Szívem lebeg!
Ha szírom hull s víz lefut,
más üdv vár, mint köztetek.

A HAJOS

Szelet nyargal. a hajós.
Szűz tájak felé hajóz.
Nyoma nem több, mint amit
fellegen mad4rka húz.

A DtLI TAVON

Ért nádat, méntát tépni
evezek le a· déli
tóra. Lótusz tekint rám:
" Ni, egy búfogta férfi."

VIZEN

Hold úszik hószin vizen,
akárcsak hószin hivem
rlyöngyarca: le s fölmerül ~
s széttörik reszketegen.

Hszüan-Cung császár
(713-755)

BABTANC

Nézd, mely bohón ráng
drót;án a kócbáb
s bukik fel! Alom
elZ élet. bábt6nc.

Cui Jing-jing
(VIII. sz.)

CSANG SENGNEK

Hold;öttét várva, szélben
állok a kapufélen.
Virágárny hun a falra 
8 az árnyékodnak vélem.

Liu Caj-csun
(VIII. sz.)

DAL

Cenk a Csin-folyó
8 ra;t minden ha;ó!
Fér;em lopja el! 
s leszáll rám a hó.
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Liu Cung-jüall'l
(773-819)

HAVAS FOLYO

Száz hegy: sehol egy madár.
Száz út: nyomtalan, sivár.
Bambuszsapkás vén halász
M közt, sajkán álldogál.

Po Csü-j i
(772-846)

KÉIWAs

Víz fölé hajtom arcom.
Úsz tincs (szín nincs) a rajzon.
Ifjúkor vissza nem tér!
T6 színét kár zavarnom. '

TEAFÚZJ!;S

Levele feslik,
leve vereslik.
Kis tea-értőm,

mért nem lehetsz itt?

A TüKÖR

Elment. Tükrét, dobozba
rekesztve, hátrahagyta.
Szép arcát nem tükrözvén:
l6tusztalan tavacska.

Soká elő se vettem,
csak feküdt porlepetten.
Ma megtisztítám bronzát:
lássam, mit öregedtem.

Vesztemre. Beler6va
két gyík volt - egybefonva.

OSZI BOGARKAK

"Cir, cir": fal tövén,
,,%Um, zum": kert füvén.
Nő sír est árnyán,
férfi éj ölén.

ISO

A BAMBUSZ

Le ne nyesd furul1lá7l4k !
Horgászni le ne vág1ad!
Fú IS lvirág ha lehervad,
MMl ölt recefátylat.

Cin Csang-hszü
(IX. sz.)

TAVASZIBANAT

Csendháborító,
hess, sárgarigó!
Erje el urát
az álmodoz6!

Hszü Nill'lg
(IX. sz.)

A VJ!;N FA

Vén fa hajlik az útra.
Aga korcs, törzse pudva.
Nem láttad ifjan. Ú lát,
mint vénülsz elvonulva.

Si Csien-vu
(IX. sz.)

LÁNY VÁRJA KEDVESJ!;T

Száz holló sír kerengvén.
Ma sem jött eJ hivem! S én
nyitom, csukom s megújra
nyitom kencés szelencém.

Cao Je
(IX. sz.)

KJ!;K KÚT

Nap s szél enyész. Egy supség
kék kútban nézi képét.
Eltünt a r6zsa r6la!
Rémséggé vált a kékség.

S z e d ő D é n e s fordításai


