
Megelégeltem, hogy a saját fejem szerint

- Támár is.
- Űt csak hagyd ki lehetőleg.
- Pedig ha ittam volna, biztos jobban látnék. De téged így is lát-

talak ...
- Hol? Hiszen úgy ülsz itthon, mint a bálvány.
Az öreg undorral kiköpött.
- Ez a bálványnak szólt.
- Jó, jó ... csak mondom.
- Én is. Vagy bánt, ha tudom? Itthon úgy szúrod le magad, mint II

füstös karó, aztán elmész, s akkor egyszerre csupa virág ...
- Hol láttál, azt mondd! Nem tett jót neked ez a virrasztás.
Rám nézett, a szeme véreres, kialvatlan, gyermekes, riadt volt. A

hangja éles.
- Neked se tett jót.
- Bent voltál te is a városban ...?
- Minek? Úgyis tudom, mit csinálsz ott. Otthon vagy te akárkinél.

A szívedet kiteszed, a szívüket kiteszik, még virágot is a lábad alá, ha
akarnád. " Nincs nyugtuk, amíg oda nem mész, és nem parancsolod ne
kik, amit úgyis akarnak. Te meg szégyenled a nagy ragaszkodást, rühelled
a bizalmukat - mintha nem érdemelnéd meg! És mégsem elég. Még ar;
utolsó rongyukat is kifacsarnád ...

- Nagyon jó. És mit tudsz még?
- Egyszer láttam, amikor galambot simogattál, a szárnya alá dugtad

a kezedet. Tudsz burukkolni?
Az udvar akkor kezdett felvöröslení, a tetőkről ferdén csapódott le II

fény. Tohu nem vette le rólam a szemét, kezét az arcom elé tolta.
- Mit akarsz?
- Csókold meg. Most rászolgáltál a bocsánatra.
Azt hiszem, engedelmeskedtem; de utána meglöktem amellét.
- Bolondot csinálsz belőlem?

Becammogott a házba.

•
AFRIKAI LÍRA

John Mbiti

NE ÚGY, MINT EDDIG

járkáljak ide-oda
és hogy állandóan a lábaim vonszolják testemet.
Fáradságos dolog az emberekért
Szüntelenül a saját eszem után járni.

Megelégeltem, hogy az orrom után ügessek,
elég volt eddig követni, ahová vezetett.
Ezután másként akarok járni,
jöjjön az orrom énutánam.

Megelégeltem, hogy a nyakam csavargassam
és bámészkodjam ábrándok után.
Nem forgolódom többé össze-vissza.
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Feszesen járok és hallgatok,
pihenjen csak nyugodtan a nyaksziTlt,
Uram, add, hogy ezután szemedet nézzem,
és csak szerelmedről beszéljek.
Istenem, milyen fáradt a tarkóm
az örökös forgolódástólI
Add, hogy szilárd legyek és egyetlen utat
engedj csak látnom:
azt az utat, amelyet te ismersz.

Fülem belefáradt
az autók és vonatok zajába,
belefáradt a szavak zűrzavarába,

közelgő napok fejfájásai ba,
nagyon, nagyon belefáradt,
már majdnem megölt
a csattogó lárma,
megsüketített,
Uram, hívd fel a számomat,
és csak téged halljalak!

Torkig vagyok a káprázatokkal,
nem hagynak békén kint a világ
és bent a saját vágyaim.
Uram, te kápráztass el engem,
a te nagy szerelmeti kényszerítsen,
és nevessek mindörökké!

Csanád Béla fordítása

David Diop

AFRIKA

Afrika, Afrikám
Ős-szavannák büszke harcosainak földje, Afrik«
Afrika, melyről nagyapám dalolt
Egy messze folyó partjain
Én soha soha nem ismertelek
De látom ömlő véredet
Szépséges, fekete, hömpölygő véredet a végtelen mezőkön

Verítékező véredet
A munkád verítékét
Rabszolgamunkádverítékét
Gyermekeid rabszolgaságát
Afrika, felelj, Afrika
Tiéd e görnyedő hát
E megalázások-tiporta hát
E vérvörös csíkokkal reszkető hát
Mely igent mond, ha korbács csattan Dél ösvényein
S ekkor egy hang egy komoly h4ng így válaszolt nekem
Izmos és zsenge törzs hevesvéTÚ fia
Ott a távolban virul a te fád
Magányosan a fonnyadó, fehér szirmok között
Az Afrika, az a te Afrikád, me ly új tavaszra ébred
Újból kihajt szívós türelme árán
S bőséges gyümölcsöt terem
A szabadság harsány vad ízeit.

Balássy László fordítása
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Leopold Sedar Senghor

TAVASZI ÉNEK

A madarak éneke ragyogva szán az egyszeru egen,
Harsány füvek zöld illata száll, .s: április ez!
Érzem a hajnal leheletét, mely a függönyök fehér felhőit

lengeti, rázza

Hallgatom, hogyan énekel a nap üvegtábláin ablakomnak
Naettra gondolok, s az emlék lehelete csupasz nyakamat

megbizsergeti,

És a vér cinkosan susogni kezd az ereimben.

Te vagy az, kedvesem?! Figyeld csak egy másik fÖldrész
áprilisi meleg fuvallatát,

Nézd, hogyan siklanak az azurban a vonuló fecskék dideregt'e,
Figyeld a kiterjesztett szárnya gólyák fekete, fehér

surrogását,

Figyeld egy másik idő és másik földrész tavaszi üzenetét,
Figyeld a távoli Afrika üdvözletét és véred énekét,
Én már hallom az április ízeit dalolni ereidben.

Csanád Béla fordítása

Aimé Césaire:

'FAM - TAM

ahogy a föld vérének árama
ahogy a széthulló napnak a vére
ahogy a százkelevényű napnak a vére
ahogy az öngyilkos vadállatok vére a tűzben

ahogya hamunak a vére a sónak a vére
a szerelem vérének a vére

ahogy a vér lángra lobbantja a tűzmadarat

kócsag és sólyom
szállj fel és lángolj

Csanád Béla fordítása

Joseph Miézan Bognini

MI VAGY?

Varázsló vagy-e ismeretlen messze szigetekről

Csónak vagy-e - az ifjú évek anyás ringatója

A szelíd-szép jelen öröme .lettél
Szemem többé már nem tekint a tovatűnt napokra.

Bőröm égő fekete nap
Bezárva őrzi boldogságomat
Hogy újjászülessen a fény
A dőlt romok helyén

Ú, bimbókból feslő város Abidjan
Grande-Bassam földje voU az ősi televény
Most megtanulom majd hogy az örökség
Eltéphetetlenül csak az enyém

A fa-gyökerek szivemből fakadnak
Hajtásait mindenütt megtalálod
Keresztül-kasul szőtték a világot. Balássy László fordítása


