
AFRIKA ÜZENETE
Keszthelyi Tibor múfordításaí

Geraido BESSA VICTOR

Angola

Ajándék, fekete gyereknek
(Presentepara críanca preta)

Fekete gyereknek ne szép szát adj
(holt minden stábeli áldozat),
hanem szetetetet - ezaz ajándék
gyámolít és nyugtat minket leginkább.

Tettekkel mutasd ki szereteted,
ne pusztán nyájas cirágatással,
kicsinylőmosollyal, elnéző legyintéssel.

Ne fojtsd el lelkét ezernyi példabeszéddel
(mérgeznek e szavak).
Beszélj inkább Jézusról, aki szereti a gyerekeket,
feketéket s fehéreket egyaránt.
A lélek nem evilági,
ne öld meg benne a hitet s a reményt
azra], hogymit Jézusról mondasz, mese csupán.

Ne beszélj néki a Télapárol,
sem a liliomok ról (',látod, a mezok liliomai . . . "),
amikor elesett, gyenge,
éhét és szomját oltani kívánná.

És ne cirógasd ájtatosan az orcáját,
és nehogy elkápráztasd holmi szemre-szep játékokkal.
Adj neki életerőt (melytől egy napon üdvözül):
bírja le rögvest a rettegés rémét.

Nem, ne a szóból adj - hiszen a szép szó
méreg: öl vagy csupán becsap: semmiség.
Adj a szeretetedbol, mely másokban
sértetlen, viruló életet ápolhat.

Geraido BESSA VICTOR 1917-ben született Luandában. Portugál nyelvu költő és Író. Ango
lában nevelkedett, majd Lisszabonban jogot hallgatott, és ügyvédi gyakorlatot folytatott.
Novellái és esszéi önálló kötetekben is megjelentek. Főképpen azonban lágy hangú és az
emberek közti megbékélést hirdető verseiről ismert. Főbb kötetei: Ao som das marimbas
(A marimbák hangjára, 1943), Mucanda (1946), Debaio de céu (Ég alatt, 1949), Cubata ~ban
donada (Az elhagyott kunyhó, 1958). Költeményeit gyakran közlik folyóiratok és antológiák.
Sok művét fordították, különösen franciára.

44



KwesiBREW

Ghána

Fohász irgalomért
(A plea for Merey)

Leborulni jöttünk a'hajlékodba,
Mi, e földnek fiai.
A pőre pásztor rendben

, Hazaterelte a csordát.
Egyik kezében a bambuszjurulyája,
A másikkal esőt dörgöl a szeméből.

Költ fészkén a madár,
Torkában új dallal várja a hajnalt.
Árnyak gyűlnek a parton,
S csókolják a tenger emelkedőkeblét.
Visszatértek munkábol a parasztok,

A szív horgonya
(The Heart's Anehor)

És a tábortűznél

Mondanak osi meséket.
Miért ne hallgatnád meg
E föld fiainak könyörgését,
Hiszen a szivünk dallal teli,
S az ajkunk reszket a bútól.
Csillaghoz méri magát a szentiánosbogár,
Naphoz az égő fahasáb, '
Tökedényben a víz a hatalmas Voltához.
De mi ínségben járulunk, Uram,
Küszöbödhöz, alamizsnáért.

Megérkeztem végre, ó Uram,
Szined elé,
A nótákat, miket kértél
Eldaloltam mind
Utam nak elhagyott tájain.

Hajszálaimat
. Hajnali harmat duzzasztja
És a fejemre a kezed domborul.

Megérkeztem. ó Uram, szined elé.
Vezekeltem, miként rendelted,
Ám a béke, mit ígértél
Távol, a srivedben él.

Kwesi BREW angol nyelven alkotó ghánai költő. 1928-ban született Cape Coastban. Korán
árvaságra jutott, egy angol gyarmati tisztviselő nevelte föl. Elsök közt szerzett angol iroda
lomból diplomát az Aranyparti Főiskolán (ma a Ghánai Egyetem). Még diákként elnyerte a
British Council költői pályázatát. Filmszínész lett, majd Togóban angol gyarmati tisztviselő.

Hazája függetlenségének kikiáltása után külügyi szolgálatba lépett, szolgált Angliában,
Franciaországban, az NSZK-ban, Indiában, a Szovjetunióban, nagykövetként pedig Szene
gálban és Mexikóban. Versei főként folyóiratokban jelentek meg, jóformán nincs antológia,
amelyből hiányozna. Kötete: Shadows of Laughter (A kacagás árnyékai, 1968).
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John Samuel MBITI

Kenya

A megfeszített lator
(The Crucified Thief)

Én, a megfeszített tolvaj,
Sok tettemért haldoklom itt,
A "bűnös" Isten oldalán,
Ki elveszi a világ vétkeit.

Ujjai jéghidegek,
Szemét sivatag pora lepi,
Torka tikkadt, szomjazik:
Így szenved érted és értem.

A kereszten függve is
Isten szeretetét lapom.
Őmellé szegeztek,
Hogy együtt jussunk a mennybe.

Félve búvik fönn a nap,
Kínban görcsöl lenn a föld,
Holtak kélnek, hogy sirassák,
Könnyező angyalok esdekelnek.

Csak én loptam. Ámde
Krisztussal együtt adom
Ki lelkem, ki tolvajok
Vétkét is elorozza.

John Samuel MBITI angol és kikamba nyelven alkotó kenyai költő 1931-ben született Ki
tuiban. Egyetemi tanulmányait a hírneves, irodalmi központnak számító ugandai Makarere
Kollégiumban végezte, majd ösztöndíjjal az Egyesült Államokban teológiát hallgatott. Itt
szentelték pappá 1960-ban. Az angliai Cambridge Egyetemen doktorált teológiából. Több
könyvet és számos tanulmányt, cikket tett közzé az- afrikai természetvallás .tárgyköréböl:
ismert népzenei gyűjteményéről is. Irodalomkritikusként is tevékenykedik. Verseit anto
lógiák és folyóiratok közlik. Verseskötete: Poems of Nature and Faith (A természet és a hit
költeményei, 1969).

Dennis BRUTUS

Dél-afrikai KöztársaJág

Levelek Mártának
(Letters to Martha)

4.

Főként persze a magánzárkában
-de a közösben is
megmoccan a vallásos érzék;
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talán éji imák gyerekkori szokása
vagy kogy könnyen megkapni abibliát
netán
a halál közelségének tudata hat;



s persze mert haszonnal is járhat -
az ájtatosság kegyeket válthat ki
megreformálódott magatartást sugallhat
(kedvezményekhez juthatunk);

és a gyenge mentsvára
hogy mennyei bosszúért könyörög
a pusztító igazságtalanság ellen;

tény hogy üres délutánok szürke csöndjében
. azon kapjuk magunk .

hogy Istennel beszélgetünk.

Dennis BRUTUS angol nyelven alkotó dél-afrikai költő. 1924-ben szűletett Dél
Rhodésiábari, majd szüleivel a Dél-afrikai Köztársaságban telepedett le. A Witwaters
randi Egyetemen jogot hallgatott. 1948 és 1962 között középiskolai tanár. Tüntetéseket
szervez a fajüldöző apartheid politika ellen, s ezért másfél évi kényszermunkára ítélik. Ki
szabadulása után megszökik az országból, Londonban újságíró, 1966-tól az amerikai North
western Egyetem (Illinois) tanára. Kötetei: Sirens, Knuckles, Boots (Szirénák, boxerek, csiz
mák, 1963). Letters to Martha (Levelek Mártanak. 1968), Poems from Algiers (Versek Algír
ból, 1970), Single Lust (Magányos vágy, 1972), China Poems (Versek Kínából. 1975): Strains
(Feszültségek, 1975).

Jonathan KARIARA

Kenya

Nőni fog a hi
(Grass Will Grow)

Ha elveszed gyermekem Uram
Adj erőt hogy megássam sírját
Földdel betakarjam
És küldj Uram esőt

Mert nőni fog a fű.

Ha leégne házam
S pernyéje orrunkat csiklandozná
Könnyet csalva szemünkbe
Küldj Uram egy kis esőt

Mert nőni fog a fű.

De Uram ne küld] rám
Tébolyt
Engedj könnyeznem
Ne guríts eressz holdkemény rögeszmét
Koponyám fészkébe
Inkább vadíts rám galoppozó
Zúzó patájú
Lócsordát
De ne törd rám
A holdnak sárgaját.

Jonathan KAR/ARA angol nyelven alkotó kenyai költő 1942-ben született. Az új kelet-afrikai
Írónemzedék kimagasló alakja. Az Oxford University Press nairobi irodájának ·vezetője,

szerkesztő.Novellákat is ír. Versei folyóiratokban és antológiákban lelhetők fel.
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Ismail HURREN

Szomália

Bocsáss meg
(Pardon Me)

bocsáss meg atyám ha netán csalatkoznál bennem
ha mást vártál

bocsáss meg atyám
hogy más törzsbélit képtelen vagyok megölni
hogy elmulasztom a reggeli fohászokat
hogy néhány jótanácsod meg nem fogadom

mert atyám
bár a te véred fut ereimben
bár magam is nomád vagyok
bár én is hálok szabad ég alatt

a holdat bámulva
karomat Isten felé nyújtva
irigylern az Ő erejét
az idő megfoghatatlan rétegeket
teregetett kozénk
az idő föltépte gyökereimet
az idő oly talajra ültetett át
hol az imának haszna nincs
és bocsáss meg anyám ha kiásom csontjaidat
(itt eltemetett csontjaidat)

bocsáss meg
hogy elfeledtem itt temettek el

Ismail HURREN szomáliai költő 1948-ban született. Középiskolai tanulmányai befejeztével
ösztöndíjjal az Egyesült Államokba került, s az Újmexikói Egyetemen szerzett angol tanári
diplomát. Szudánban tanít. Verseit folyóiratokban, antológiákban közölte.

A VIGILIA KIADÓHIVATALA közli: Megjelent a Vigilia 1983. évi négyoldalas tartalomjegyzéke.
Elöfizetöink részére a januári számunkhoz díjtalanul mellékeljük. Példányonkénti vásárlóink
számára 2 Ft-os' bélyeg beküldése ellenében készségesen megküldjük a kért címre.
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