
RENÉ GUY CADOU A huszadik századi francia költészet üstökös-hirtelenséggel felbuk
kant és letűnt nagy alakja (1920-1951). Max Jacob és Pierre Reverdy
tanítványa, a háború alatt többekkel (Michel ManoU, Marcel Béalu,
Jean Bouhier, Jean Rousselot stb.) megalapítja a Rochefort-i "költő

iskolát", melynek alkotói panteizmusukkal, élet-szeretetükkel, át
tetsző hangjukkal kívántak eUene mondani az öldöklés abszurdu
mának. 1945-től tanítóként dolgozik Louisfert-ben, s ez a falu mind
végig életének színtere marad. 1937-es, Les brancardiers de I'aube (A
hajnal hordágy-cipelői) című első könyve után életében több mint
harminc kötete-füzete jelenik meg, köztük a La vie révée (Álmodott
élet, 1944), a Pleine poitrine (Teli tüdőből, 1946) és a Les Biens de ce
mande (Evilági javak, 1951). Esszéket is írt Apollinaire, Saint-Pol-Roux,
Reverdy, Jacob és mások műveiről. Jelentőségét halála után tíz-ti
zenöt évvel ismerték fel. Összegyűjtött verseit (Oeuvres poétiques
compleies) 1973-ban adta ki két kötetben a Seghers kiadó, az itt kö
zölt szövegek innen valók. (A ford.)

A gyermek
Hét éves vagy és jársz már iskolába
A műhelyben csontenyv szaga itatta át a
Ruháidat
Tolltartód mezei virágoktól dagad
Lassan lépdelsz, hogy a sarat kikerüljed
Hajadban csillagok hada viszket
Sajnálod otthagyni a nagyfenyők illatát
Megál/nál hogy kenyeredet legalább
Megoszd egy arra járó kislánnyal
Nem mindig vagy első az osztályban
Sokat fecsegsz
Macskákat rajzolsz mind itatósad dísze lesz
Az ablakon át gyakran bámulsz ki az égre
A jó pásztorokra gondolsz kik láttak születni téged
De tudsz már olvasni és ha fúj a szél
Magadtól hallod milyen bölcsen beszél
Szavait jólesik mondani szádra venni
Tudsz már sást fonni és kecskéket terelni
Nyugodt és gyengéd mozdulattal csitítani lovat
Babérfaként susogni míg a madarak megnyugszanak
Szívesen simogatod fehér homlokát anyádnak
Te vagy a Gyermek kit imádok
Istenem Fia vagy
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Az éj megóvja a
gyermekeket
Szobánk mintha a hajóorrban állna
Ahol a kutya alszik
Holfű nő szerteszét
A lámpa teli perselye alatt
Ott vagyok

Kedves házban lakom
És tél van
Mozdony hangja hallik
Hallani amint a messzeségben
Egy kulcs
A homokba hull

Valaki egyszer csak halkan babrálni kezd
Ujjaival
Könnyű föld

S az éj mélyéből
Kibomlik már egy sziluett
S akiről azt hittük halott
Mosolyogva átjön a falon

Máris a tűz mellett magasadsz
Lábadra vadászcsizmádat vetted
Melegítsd fel kicsit apa most
A testnyi helyet magad mellett
Mindketten ott alszunk hamarost.
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