
A Conway Stewart
„Közepes” hegy, 14-karátos,
Három aranycsík a csíptethető
Kupakon, márványos tartálya

Falán lapátforma kis
Pumpáló töltőkar,
Mutatta is az eladó,

Kicsavarta, első
Búvármerüléséhez
A friss tintásüveg

Csatornaszutykába,
A megfelelő szögben hagyta
Nyelni,

Hogy mi is nézhessünk
Együtt, de elfele
Az este esedékes búcsúnktól

A kézírásom felé, mikor
„Kedves”,
Írom nekik, másnap.

Colum Cille Cecinit
(Seamus Heaney fordítása)

I. Is scíth mo chrob ón scríbainn

Kezem írástól görcsöl.
Kúpos hegyű a penna.
Mélykék madárcsőr
Csúcsán bogár a tinta.

Bölcsesség patakzik
Munkám finom nyomán:
Zöldbőrű magyaltinta
Pereg a pergamenen.

SEAMUS HEANEY
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Folyós kis pennám könyvek
Sorát szántja folyvást,
Tudós tárakat tölt meg —
Kezem görcse, az írás.

II. Is aire charaim Doire

Derryé dalom,
Nyugodt, ragyog.
Fehér angyalok
Minden zugban.

III. Fil súil nglais

Írországra egy szürke szempár
Visszanéz, s már
Nem lát
Egyetlen írt, sem asszonyát.

„Nyald-a-cerkát”
1. 
„Nyald-a-cerkát”, hívhattuk volna így is,
Úgy nedvesítette a hegyét, olyan fürge volt
A kéztől-szájig mozdulat, a nyalintás.

Vagy „Itasd-a-tehenet”, olyan vadul ragadta orron,
Rántotta hátra az ajkakat, olyan akkurátusan
Döntötte a gyógyszert a csupasz, nagy fogak közé.

Vagy „Fogd-a-lovat”, mert alacsony létére
Mindig át tudta vetni a karját
A nyakon, egyetlen mozdulattal

Feladni a szemellenzőt. De a meglepetés
No meg az igazság kedvéért „Nyald-a-cerkát”
Lesz az, nem más.

2.
„Másolóceruza”, ki tudja, miért, így hívták,
Eltintásult és belilult a nyalástól,
Rövid volt, mint
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Zsebében a cigarettavég,
És legalább olyan átható, folyton
Hegyezésre szorult, aztán próbára

A bal keze fején, fénylett a vonal,
Mint a vércsík, amit a magyallevél húz
A fészekrablók kezén,

Letörölhetetlen, mint a gyászos, szürke
Himlő, amivé a fehér kutyatej nedve
Szárad a bőrön.

3.
Az ő emlékére nézzétek e bőrfoltokat,
Mint nedvesednek és nőnek, akárcsak
Ami Colmcille szerzetesruháján esett

A halála napján, amikor nem kellett
A lovát megfognia, mert a ló jött oda hozzá
Az ösvényre, ahol ült,

Mivel, amint a Vita-ban áll, „megfáradott”.
És a ló „a keblén könnyezett,
Benedvezve a szent ruháját.”

Aztán „Hagyd csak, Diarmait”, szólt Colmcille
A kísérőjének, „hadd sírja ki magából
Érettem érzett bánatát.”

Mesterházi Mónika fordításai
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