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GEOFFREY CHAUCER

A her ceg nõ köny ve
(rész le tek)

Alig mond tam el eze ket,
épp, ahogy nek tek, úgy bi zony:
mi kor – hogy s hogy nem, nem tu dom –
lel ke men nagy vágy vett erõt,
hogy alud jak; köny vem fö lött
el is alud tam, s hir te len
szép álom je lent meg ne kem:
an  nyi ra me sés, hogy sze rin tem
olyan nagy el me sen ki sin csen,
ki meg fej tet te vol na; még
József1 se len ne rá elég. [...]
Má jus volt ép pen, ahogy lát tam;
fe küd tem haj nal fény-su gár ban,
ál mom ban al va, ru ha nél kül.
De ha mar fel ri ad tam vé gül,
mi vel egy nagy ma dár csa pat
ker get te mes  sze ál mo mat:
mert fel zen dült az édes ének,
és ál mod tam, hogy ül dö gél tek
a há zam fö lött, szer te szét –
el is lep ték a te te jét.
Éne kelt mind, ahogy tu dott,
egy oda il lõ szó la mot.
Ilyen dal tán még egy se volt.
So kuk ma gas han gon da lolt,
a töb bi meg kisérte mé lyen.
De hogy csak rö vi den me sél jem:
még ilyen menny be il lõ han got
e föl dön sen ki so se hallott. [...]
Nem volt egy fel hõ sem az égen.
Én fek szem, egy va dász meg ép pen 
a kö ze lem ben pró bál gat ja,
mi lyen va jon a kürt je hang ja –
hogy ér des-e, vagy tisz ta, szép.
Volt em ber, ál lat, épp elég:
Ku tyák, lo vak, meg min den fé le;
ment vol na mind va dász ni végre. [...]
In dul tam én is; ahogy men tem,
egy kis ku tya ért utol en gem,
sze lí den hí zel gett ne kem,
s nem igen tud ta, mit te gyen.
Kö zel me rész ke dett, akár
ha ré ges-rég is mer ne már.
Le ko nyult mind a két fü le:
a fe jét így haj tot ta le.
El kap tam vol na: mind hi á ba;
El tûnt, alig ér tem nyo má ba.
De csak kö vet tem: õ pe dig
vi rág zó, szép ös vény re vitt.
Fi nom, friss volt a fû; az út
tar kán és vi dá man vi rult.
Sze rin tem em ber so se ró ja
ezt az utat, de Zephir s Flora –
kik nek nyo mán a vi rág ser ken –
nem lak nak on nan mes  sze, sej tem.
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És azt gon dol ta vol na bár ki,
hogy sze ret ne ver seny be száll ni
szép ség te rén a föld az ég gel:
hogy több vi rá ga le gyen hét szer,
mint oda fönn a csil la gok.
Lát szott, hogy azt a bá na tot,
a szen ve dést, mit min den év ben
el hoz a hi deg tél, egé szen
el fe led te most a föld,
víg volt az er dõ, üde, zöld.
Az édes har mat ráz ta fel;
és még csak kér dez ni se kell,
hogy volt-e ott sok lom bos ág,
és sû rûn áll tak-e a fák:
az egyik fa a má sik fá tól
ti zen két láb ra állt – jó tá vol.
Mind egyik ma gas, su dár, dél ceg,
még öt ven ölig is fel ér tek.
Nin csen ki ál ló gal  lyuk egy se,
s a ko ro ná ik ránc ba szed ve;
mi több, majd hogy nem egy mást érik –
így jó ár nyé kot ad nak vé gig.
És kö rül vet tek en gem ott
a gí mek és dám szar va sok,
gi dák, su ták: a jám bor õzek
csak ját sza doz tak, ker ge tõz tek;
a mó ku sok nagy tö me ge,
kik nek dió a cse me ge,
a fá kon ült és mu la tott.
Nyü zsög tek mind az ál la tok;
Algus,2 a szá mok nagy tu dó ja,
ha szá mo lás ba kez dett vol na
(még pe dig arab szám je gyek kel,
me lyek bõl okul hat az em ber,
ki min den szá mot tud ni vágy na),
ke vés lett vol na tu do má nya
pon to san ki fe jez ni szám ban,
ál mom ban men  nyi cso dát lát tam.

Werthmüller Gyön gyi for dí tá sa

Jegy ze tek

1 Cél zás a fá raó ál má ra, me lyet az Ószö vet ség (Gen 41) sze rint Jó zsef fej tett meg. – a ford.
2 Ne ki tu laj do ní tot ták az arab szá mok ki ta lá lá sát – a ford.
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Csi kós Dó rá nak, Nádasdy Ádám nak és Starčević At ti lá nak. 


