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VINCENZO CARDARELLI

Ál mat lan ság
Úgy tû nik ne kem oly kor, hogy az Álom
iszo nyú ször nye teg, meg fog ha tat lan,
fe let tem áll s kész ar ra, hogy le nyel jen,
s azonnyomban a zsák má nya le szek.
Mily bor zasz tó, szá nal mas küz de lem,
me lyet foly tat nom kell ve le
a leg több al ka lom mal!
Mon dom, az Álom mal. S va dul me ne kü lök
a ne ki fenn tar tott órák elõl.
Nyug ta lan szel lem, al vó, aki jár-kel
és ál mo dik és be csü li, hogy éber.

Hárs Er nõ for dí tá sa

UMBERTO SABA

Az álom
Azt hit tem, hogy ál mod ni édes.

De az álom tü kör, amely ben
mi vol tom ból tel jes egész lesz,
le lep le zet ten.

Mit ér, hogy bár mit rejt ve tart son
elõt tem a nap pal, ha vé gül
ál mom ban lát ni fo gom ar com
fáty lai nél kül.

Egy fér fi dol go zik vi dá man,
as  szo nyát s gyer me két imád ja,
de mi kor ál mo dik ma gá ban,
sza bad ra vál va,

úgy ér zi, hogy ör vend fe let tébb
a drá ga nõt hol tan ta lál ván,
mi vel min den ré gi ke ser vét
meg gyó gyít ja e lát vány.

Az asz ké ta, aki cso dá kat
mû vel, s a szent sé get el ér te,
le ve ti a szür ke ru há kat,
ké jek nek él ve.

S az em ber, ki fõ nö ki lé tét
a vi lág ban an nak kö szön te,
hogy min den igaz szen ve dé lyét
ré gen meg öl te,

nyo mo rú ság ról és iszony ról
pró bál ál mo kat szö vö get ni,
mert csak ál mod va ké pes oly kor
ön ma ga len ni.

Hárs Er nõ for dí tá sa


