
103

A farkasok üvöltése

 
Világ nélküli.

Mit húznak-vonszolnak vonításaik hosszú

pórázán,

Amit elnyel a levegõ néma csendje?

Egy felsíró csecsemõ, az ínséges csend erdejében,

Futásra ingerli a farkasokat.

Egy hangolódó brácsa, a bagolyfül-finom erdõben,

Futásra készteti a farkasokat – csattogásra és nyáladzásra

Az acélcsapdákat,

Szõrrel bevont fémvázukat nem repeszti szét a fagy,

Szemük sohasem értheti meg, hogyan történhetett

Hogy így kell élniük,

Hogy élniük kell

Ártatlanság szivárog az ásványokba.

Szél süvít, és a púpos hátú farkas megborzong.

Üvöltésérõl meg nem mondható, hogy fájdalomé, vagy örömé.

Nyelve alatt a föld,

A sötétség holtsúlya, ami megpróbál az õ szemével

látni.

A farkas a földnek él.

De a farkas kicsi, keveset ért.

Csak jön-megy farát vonszolva és nyüszít

szörnyûségesen.

Fel kell falnia a saját szõrét.

Az éj csillagokat havazik és a föld megcsikordul.

Ted Hughes versei

            Acsai Roland fordításai
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Márciusi borjú

 
Mintha skatulyából húzták volna ki, úgy pottyant erre a földre –

feketében és fehérben

Kis Fauntleroy – magát kinyalva, piperkõcen,

Vasárnapi öltözetben, esküvõi ruhában

Áll a trágyával kevert szalmán

Pókhálós gerendák alatt, a vályogfal közelében,

Nyakigláb,

Csillogó szeme nem vágyik többre

Csak, hogy az anyja teje el ne apadjon.

Minden más úgy van jól, ahogy van.

Ne múljék a nyári ég, legalábbis egy darabig.

Nem akar ennél többet.

Mindenbõl egy kicsit, fõleg az új dolgokból, az a legjobb.

A túl sok, és a túl hirtelen megrémiszti –

Amikor eltakartam a fényt, hegyomlás a semmibõl,

Hogy az anyjához engedjem szopni,

Ugrott vagy kétyardnyit, aztán megdermedt,

Csak bámult rám felmeredt szõrrel,

Felkészülve a legrosszabbra, bezárva bizakodó hitébe,

Kis szillogizmus

Vöröses-lilás orral, és várta az isteni hüvelykujjat.

Látni rajta a vad reménykedést

Ahogy a kopott korlátok közt a mázsás tûzhely felé

Anyja felé kocog.

Remeg a nõnivágyástól, kiölti kunkori nyelvét –

Ted Hughes
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Vajon mi jót talált itt egyetlen marha is,

Hogy ez a bájos kis fickó

Ilyen lázasan készülõdik rá?

Versenyezik, borzongva nyerni akar –

Annyi terve van, hogy összeakad

Tõle ma-született-lila szeme

De az éhes emberek gyomra még hangosabban korog,

A hentesek egyre hatékonyabbak, és a boltok egyre jobban

mennek.

Ám õ csak a farkát csapdossa – és sugárzik

Elegáns valójában

Nem sejti még, hogyan

Végzi egész pereputtya.

Remegve várja, hogy a világ megnyalja oldalát.

Mint egy zsarátnok – egy szikra

Hogy beizzítsa magát

Saját maga üzemanyagával, lélegzik és ragyog.

Hamarosan kiugrál a szabadba, hogy szétszórja felbuzgó örömét,

Hogy a mezõn lehessen,

Szabadon ekkora tágasságban,

Hogy megtalálja maga magát. Hogy ácsorogjon. Hogy azt mondja: „Búúú”.

 


