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   Hans Caros sa

   A régi kút
       
        Olts lámpát, és aludj! Csak örök-éber
        Csobogás hallik kint a régi kút felől;
        Szokott hang lett minden vendég fülében,
        Ki ide tért a sötétség elől.

        Bár megeshet, hogy ha már elaludtál,
        Nyugtalanság kél ablakod alatt:
        Léptektől csikordul kavics a kútnál,
        S az ezüst hang egyszerre megszakad.

        És fölriadsz – de nincsen mitől félned;
        A tájat hű csillagok őrizik;
       Csak egy vándor lépett a medencéhez,
        Vizet merít, s tenyeréből iszik.1*

        S megy is már; a hang visszatért egészen,
        Mely oldja itt magányod éjjelét.
        Sok vándor jár messze a csillagfényben,
        És némelyikük úton van feléd.

        (Tatár Sándor fordítása)

 
1  vagy:
És fölriadsz –  de nincsen mitől félned;
A csillagtábor fönt hiánytalan,
Csak egy vándor lépett a medencéhez,
Vizet merít, sóváran-szomjasan.

Wilhelm Müller

Jó éjszakát1

Ki idegenként jöttem,
El is akként megyek.
Virágokkal köröttem
Nyújtott május kegyet.
A lány szólott: „Szerelmem”,
Anyja kívánt frigyet –
Most ború künn és bennem,
Mély hó, dermedt rügyek.

Az sem saját döntésem, 
Útra mikor kelek; 
Vezetőm a sötétben
Csak magam lehetek. 
Hold árnya jön csak vélem,
Ki még el nem hagyott, 
S a hófehér fenyéren
Követek vadnyomot.

Várjam sorsom beteltét –
Elűzzenek megint?!
Nem fogok elvert ebként
Szűkölni odakint!
A szerelem is vándor;
Az Úr úgy alkotá,
Hogy ha válni kell, váljon.
Szivem, jó éjszakát!

El ne röppenjen álmod –
Mily drága, jól tudom.
Csendben lépjek, vigyázok;
Ajtód halkan csukom.
S még felírom rá oldalt
Búcsúm: Jó éjszakát,
És ebből láthatod majd,
Hogy gondoltam reád.

(Fordította:  Tatár Sándor)

 
1  A Franz Schubert által megzenésített Winterreise (Téli 
utazás) című dalciklus első darabja.
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Zalán Tibor

Ködben szendereg
A hatvanéves Tar Ferencnek

Talán történhetett volna velünk más is,
Az évek úgy-ahogy, mondhatnám, de frázis,
Remeg a léc, s a túlfélen vagyunk máris,
Fúj a szél, s a lépcsősor vége már látszik. 

Ennyi már nincs vissza, amennyi elrohant,
Rendezzük dolgaink, vagy mondjunk egy koant:
Egy kézzel tapsolni – nem lehet, ha ugyan!
Néma hajnalokban az idő megfogan. 
Cél hogyha vágy lenne elhagyna hirtelen,
Nem nekünk való a nagy harc, a küzdelem, 
Elhull a virág, eliramlik sok elem, 
Ködben dereng a lét s a történelem.  

2015. október
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