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LUMO KAJ OMBRO
poemoj kaj tradukoj

Asocio Jozefo Kármán

Mi dediĉas ĉi tiun verkon al
Johano Sárközi,

ĉi-maniere dankante lian amikan helpon

Mi dankas al
 S-ro Tibor Papp,
 al ĉefredaktoro de
Debrecena Bulteno,

lian utilan fakan konsilon kaj helpon.
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Anstataŭ antaŭparolo:

Kara Petro!

Ĝis nun kiel bohemon mi konis vin, kiun seriozaj aferoj ne interesas; kaj jen, poemkolektaĵo
via, plene da profundaj pensoj; meditado pri la sorto de la homaro, de la mondo, kaj pri la
sekretoj de la homa animo.

Koncerne la formon de la poemoj - pri poezio mi estas ne kompetenta - prijuĝi ĝin mi ne  
povis.

Ili ĝenerale estas faĉile kompreneblaj kaj ĝueblaj.

Sincere mi gratulas al Vi!

Nepre eldonigu ilin!

Amike:     
Johano Sárközi

La   09-an de Aŭgusto 2000

Kelkaj vortoj pri Petro Vacano

Lia originala nomo estas Péter Péter. Li naskiĝis la 10-an de februaro 1937 en Vác. Lia
parencaro estas multnacieca kaj multlingva, tial ankaŭ li parolas plurajn lingvojn. Lia edzino
laboris en la sanitara sekcio. Li havas du filojn. Lia pli aĝa filo laboris en Gernanio. Lia faka
kvalifiko estas uzina inĝeniero, produktad-teknologio. Nuntempe li estas emerito, lia lasta
laborejo estis en la Fakmezlernejo de Informad-Teknika Fako, kie li laboris kiel fakinstruisto.

Jam en lia juneco li ekŝatis la literaturon, ja en lia 14-a jaro li ekverkis poemojn kaj novelojn.
Ĉiam li estis ŝatinta okupiĝi pri literaturo, sed bedaŭrinde, por malmultaj estas donite
“perverki” la vivbezonaĵojn. En 1964 la “opozicia” Verkista Rondo Miklós Radnóti akceptis
lin kiel anon, tio  poste estis nuligita pro influo de oficialuloj. En 1968 li debutis. En 1998 li
aniĝis ĉe Soĉieto Jozefo Kármán. Pere per liaj verkoj li prezentiĝis jam en gazetoj de lia
regiono, kaj en Budapeŝto, en Radio Madách kaj Radio Dunakanyar (Danubkurbiĝo) kaj en
Televido ES. Liaj verkoj aperis jam en Napút (Sunvojo), en Magyar Napló (Hungara
Taglibro) ktp, kaj en diversaj antologioj. Lastfoje li sukcesis eldoni libron, kies titolo estis
Poezio de Danubkurbiĝo, kaj en kiu 26 verkistoj publikis. Li eldonis multajn el siaj verkoj
kiel privata eldonisto. Liaj verkoj estis publikitaj ankaŭ en eksterlando (ekz. en Magyar Szó
/Hungara Vorto/, en Nov-Zelando). Li kaj liaj poet-amikoj estas invititaj por multaj
prezentadoj, eĉ en eksterlando.

Li ekkonis Esperanton jam en lia studentaĝo, tion li enplektis en lia romano “Rekviemo por
amo”, kiu estas nun ankoraŭ en la eldonejo. Pri Esperanto-literaturo li ekokupiĝis nur post
1982, post sukcesa trapaso en lingvoekzameno antaŭ la komisiono estrata de Alfonz Pechan.
Cetere, li legis multe da Esperanto-verkoj, li havas propran Esperanto-libraron. En 2001 li
estis la unua ĉe konkuro de tutlanda arta poemtradukado en Esperantlingvo.

Tibor  Papp
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POEMOJ

LA LASTA RONDO
Foje haltos antaŭ mi
la sort’ por batali,
kaj mi povos antaŭ li
ne timante stari.

Venu interbatali!
- nenion perdante
mi brave krios al li
la kapon levante.

Kaj sovaĝe luktos ni
tra l’ fosaj’, arbusto;
venkos li, malvenkos mi
bele kun honesto.

ONI DIRAS, KE...
Oni diras, ke mi estas frenezulo,
ĉar mi amas sole nur edzinon mian,
rigardante min mem - kiel en spegulo -
en ŝiaj okuloj, trompantaj neniam.

Oni ne renkontis la fidelan amon,
kiu kun ni loĝas en nia gaja dom’,
oni ne fidis la teneran miraklon
dirante nur pri mi, ke kompatinda hom’.

Ne mi, ili estas ĉiuj kompatindaj!
Nun mi ridus ilin, sed ilin bedaŭras;
kiuj pri la amo estas surdaj, blindaj,
preter kiuj ĉiam la temp’ adiaŭas.

En mia edzino estas kune ĉio:
fidela edzino, konfida amikin’,
zorgema patrino de la familio,
kaj finfine la arda, ama amatin’.
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MONOLOGO
Vi estas sola lup’: muskol’ kaj ŝtalo.
Per ungoj kaj dentoj vivtenas vi mem;
ne rompas vin vento, frost’ kaj malsato,
sola lup’ vi estas: forta kaj liber’.

Vi tra l’ nigra nokt’ vagadas sole nur,
pro via tirbojo ekkirlas la tim’
disŝire la fridon de la noktvelur’,
kiel la silenton la ŝtorm’ de l’ anim’.

En okuloj viaj flagras la fier’,
vi devojigas ĉiujn ombrojn jelpe;
sed maljunece, diru, estos kiel

kiam via korp’ surteriĝos feble?
Pro dolor’ via eĉ larmgut’ ne estos!
Kiel vi vivis: solece vi mortos...

AL EDZINO MIA
Vi apartenas al mi -
        esto mia estas sigel’ de via sort’.
Jam vi apartenas al mi
                                 vole, nevole,
kaj mi scias:
        mi rigardos vin
        ankaŭ tra mia mortotuko
per okuloj de mia fil’...

LA OKULOJ ŜTELITAJ
En riĝardo via marĉlumflamo flagras:
okuloj mortaj de amatino mia
tra viaj okuloj al mi ekbriladas,
veke la frenezon de l’ febro estinta.

En rigardo via ardas fremda brilo -
fosforeskas en ĝi fantomlumo verda,
venas mesaĝ’ per ĝi nun el trans la vivo
de ŝi, kiu drivas en la spac’ eterna.

Kaj kiam la arda lumo ekflamiĝas,
al abismo tiras min la stranga kirlo,
kaj en la sovaĝa plezur’ tie estas
la interbrakumo de l’ eksamatino:
   delir’ ebria, kaj konjektas neniu,
   ke en vi denove reviviĝas iu...
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POST HEJMA BULIO
Densa fumo flugas
tra la svena aer’,
boteloj rompitaj
kuŝas jam sur la ter’.

Inundas la muzik’
el la magnetofon’
pro ritmo sovaĝa
tremadas la plafon’.

Dancas jam neniu;
en ebria delir’
ni kuŝas sur la sof’
kun lacema dezir’.

Lante jam tagiĝas,
nin vekas aŭror’;
falas en l’ okulojn
la lumo kun dolor’.

Ankaŭ ŝi ekstaras
por iri al la pord’,
kaj ĵetas rideton
ŝi al mi el la kort’:

Mi eliras post ŝi,
kaj antaŭ la dom’
vidas mi ke ŝin jam
kisas alia hom’...

KIEL LUMON LA  FLOR’
Do mi soifis vin kiel lumon la flor’,
igis min surda kaj blinda tiu amo,
kaj diino estis vi per mia ador’,
per sankta frenez’ en mia okulflamo.

Preĝon kaj psalmon el via nom’ mi plektis,
poemriver’ estis antaŭ vin verŝita,
la edenopordon por mi vi malfermis,
kaj nun pri l’ dolor’ mi estas instruita!

Ne preĝon, psalmon, sed punon vi meritas,
vian blankan korpon ekŝiru la skurĝo,
batu vin ĝis kiam la brakoj toleras,
aŭ ekploras en vi la konsci’ de l’ kulpo!

MEMKONFESO
Mi estas nenio kaj estas neniu,
el la multaj nur sola formiketo
por fari laboron kiel la aliu’;
naskiĝis, vivas mi sur la planedo.

Mi estas neniu kaj estas nenio:
al unu’ kiel part’ mi apartenas;
grav’ de labor’ mia dependas de tio,
al tiu tuto kiel ĝi kunvenas.

Mi estas formiko, nur punkt’ el la multo
- neniu, neni’- jen do mia esto;
mi faras laboron pie en tumulto -
naskiĝis, vivas, mortos sen protesto.
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BONE KOMBITAJ MURDISTOJ
Ridetantaj murdistoj afablaj
en la nomo de l’ pac’ kaj demokratio
direktas, venenas sorton nian
ne en elektra sed prezidanta seĝo.

Honorpodio kaj pacparolo;
por novaj raketoj: novaj miliardoj;
do atendu nur en la malsatzon’
la vegetanta ar’ je iaj mirakloj!

Ho, kiel diboĉas en Libanon’
la pac’, kiel la ord’ en Nikaragvo,
en Salvador’ aŭ Mezorient’, kaj
heroaj’ grenada trans la granda akvo!

Vasta arzenalo de kemiaj
armiloj, neŭtronbomb’, flugilaj raketoj,
la “rajto de atomfrap’ unua”
nepre servas ja la sanktaj pacaferoj!

Fabelu, bravuloj ridaĉantaj
de l’ kosmomilitaj frenezaj kimeroj
pri la “homaj rajtoj”, pri la paco,
vi, novaj stalinoj kaj novaj hitleroj!

Sed ni kredas, ke la frenezuloj,
sidantaj ĉe flanko de l’ malbenata mort’,
je la venk’ de l’ naŭz’ kaj sobra menso
finos siajn sortojn sur sterkej’ de la mond’!

OBSEDULOJ DE L’ MASAKRO
La dolor’ de nenia di’
povis savi ankoraŭ
nian malbenan planedaĉon,
frenezitan pro militaj svenoj
- la naciojn de l’ Tero
la dioj ne povis
savi vere!
        Prometeo vane stelis
        la fajron por ni,
        kaj oni vane krucumis Jesuon:
sigelo de Kain tie karbiĝas
sur nia frunto obstina!
... Ni vadas en koto nigra de l’ malamo;
la slim’ de la sango
malvarmiĝas sur nian vizaĝon
        - larmoj de jarmiloj ne povas
        forlavi de sur ni
        malhonoron de raso nia!
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En okuloj niaj tie estas
la ombro malhela de l’ malbeno:
        pagana senfido,
        dub’ maturigata,
trompiĝo pro divenoj grandaj
de l’ profetoj
        - ĉar la homo
        mem devos foje
        elaĉeti
        ĉi tiun Mondon fine!

DORMU NUR!
    Vi dormas.
Sur la kusen’ defluetas
rivereto de hararo via...
Mi komprenas:  lacigis vin ĉi tago!
Estus bone vian korpon
nun ĉirkaŭpreni
- scias mi: estas bonvarmege!
    Gardeme ĝustigas mi
vian kovrilon:
        ripozu!
Nun en nia sonĝo ni interbrakumos,
        dormu nur!
      mi vin ne vekos...

MIRAKLON NE ATENDU!
Mi estis mortinto via
    sub polviĝantaj jartavoloj.
Ne kredis mi, ke vi foje
    fosos por mi malsupren
    en vian paseon.
Vi tion faris...
    kaj nun vi atendas miraklon
- ĉar la mortinton vi ne povis
                                revivigi jam...

Vidu la ĉerktolon
de l’ indiferent’ sur mia vizaĝo!
    Ĉu vi komprenas min?!
- Vere estas mi mortint’, eterne,
    sed nur sole al vi !
Per ĉifon’ de kompato mi ornamas
vian humilon nudiĝintan.
    Vane vi revenis nobliĝinte,
    sen fiero!
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Miraklon ne atendu!
                        Iru for!
- Neebleco estas la mortintojn
                                    revivigi jam...

SOLA
Mi rememoras vin kaj tiun someron...
- Ho, nun mi denove restas sola jam!
Okaze mi trovis foton kaj leteron
- sed mi volas serĉi ilin  neniam...
Jen la letero, la foto kai poemo.            
kiujn mi ricevis de vi en somer’;
tie restas sur la magnetofonbendo
viaj varmaj vortoj sen ĉia koler’...

Diru, kiel eblas tiom da malamo
en tiu ĉi voĉo post via forir’?
Ho, kiel ŝanĝiĝus tiu granda amo
en ironion post forflug’ de l’ sopir’?

Ho, se via ridet’ denove ekbrilus!
Mi scias, ke de sur vango mia nun
sekigus la larmojn, kiel forsekigus
per sia brileg’ la pluvgutojn la sun’...

PREĜO PAGANA
    Estu benata  varma korpo virina,
estu benata via proksimeco,
lulanta miraklon sur limo de l’ mir’;
estu benata via nudeco
kaj la varmegeco de via sin’,
konservanta sekreton riĉan de l’ ĝuo;
kaj estu benata via stelmonteta brusto,
en kies valo silentas la vira humil’.
    Estu benata varma korpo virina,
estas vi nutraj por malsata vira sopir’,
por kiu vi estas eterna kaj sanktoleita reĝin’;
per oro matura de l’ blonda tritiko,
per velurnigraĵo de l’ malhela nokt’,
per bruna terlumo de la freŝa plugo,
per ruĝ’ fandigita de l’ ruben’ sparkanta
ekbrilas reĝinkron’ de via harar’.
Riĉuloj, almozuloj submetas sin al vi,
antaŭ viaj piedojn reĝoj genufleksis -
    estu benata varma korpo virina,
kontentigu nian soifon, atendantan je miraklo;



12

plenigu nin per varmeco de korpo via,
levu nin sur trezoran altaron de l’ ekstazo,
dissemu pian enprofundiĝon de l’ karno kaj  sango,
kaj ĝermigu novan vivon el via sino kara
post la festen’ benata de l’ konsekrita kisaro
kaj interbrakumado,
    nun
            kaj por ĉiam kaj eterne,
                                amen, amen, amen..

NE AŬDU!
Ne aŭdu
    Kara,
fieran babiladon
de l’ lipoj farbitaj -
malantaŭ nia dorso
    knaru nur
la bunta papagaro
arogante
per malestim’:
    Ho, ĉar ne povas ili scii,
    ke ĉiunokte
    el la gorĝo
    de tiu simpla
    birdeto griza
    mirinda kanto fonta.

EN ĜARDENO DE L’ DIO
Plenumiĝis nia ammiraklo;
nun ĝarden’ de l’ Dio malfermiĝis.
Ankaŭ mi volis, ankaŭ vi volis -
fast’ de l’ sopir’ turmenta finiĝis.

Korangore en la sekretgarden’
promenas ni, kaj softe, ektime
brakumas ni unu la alian
kun nuda haŭt’ en silento mire.

Vojperdinte trema lumradio
sur la densan orhararon kuras;
statublanka estas via korpo,
sur kiu nun hontemrugo brulas.

La konjektan haŭton ektuŝante
sekreto eksplodas, ke ne time
sufokiĝu ni en ĝu’ de kisoj
liberiĝe kaj ekebriiĝe.
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Tra l’ mirinda ĝardeno de l’ Dio
iras ni nun inter febraj ombroj,
kie krias voĉ’ sekreta al ni:
por minuto estu vi do dio

DUONVOJE
En griza vojaĝmantel’ de l’ simplaj zorgoj
            paŝadas mi
sub arkaĵ’ de la esto,
kaj eluzis mi jam duone
la skeleton strangan de l’ anim’,
kiun mi prunteprenis,
kiu estas naskita el nenio,
kiu estos falanta al neni’...
            Mi ne sĉias:
ĉu iam miaj paŝoj eĥos ie,
sed mi ne povas halti duonvoje
    en la tempo fornebuliĝanta,
ĉar puŝas min urĝante antaŭen
la tagoj senpaciencaj de miaj jaroj,
    tumultantaj malantaŭ min.

DU OPINIOJ
    Ŝi ne volis idon
- kaj ne la unua  ŝi estis
kiu tion diris:
    Naski estas peko
kiam est’ de l’ homaro dubiĝas.
    En botelo de l’ sorto nia
fantom’ nuklea sidas enfermite.
    Kaj estas maldika la vitro...
Kiu povas scii:
    Kiam tuŝos ĝin
    la fingroj de l’ malamo?
Tion ni diris:
    Kiu sian fidon perdinte
la posteŭlaron ne entreprenas,
    ankaŭ tiu estas murdisto -
murdisto de l’ nenaskitaro.
- Vivtempo de l’ homo nelonga estas,
kaj senfruktiĝos la gutoj de la ŝvito,
kaj vaniĝos la sang’...
    Havi zorgon pri estont’ -
            tio fidon bezonas,
kaj homojn, je kiuj ni kredas!
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- Ja, rezigni niajn idojn
estus fino de l’ homaro
            eĉ senbataliloj!
Pripensu nur:
    kiu estos pli kulpa,
            se eraros?

MALMULTA ESTAS ANKORAŬ LA LUMO
Ni kredis tion,
ke ĉirkaŭ ni eterne lumoj brilos...
Tial ni venis
tra la kampoj, ŝaŭmantaj kun verd’
sub la kupol’ de l’ ĉielo, sparkanta inkoblue,
tial ni venis
tra l’ lumkolorpluvego,
kie ardas la sun’ kun flaviĝanta or’,
surfluanta l’ arĝenton de l’ river’,
ĉar ni volas ĉirkaŭ nin tordi
la brilrubandon de la ĉielark’...

- Kaj en la grizaĵon tiel ni alvenis!

Lavas grizaj pluvoj nun nian vizaĝon
kaj blindan spegulon de l’ morta river’,
kaj koto ŝvelas sub ni -
glueca kaj malluma...
Ni ne vidas la sunon,
kaj ne povas la ĉielarkon
ĉirkaŭ nin tordi...
Jam ankaŭ la vojo paliĝis plumbkolore,
sur kiun ni venis,
kaj en la grizaĵon
    ankaŭ mem la homo
        lante engriziĝas...

AMA VERSAĴO
    Ne sur etoskamp’ aroma
trovis ni unu la alian inter du komplimentoj,
kiujn kunportis al ni la vento
okaze, milde,
kiu deŝiris minuton paseman
el la parfumo forvaporiĝanta
de l’ rapidvelkantaj floroj,
kaj kiun minuton
ni enĵetos nelonge
- seniluziiĝinte -
la vizaĝon de unu la alia.
Ne!
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Intence serĉis ni unu la alian
kun obstin’ amara
inter la disĵetitaj minutfragmentoj
por manpremi
en la spacpremanta grizaĵ’
de l’ rokegoj, ekstarantaj ĉirkaŭ nin,
kie ŝtormoj streĉiĝas
super nian kapon obstinan.

- Sciis ni, kiun ni entreprenis!

    Pli dura estas ĉi manpremo
ol materio de la ŝtonoj
pli forta estas ĉi federaĉio,
kies ardaĵon ekscitas
sovagaj furiozoj de la fajfanta uragan’...

SENESPERE
Ĉu vi volus disrompi
        rustan fenestrokradon
        de via sortprizono senluma,
ke vi foje povu turni
        vian vizaĝon
        vere al la sunbrilo?
- tre povas dolori la premo friska
    de la spaco kuntirita por tiu,
    kiu ĉiam sopiris
    al la senfina distanco!

    Gapi ĉiam senpove
la silenton surdiĝintan...
    Dume scii, ke vi
je multe pli estas destinita,
    vi, reĝo mallibera,
kiu estas naskita
    por pompa talaro,
vi, de sur kiu
    ankaŭ lastaj ĉifonoj de la fido
    jam iom post iom disfibriĝas...
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AMARECO
Ĉu vi memoras
    pri la granda tristo, falinta sur vin,
    kiu ĝis la nokto nigriĝis plue?
Ĉu vi memoras
    kiel vi vagadis
    kun vundita anim’ en la vento veadanta,
    kiu ne povas estingi la flamojn de la febro?
Kiel premis vin tiu ĉagren’ estinta!
Kiel ardis viaj okuloj en siaj sekaj kavoj
    pro tiu marprofunda dolor’!
    Ĝi streĉis vin ĝis la spasmo,
        ĝi enamarigis vin,
ĉar al la viro ne konvenas la plor’...

- - Poste forrestis ĝi lante
    en la drivo de l’ tempo inundanta:
kaj nun jam vi estas defendata de l’ vana dolor’,
    sed ĝin mildiĝite resendas io foje-foje,
    kiel amaretan fumon
                la forfluganta vent’..

KUN LEVITA KAPO
Senfido neniam misformu vian vangon
- ĉi ombro-akompanant’ de l’ vivo kaj de l’ est’ -,
se ne ekflagras alten la giganta flamo
per fajrer’ elsaltanta de via homa vol’!
    Vidu formikmiliardon de l’ penanta homar’,
kiel akiras renomon klarluman nun por homo
sur la polvero de la universo,
eksplodinta iam el centro materia!
    La individuo
estas nedividebla celo de l’ homar’;
kalkulas la bezon’ je viaj du manoj -
Kaj fari nian faron ne estas malpli grava,
ol montri la direkton de nia agad’.
    Do levu vian kapon supren kaj fiere,
ĉar HOMO vi estas
    en la oceano de l’ tempo kaj de l’ spac’!
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VOJO DE L’ GRIZULOJ
    Oni migras grize, triviĝinte;
de sur siaj inflamaj vundoj lante deŝiriĝis
la ĉifonoj de l’ sorto malbenita.
    Sonĝoj marŝas post la dorsoj kurbiĝintaj.
Sonĝoj, dronigitaj en la vinon,
naĝas en la polvo kirliĝanta
        de la realeco.

    Kuras senlume la senfruktaj minutoj
- kaj similas ĉiu vizaĝ’ ĉiam al la sama -,
kaj sub la giganta pez’
interne ekveas nur la murda streĉigo
    de la memfermitaj spacoj,
        dum venas entombigi
            feston kaj dimanĉon
la funebrovestitaj nigraj birdonuboj
            de l’ tagoj semajnoj.
    Inter la esto kaj neest’ tra l’ nenio
            transtreĉiĝis la voj’,
kaj ĝi ie, fore, en la horizonto
enkuras la humidan mallumon
        de la terodora
            profunda fosaĵ’.

FOJE SOMERO ESTIS
Venas la knabino...
    En okuloj ŝiaj somero brilas -
    deksesjaraj febroj...
Lumon ĵetas la sun’
    sur ŝian ĝinzon bluan,
    kaj kiam ĝi ektuŝas
            sian bruston
        super la bunta bluz’,
    sveninte ĝi enfalas
        arĝentospegulon
            de l’ sonĝanta river’...

Ŝi atingis la knabon...
    Brulas ŝia korp’
        kaj la vortoj ardas...
Ne povas mildigi jam la sangon
la obtuza voc’ de l’ ondofrapad’...
    Promesas frenezan ĝuon
        la mutiĝanta vort’...
Arde kunfandiĝas
        do la febraj korpoj
    sur la ora sablo fajreranta
            de l’ brilannta bord’...
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... Ĉifoniĝis jam la ĝinzo,
        delonge eluziĝis,
    paliĝis jam la bunta bluz’ -
kredplena ĵur’ de l’ gaja junec’...
    Malantaŭ la vortoj
        griza zorg’ kaŝiĝas:
    mono,
fabriko,
lavo,
kuirado
        kaj blonda infanet’...
Por ama vagado
            ne estas plu temp’!...

- Do, kie restas la plezur’ promesita?

... Ĉar vespere laciĝis la edzo
            kaj laciĝis la edzin’...
Nur la sonĝoj
            kunfandiĝas arde
        sur la ora sablo fajreranta
            de l’ brilanta memor’...

REPAGULUM*
La gracila kirko enĉielpikis orgojle
siajn ponardturojn,
kaj ĉirkaŭ ĝi pajlotegmentaj domaĉoj
riverencis
en la polvo flaviĝanta de l’ argilo
malantaŭ la latokradoj
de l’ nigriĝintaj palisaroj,
kadukitaj de zorg’ -.
    kaj nun  mi vidas,
        ke laŭ la stratoj asfaltospegulaj
        kiel klopodas
        kun pagana fiero al la nuboj
        la modernaj blokoj
        de la armitbetonaj konstruaĵoj,
        kaj en ĝiaj gigantokreskintaj
        ombrofaskoj
        kiel kaŝas sin humile
        la iama kirko
        ŝrumpiĝite
        kun ĝiaj turetoj magraj...
* Repagulum estas punkto, kiam la ŝanĝiĝo de la kvanto trairas la ŝanĝiĝon de la kvalito.
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NENIU DEMANDU PLU...
Neniu demandu plu,
    kial oni prijuĝas la virinon,
    se ŝi alian vivcelon elektas
    kaj ne la “vartecon, vindtuklavon”
    - ĉar ŝi rajtas pri ĝi.
Neniu demandu,
    ĉu stulta estas tiu,
    kiu forĵetas la komforton,
    sciante,
    ke ŝi neniam ricevos dankon por ĝi.
Sed oni demandu:
    zorgon kaj trankvilon
    de la olda generacio
    ne la posteularo entreprenas?
Kaj oni demandu:
    kiu ne guvernas infanojn,
    tiu kiarajte pretendas je tio,
    ke la posteuloj de aliuloj
    surprenu ŝian ŝargoĝon,
    kiam ekrompas
    la alvenanta maljuneco
     ŝian talion?

LUMO KAJ OMBRO
Ni vivas ĉi tie,
    en driva torent’  de l’ dudeka jarcento
    kun klarig’ scienca de l’ ideoj modernaj,
    kaj mortis la mirakloj en okuloj niaj...
Sed kaŝis sin ankoraŭ en ni
    fantomo jarcenta subkonscie,
    kiel la ombro ŝteliĝanta
    sekve de la lumo,
    ĉar en ĉi mondo dividita
    ia ESENCE GRAVA estas postrestita
    malantaŭ la teknika prosper’...
Kaj kiel la nokt’ luktadis
    kun la radioj de l’ suno,
    tiel ŝiras siajn ĉenojn furioze
            ia obstina fantom’,
                    forlasita en mi...
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POST DEK JAROJ
Ĉu vi vidas,
    kiel turniĝas nia amo
    el la somera sunbrilo
    al la ŝmacanta koto
    de l’ aŭtuno, gravedigita
    de zorgopluvoj,
        kaj kiel rompas ni lante
        niajn vortojn, kiujn ni
        donis iam unu al la alia?

Ĉu vi sentas,
    kiel peziĝas sur niajn ŝultrojn
    la griza servutlabor’, kiun ni
    faras unu por la alia, kaj kiel
    disfluas la rapidiĝanta temp’
    el niaj kalaj polmoj?
Vidu,
    restis nur tiom da tuto:
        kelkaj intimaj minutoj
        en la mola silento de la nokt’
        - plenmana, ŝtelita plezur’...

Kaj tamen estas inde!
    - Ĉar en niaj tagoj pulsas
    la ĝojo finluktita de l’ labor’,
    entreprenite unu por la alia,
ke la vivo nia ricevu racion,
    celon laŭ la leĝo eterna
    de l’ ekzistado unu per la alia.

PEJZAĜO DE L’ XX-a JARCENTO
Post niaj veturiloj
    flugas bru’, balaaĵ kaj polvo;
spirad’ nia estas
    stink’ de l’ benzin- kaj dizelmotor’;
ni staras ĉi tie,
    en kalvaj arbaroj de l’ nuda beton’
        kaj de l’ griza ŝtono,
kuras flava ĉiel’, sombrita de l’ fulgo
    super la kupoloj de l’ oleaj haloj.
En la kotaj akvoj
        fiŝoj pufiĝadas,
la lagoj kaj riveroj
    estas koloritaj de mortiga suk’
        de l’ industria venen’,
dum la ventoj, amaritaj de l’ fum,
    priploras la arbojn veantajn,
        kiam la ŝrikanta segil’
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         per voremaj ŝtaldentoj
    enmordas ĝiajn fibrojn
en la maldensiĝanta arbar’,
    lavite de l’ pluvoj acidaj...
Vane fuĝas la bestrasoj,
    al la morto kondamnite;
lace oscedas la prirabita minej’;
    frapas polvopluveg’
        la malsanajn kampojn.
Fer’,
     oleo,
        fumo,
            fulgo kaj ŝton’,
                skorio kaj gaso,
                    rust’ kaj beton’,
                        stinka suk’
            kaj radianta cindro
- kaj skatol’ da ANDAXIN  en la poŝ’ -
        jen: nia moderna romantiko!

MIA PATRINO
    Se atakis min la febro,
kaj venkis la malsan’,
maltrankvile kliniĝis ŝi
super mian vangon,
ĉar ŝi volis: mi vivu!
    Ŝi volis: mi vivu,
ĉar nur ŝi sciis,
nur ŝi sola,
ke mia ekzistado
kiom da febroj,
doloroj, plezuroj
kaj malbenoj enhavis.
    Jes, enhavis ĝi febron
de l’ plezur’,
enhavis ĝi erodon
de l’ dolor’!
    Ŝi sorbis en si mem
mian ĝojon,
kaj ekbrilis ĝi reen
en siaj okuloj,
kiel reflektiĝas
la dissparkanta
trasencado
de l’ lumstrio-ekfulm’,
enĵetite
gigantan spegulon.
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    Ŝi absorbis miajn larmojn,
kiel sangon la ter’,
kaj la malviglaj flakoj
de l’ varmetaj tristoj
lante amariĝis en ŝi
brilanta salo
sur la kaŝitaj sulkoj
de l’ ŝia anim’.

    Fadenmiliardoj
de la praa amo
teksis en mi novan histon
de l’ sango kaj karno
el la nobla renoviĝo,
laŭ la leĝo eterna
de siaj praŭloj.

    Kaj antaŭsentis ŝi
la leĝon,
ke baldaŭ si sentos foje
per sia sentema instinkto
en mia kis’
la bole pulsantan
spiradon de alia virin’,
kiu estas filtrite
premita en mian sangon
per svit’ kaj dolor’
tra miaj nervofibroj.

    Mi sciis, ke ŝi sciis tion -
kaj min ŝi tamen
entreprenis...

    Kun dolor’
streĉigita en spasmo
de mia alveno sur mondon,
ŝi etreprenis ankaŭ
la sekvantajn turmentojn,
la turmentojn
de l’ elluktita feliĉ,
kies graviĝantajn blokojn
la sklava tempo unuis
giganta piramido
sur la sablo flaviĝanta
de l’ anim’.

    Miaj horoj de neglektado
forĝiĝis krianta akuzo
en ŝiaj okuloj,
dum ŝia mano
la krudan solecon
trakaresis milda silento
sur mia obstina frunt’.



23

    Kaj ŝi venis kun mi
en ŝtorm  kolera
de l’ zorgopluveg’
malsuprenfalanta,
ke per ŝiaj manoj ŝi
retenas la nubojn,
ke pli facila estu al mi io,
kaj al ŝi mem ĉio estu
ĉiam pli kaj pli malfacila,
ĉar la sinoferon ŝi
lante traformis
la ĉiutagaj elementoj...

    Kaj galop’ monotona
de l’ labortagoj levis
la etan virinon
lacrompitan
super ĉiujn inojn,
kaj ornamis sin milde
per riĉa talaro
de l’ varma amo
de l’ kanonizitaj.

    Kaj preĝeja amhonoro
sankta ĉirkaŭas
arĝentan glorkronon
de ŝiaj haroj fumgrizaj,
ĝis kiam ĉion komprenas
la hontema filo,
maturiĝinta vir’,
kaj li brakumas
sur sian larĝan bruston
kun malfrua ruĝiĝo
la komprenitan,
rompiĝeman
kaj la plej fortan virinon,
kiun neniam rompis
la malfidemo,
kiu povis fari ĉiam,
kion ŝi fari devis,
kaj sur kies bruston
la vir’ denove kaj denove
remildiĝas filo.

HEREDAĴO
Patro mia!
    Mi alvenis kapon malsuprenklininte
    antaŭ vian tomboŝtonon,
    nigriĝita de l’ kandelfulgo,
    por renovigi vian leĝon kaj kredon.
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Vidu,
    ne vane sangvundis
    vian ŝultron la pezaj ferfaskoj,
    kaj ne vane griziĝis
    via hararkolor’ pro la zorg’.

Nun mi denove aŭdis
    viajn vortojn suprenpenetri
    el la profundo:

    “Vi devas vivi tiel,
ke vivi estu ĉiam pli forte inda,
    kaj ne forgesu,
ke sekreton de l’ eterneco gardas
la fekunda sino de viaj virinoj
- naskiĝu denove kaj denove,
kiel la arboj, kiuj nobliĝas arbaro
el la humo de l’ enterprofundiĝinta
putraĵ’...”

Patro mia!
    Nun mi pagas la entreprenintan
    ŝuldon: - nokte naskiĝis mia fil’...

Vidu,
    nun ni pli proksime alvenis
    unu al la alia, patro!
    Nun al mi griziĝas la  haroj
    sur mia tempio, kaj nelonge
    ĉe mia tombo ekstaros mia filo
    meditante,
    kaj li scios, ke
    - sub siaj plandoj -
    la polviĝantaj tertavoloj solvas
    la songon de generacioj
                          leĝo kaj kredo...

HIPOTEZO
    Nia Ter’ ŝrumpas ereta insulo
perdiĝanta en nebulon
sur la spiralbranĉ’ ekstera
de nia galaksio -
en la ega infinito
de la kosmaj maroj;
    kaj oni nenion scias pri ni fore,
sur la kulturitaj kontinentoj
de l’ sferostelamasoj
de l’ astrourboj gigantaj.
    Oni ne konjektas, ke fore, flanke,
multmiliona lumjardistance
de kutima veturlinio de l’ kosmoŝipoj:



25

la naskitoj de l’ sama materio
sanĝiĝas intelekto ie,
nur nun elprove iliajn”barketojn”.
    Oni ne sĉias, ke ĉi tie ankoraŭ
sovaĝuloj vivas, kiuj inter la klanaj
kolizioj manĝegas unu la alian
kun sensenca pagana malamo
laŭ la venenitaj vortoj
de iliaj brutalaj, stultaj magiistoj...

NOVAN!
La malnovan, eluzitan
    devintus jam delonge ni forĵeti!
Forĵeti, kiel la ŝelon superfluan
    la alveno de l’ ĝermad’ nova, verda,
    kaj komenci ion denove
     pli belan
        pli bonan, pli kompletan!...
    Sed prenas nin
        la rustaj ferokrampoj
        de la leĝo.
    Grinĉas la katenoj ŝimaj
        de nia kutim’,
    enmordas la karnon,
           kaj vi povas krii jam plengorĝe:
                vian voĉon subpremas
                la tintanta ĉenbruo
                kaj la malben’,
                makulita de l’ mucido
                de la malnovaj,
                kreviĝintaj muroj...

ION GRANDIOZAN FARI!
Ni, multe el la homoj,
    volas ION GRANDIOZAN FARI,
        ion,
kiu levus nin,
        kiun oni admirus - -.
Eble ni jam scias,
        kiel tion
            ni devus nun komenci - -.

Poste ronĝas
    lante nian volon
        la grizaj zorgomuŝoj
    de la labortagoj  - -.
DO, TION NI MORGAǓ FAROS!
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Poste tiu morgaŭ
    lante haltas sur la rifo,
        ie fore,
trans la malklara ondofrapad’
    de l’ ĉiutagaj zorgoj  - -.
DO TION NI FOJE FAROS!

Poste komencas defali
    la eluzita emajlo
        de la fido...
Kaj foje io konsternas nin,
        io nin brustbatas
- antaŭ la lasta moment’:
ESTAS JAM MALFRUE!

- Do, iuj aliaj devos tion fari...

DEKSEP JARA ESTIS LA KNABINO...
    Deksep jara estis la knabino -
kaj, laŭmode, tute mismoderne,
ŝi altaron levis por la virin’
ŝanĝiĝinta egala al la vir’,
kaj en si mem kun erarfid’ orgojla
ruinigis la statuon de la patrinec’.

    Ŝi forgesis tion, ke ankaŭ ŝin
naskis patrin’, kaj forgesis, kial
kreis la natur’ la homon el du seksoj,
ŝi ne sciis, ke la senfrukta sin’
ne indas je malŝpara plezur’,
kaj leĝon rompas tiu,
kiu disŝiras la ĉeneron de l’ posteularo,
leĝon, kiu venĝas sian vivon,
ĉar estas malfrue rekoni:
terura estas la fermita solec’
de la maljuneco,
kaj radiantan rideton ĉastan
        de niaj gefiloj
               neniu povas anstataŭigi...
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XX. JARCENTA PETEGO
    Sinjoro nia, Vin ni petas,
aŭskultu petegon nian!
    Ne lasu venki
        la Diablan Menson,
    savu nin de la
Servistoj de l’ Satano,
    savu nin de la
        Depotitoj de l’ Diablo!

    Sinjoro nia!
Volas ĉesigi la Homo tion,
    kion Vi kreis.
Sinjoro nia,
    la Mavulo
        volas esti Dio sur la Ter’;
li volas Fajran Gehenon,
    Sodomon kaj Gomoron,
        Kaŭstikan Sulfurpluvon,
en kiu ŝrikas al Vi
    la anim! de la senkulpuloj.

    Sinjoro nia, Vin ni petas,
aŭskultu petegon nian:
    Nova Diluvo estus bezonata,
        ke pereu
            denove la Malbonegul’,
ĉar alvenis la temp’;
por la Nova Diluvo
    maturiĝis denove la Mond’!

    Sinjoro nia!
Konstruigu Novan Arkeon,
    kaj savu denove
        la bonulojn;
inundu sur la Teron
    la ŝtormonuboj
        de Via perea koler’!
Pluvegu denove kvardek
    tagojn kaj kvardek noktojn,
        kaj lasu en la Abismo
            de la Mar’
la Frenezulojn,
    la Nuklean Fantomon,
la malbenatan sistemon
    de l’ raketoj,
ĉar oni agas kontraŭ ni,
    kaj kontraŭ Vi, Sinjoro nia,
        ke pereu ĉio,
            en kiun Vi foje
                amimon spiris!
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    Inundu nin
per Nova Diluvo, Sinjoro nia!
    Konfidu al la Bonuloj,
kaj senhavigu la Malbonulegon
    de la potenco,
kiu voluptas en la kot’
    de la plej abomena Kulpo!

    Inundu nin
per Nova Diluvo, Sinjoro nia!
    Kaj poste, kiam ni elpaŝos
        en la Lumon denove
sur la Monto Ararato,
komenĉiĝu denove la Vivo:
    pli bela, pli racia,
        pli nobla kaj pli homa!

    Inundu nin
per Nova Diluvo, Sinjoro nia,
    ke venu la
        Nova Reviviĝo,
kaj sendu super nian kapon
    muĝantajn Fajrolangojn,
ke ni renoviĝinte
        en nia Fido
            povu saluti
la Novan Tagon de Ruga Pentekost’,
    kaj ni povu estimi
        nin mem denove kaj denove!

    Inundu nin
per Nova Diluvo, Sinjoro nia,
    ke ĉastiĝu
        denove la Homo,
ke kun ĉasta Kanto de l’ Paco
laŭdu ili la Lumon kaj Tagon,
kaj sen timo ili povu
    rigardi al la ĉiel’,
povu labori por sia plezur’,
    nun kaj por ĉiam,
        por eterne,
            amen,
                amen!
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KREPUSKO EN VÁC
(Tradukis Tibor Papp)

Brulas en suno la frondo de l’ arboj,
mutas krepuska pejzaĝo sen zum’,
flagras la briloj de sunaj radioj:
lavas en akvo la oron de l’ lum.

Ombroj de nuboj surkuras ĉielen,
ardas batiste -  susuras la lum’,
ili plunaĝas en muto etera,
treme la placo resternas sin nun.

Estas la sun’ de ĉielo dormeme,
sango-purpur’ ĝia gutas al ond’,
lantas la olda Danub’ kolorita,
tremas sur saŭmoj la blu-lila mont’.

Kaj siluet’ de la monto Piliŝ-o
kuŝas nun sur la dormema river’
blu-malheliĝas en frosto silenta,
lante la lumon nigrigas malhel.

Brilas la ondo falinta surborden,
perle argentas spruĉanta lumer’,
dormas la mont-silueto malhela,
lante fornaĝas pejzaĝ’ en vesper’.

ANTAǓTAGMEZ’ PRINTEMPA EN PARKO DE DEÁKVÁR
 (Tradukis Tibor Papp)

Spar-desegnaĵoj sur flanko de domoj,
felt-plumaĵoj sur park-benkoj rompitaj,
sub puŝ-najloj sur arb’ anonc-kartonoj,
kaj park-rande sin paŝtas safoj spitaj...

Ĉipsujoj, vaflo-paperoj susuras,
pecoj kola-botelaj, sakoj hidaj,
cigaredujo, viŝgumo sin rulas,
inter ruboj staras arboj rigidaj.

En la glitejon vomas ebriulo...
Lin naŭze rigardas la infanaro,
dum ŝanceliĝas pro l’ vom’ lum-konturo,
ĉe bushaltej’ mortero post defalo.
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Jen aŭtaĉoj en parkejo malpura,
dum suno sin kaŝas, staraĉas hontaj;
jen jak-vestita aro pensiula
ludadas per kartoj ĉifoniĝontaj.

Botelo apudas. En ĝi vinaĉo;
pompas sub hund-fekajo eŭforbio,
kaj fiera gardist’ en malpuraĵo
promen-patrolas: nu okazas kio?

Ĉe rubbarelo turt’ en bekumado,
plastflakon-kikadas knaboj sen halto,
pneo en fosaĵo, rusta fer-lado,
ce l’ bord’ fulgita robini-bastardo.

El ĉiel-okulo jen larmo-falo,
niaj hontindaĵoj  ĝin embarasis...
Meze de Eŭrop’ ni vivas, homaro,
dudek jarcentoj damnitaj jam pasis!
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TRADUKOJ

               Ady Endre
SONĜO DE PAŬL VERLAINE
Pri virin’ mi sonĝas, kiun mi ne konas,
kiu estas stranga vizio benata,
sed neniam estas alia aŭ sama,
kiu min komprenas kaj fidele amas.

Ho, ĉar mian koron nur sole ŝi vidas,
ke en ĝi ne estas mistero sekreta,
svitrivereton de mia frunto pala
ŝiaj sanktaj larmoj jam freŝe pluvadas.

Ĉu ŝi estas bruna? ruĝa? aŭ blonda?
Ŝia nom’? estas muzik’, molsonora
kiel nomoj de la amatinoj mortaj.

Staturigard’ sia brilas malserene,
venas sia voĉ’ el foraj’ senlumege,
kiel tremado de l’ vortoj formortantaj.

               Ady Endre
SUR BORDO DE L’ MARO BLUA
Kie aliaj vivas, amas,
Malsane tien mi alvenas
Kison kaj sonĝon entombigi,
Min sur la bord’ ne trankviliĝi.

Nur al morgaŭo mi ridetas,
Kaj jam vagade forsopiras.
Mi flugus plu, sopiro vana.
Ho, mi trista ombro malsana.
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   K. Simonov
ATENDU MIN
Atendu: mi revenos,
Nur atendu tre...
Atendu, pluv’ se portos
Triston nebule,
Se storm’ alvenos neĝe,
Se l’ suno ardos,
Geamikoj forgese
Min ne atendos.
Atendu se jam venos
Leter’ neniam,
Se aliaj enuos
L’atendadon jam.

Atendu, mi revenos,
Kredu al neni’,
Eĉ se iu inspiros:
Devas forgesi;
Se rezignantaj estos
Filo kaj patrin’,
Se neniu atendos,
Ne forgesu min.
Pro mia mort’ ruĝos vin’,
Tamen ne trinku,
Se okuloj larmos min,
Atendu min plu.

Atendu: mi transiĝos
Tra ĉiu morto.
Neatendintoj diros,
Ke: “bonŝanculo”.
Neniu povos scii,
Garde min tie
Per atend’ via kun mi
Estis vi ĉie.
La sekreton sĉios ni -
Mi kaj vi, kiu
Tiel povis atendi
Kiel neniu.

(1942.)

          Vinokurov
FORGESIS NI LONGE...
Forgesis ni longe la knabinojn,
kies ŝultrojn brakume ni vagadis,
kaj elpensis tiajn historiojn,
kiajn  ni jam delonge eĉ ne blagis.
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Varm’, lunlumo. Nokto tempon-hava.
Ni kelkaj, laŭtaj, senmaturaj knaboj
kredis: en ni estas multkolora
tuta saĝeco de la grandaj amoj.

Simpla, varma am’ de ĉarmulinoj
multe ĉe pezo al ni do ne pezis,
ride ilin ni, la fieruloj,
alvenon de la sent’ senmorta kredis.

Jaroj iris. Sufiĉe ni vivis.
Doloras nun, ke vane atendis ni,
kaj do tiu, kiun ni ne trovis,
nur inter ili, tie devis esti.

Apollinaire
KOLĈIKOJ
Floras venen’ sur la kamp’ ĝis aŭtuno tarda
paŝtiĝas la bovin’
ĝis veneniĝo lanta
floras kolĉikoj kun blu’ kaj violkolor’
okuloj viaj revadas kiel ĉi flor’
bluas kiel petalo kiel ĉi aŭtunoj
veneniĝas mia viv’ el viaj okuloj

Studentaro kuras kriege sur la kamp’
manteloj flagras sonas la harmonikokant’
filin’  patrino estas la floro plukita
kies koloro timvibras kiel palpebro via

kiel vibras la flor’ en vent’ genuflekse

Kantadas la bovist’ mallaŭte kaj softe
dum la muĝaj bovinoj forlasis vapore
ĉi kampon pretiĝantan por mort’ porĉiame

Ady Endre
PLORI, PLORI, PLORI
Atendi se l’ noktmezo gongas
Pri ĉerko kiu proksimiĝas.

Kaj kiu mortis, ne eksĉii,
Kun funebrantoj sonorigi.

Arĝentendoj, vualoj nigre,
Iri sub ili krucon svinge.

En arĝentspez’ funebre stari,
En torĉofum’ sufokiĝadi.
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Kun ombroj bruaj ekbatale
Obtuzan psalmon kanti pale.

Aŭskulti orgenozumadon,
Kaj sonorilegomuĝadon.

Paŝi tra tomboj nekovritaj
Kun pastra morn’, servistoj mutaj.

Kaj min kaŝinte treme gvati,
Al fremdmortinto rigardadi.

En missorĉluna nokt’ frosteti,
En l’incensfum’ profundspiregi.

Paseon nei missorĉite,
Brustbatante, surgenuiĝe.

Penteme ĉion nun konfesi,
Funebroĉerkon surfaleĝi.

La testamenton ellabori,
Sed teruran, kaj plori, plori.

Paŭl Verlaine
AŬTUNA KANZONO
Ploras l’ aŭtun’,
veadas nun
kun dolor’,
veke triston
kaj kapricon
en la kor’.

   Veas la nokt’
   en febrofrost’,
   kaj la hor’,
   venas al mi
   min ĉagreni
   kun dolor’.

   Defalas mi,
   orfa foli’;
   sur la ter’
   pelas la vent’
   min tra l’ silent’
   sen esper’...
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FÉNY ÉS ÁRNYÉK
A Lomo kaj ombro
magyar változata

Kármán  József  Társaság
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AZ UTOLSÓ MENET
La lasta rondo
Egyszer elémbe áll,
kihív majd a Végzet.
Megállok előtte:
hadd lássa, nem félek!

- Jöjj csak, mérkőzzünk meg!
Nincsen mit vesztenem!
- kiáltom felszegve
konokul a fejem.

És birkózunk vadul
árkon és sövényen:
ő győz, és én vesztek
szépen, sportszerűen...

AZT MONDJÁK...
Oni diras, ke...
(Nincs magyar változata.)

MONOLÓG
Monologo
Magányos farkas vagy, izom és acél,
foggal és körömmel tartod fenn magad,
nem tör meg az éhség, a fagy és a szél -
magányos farkas vagy: erős és szabad.

Társtalan kóborlod át az éjszakát,
s elnyújtott hangod, mely félelmet kavar,
úgy tépi fel az éj jeges bársonyát,
mint roppant csöndet az érkező vihar.

Szemedben, ha indulsz, büszke tűz lobog,
s utadból nyüszítve térnek ki az árnyak -
de mi lesz majd, mondd, ha bundád megkopott,

megvénülsz? Könnyeid senkinek se fájnak,
ha gyöngülő tested a földre hull -
úgy múlsz ki, mint éltél: társtalanul...
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FELESÉGEMNEK
Al mia edzino
Enyém vagy -
    sorsod pecsétje: létem.
Enyém vagy akkor is,
    ha most már nem akarnám -
s tudom:
    szemfedőmön át is
    én foglak nézni majd
a fiam két szeméből...

AZ ELLOPOTT SZEMEK
La okuloj ŝtelitaj
Szemedben lidérces fények lángja lobban:
kiástad a sírból holt kedvesem szemét -
ő néz két szemedből, s vágy gyúl ki azokban
felszítva a holt láz régi őrületét.
Igen, szemeidben kölcsönvett tűz lángol -
zöld kísértet-lámpás nagy, foszforos szemed,
melyben üzenetet küld a túlvilágból
az, aki már rég az  Örök Térben lebeg...

S hogyha két szemedben az izzó fény kigyúl,
túlvilági örvény torka ránt a mélybe,
és a vad gyönyörben ott van hangtalanul

a sírból jött kedves izzó ölelése -
vad láz, részeg mámor, és te meg se sejted,
hogy régi szeretők ölelkeznek benned...

HAJNAL FELÉ
Post hejma bulio
Sűrűsödő füsttel volt
telt az elkábult szoba,
tört palackok szerteszét:
egy átzüllött éj nyoma.

A magnó lenn a földön
még szüntelenül bömbölt,
vad ritmusa a twistnek
az agyakban dörömbölt,

de már nem táncolt senki:
a pamlagon hevertünk -
terjengett a fáradtság
és álomsúly felettünk.
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Majd egyikünk felkelt, hogy
a függönyt húzza széjjel:
kinn már hajnalba fordult
a vad, mámoros éjjel.

Te is felálltál lassan
és az ajtóhoz mentél,
még bágyadt mosolygással
rám vissza is nevettél -

kiléptem utánad, s ott
kinn a hajnali ködben:
láttam, amint az ajkad
már mást csókol helyettem...

MIKÉNT NÖVÉNY A FÉNYT
Kiel lumon la flor'
Miként növény a fényt, én úgy kívántalak,
vakká és süketté tett ez a szerelem,
istennőm voltál te, és én imádtalak,
szent téboly lángjait tükrözte a szemem.

Nevedet imákba, zsoltárokba szőttem,
és lábad elé szórtam legszebb verseim,
az Éden kapuját nyitottad előttem,
és jaj, most azt tanulom meg, hogy mi a kín!...

Nem imát, korbácsot érdemeltél volna,
ami felszaggatja hófehér húsodat,
s ütni kéne tested, amíg a kar bírja,
s fel  nem sírna benned lassan a bűntudat!

ÖNVALLOMÁS
Memkonfeso
Senki sem vagyok, és semmi sem vagyok,
hangya csupán a sok közül.
Teszem a dolgom éppúgy, mint a többi;
születtem s élek emberül.

Semmi sem vagyok, és senki sem vagyok,
egészből csak parányi rész;
a munkám értelme attól függ csupán,
hogyan áll össze „AZ EGÉSZ”.

Parányi hangya, egy pont a sok közül
- senki és semmi - ez vagyok.
Teszem a dolgom éppúgy, mint a többi;
születtem, élek s meghalok.
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JÓL FÉSÜLT GYILKOSOK
Bone kombitaj murdistoj
Szívélyesen mosolygó gyilkosok
a demokrácia és béke nevében
hányják, vetik, mérgezik a sorsunk
- villamosszék helyett az elnöki székben!
Díszemelvény és békeszólamok,
s újabb milliárdok újabb rakétákra,
hadd várjon az éhség-övezetben
vegetálók hada irgalmas csodákra!

S Libanonban ó, hogy „dúl a béke”!
És „rend és nyugalom” a Közel-Keleten,
Salvadorban és Afganisztánban,
s grenadai „hőstett” egy kicsiny szigeten!

Neutronbombák, szárnyas rakéták,
s a vegyi fegyverek széles arzenálja,
és az „első atomcsapás joga”
feltétlen a béke szent javát szolgálja!

Mesélhettek, képernyőn vigyorgó,
űrháborús agyrém fésült bajnokai,
az emberi jogokról s békéről -
„hitlerek”, „sztálinok”, téboly lovagjai!

Hinnünk kell, hogy egyszer minden őrült,
ki ott ül a Halál elátkozott jobbján,
a józan ész végső győzelmére
bevégzi sorsát a Világ Szemétdombján!

MARS ISTEN FOGLYAI
Obseditoj de l' masakro
    Nem váltotta meg még
    senki isten kínja
    ezt a háborúkba őrült,
    átkos komisz bolygót
- a Föld népét az isteneknek
valójában
nem sikerült soha megváltani!
    Értünk hiába lopta el
    a tüzet Prométheusz,
    és hiába feszítették meg
    Jézust:
Káin bélyege ott üszkösödik
konok homlokunkon!
...A gyűlölet fekete sarát
tapossuk;
arcunkra a vér
alvadt szennye hűl
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    - ezredévek könnye sem
    mossa le rólunk
    fajunk gyalázatát!
Szemünk köré lassan kiül
sötét árnyékként az átok:

    pogány csüggedés,
    érlelődő kétség,
csalódás a szentek s próféták
nagy jövendölésein
- mert e világot végtére is
magának az Embernek kell
egyszer megváltani!

ALUDJ!
Dormu nur!
                  Alszol.
Hajad fonatja lecsordul a párnán...
Tudom, megfárasztott ez a mai nap!
Jó volna tested most karjaimba venni
- tudom: jó meleg!
    Takaród óvatosan igazítom:
                  pihenj!
Majd álmunkban öleljük meg egymást,
              aludj most,
      én nem ébresztelek...!

NE VÁRJ CSODÁT!
Miraklon ne atendu!
Az évek porló rétegei alatt
                halottad voltam.
Nem hittem,
    hogy múltadba egyszer
    leásol még értem.
Megtetted...
És most csodát vársz -
nem tudtad a halottat
            feltámasztani!...

Nézd
arcomon a közöny szemfedőjét!
    Nem érted!?
- Én valóban meghaltam:
                            neked!
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A szánalom rongyaival ékesítem
lemeztelenedett alázatod -
a gőgtől megtisztultat.
Ne várj csodát!
                Menj!
- Nem lehet a halottakat
                feltámasztani!...

ÚJRA EGYEDÜL
Sola
Halványuló arcod felidézem újra...
Jó volt veled, és most újra magam vagyok.
Nélküled még minden oly szokatlan, furcsa
- a régi emlékek közt árván kutatok...

Régi levelek, gyöngybetűid, egy fénykép,
verseskötet, mit nekem vettél egykoron,
s meleg-fényű hangod egy-egy foszlánya még
megmaradt emlékül a magnószalagon...

Ó, mondd, hogy loboghat ma annyi gyűlölet
e hangban? Becéző szavad maró gúnnyá,
hogy válhatott? - Ha mosolyod beragyogná

újra arcom, tudom, hogy rajt' a könnyeket
felszárítaná, mint kibomló fényköteg
nyári zápor után az esőcsöppeket...

POGÁNY IMÁDSÁG
Preĝo pagana
    Áldott légy te meleg asszonyi test,
áldott legyen a te közelséged,
mely csodákat  ringat az ámulat határán;
áldott a te mezítelenséged,
és áldott a te öled forrósága,
mely a gyönyör dús titkait őrzi,
és áldott legyen melled két csillagos dombja,
melynek völgyében hallgat alázatunk!
    Áldott légy te meleg asszonyi test,
tápláléka az éhes férfivágynak,
melynek örökös felkent királynője vagy;
a megérett búza aranyával,
az éjszaka bársony sötétjével,
a friss szántások barna földfényével,
a szikrázó rubin olvadt vörösével
villan meg királyi hajkoronád!
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Koldusok s gazdagok hódolnak előtted,
királyok térdeltek lábaid elé,
áldott légy te meleg asszonyi test,
csillapítsd szomjunk, a csodára várót,
tested melegével fonj be minket,
emelj a révület kincses oltárára,
hintsd szét a hús és vér örök áhítatát,
és sarjassz új életet drága öledből
a felszentelt csókok
s ölelések áldott lakomái után
        most és mindörökkön örökké,
                    ámen, ámen, ámen!...

NE HALLD MEG!
Ne aŭdu!
Ne halld meg,
     Kedves,
a festett ajkak
gőgös fecsegését -
hátunk mögött
önhitt megvetéssel
rikácsoljon csak
a tarka papagájhad:
     mit tudják ők,
     hogy éjjelente
     az ily egyszerű,
     kis, szürke
     madárnak
     csodálatos dal
     buggyan
     a torkán!

AZ ISTEN KERTJÉBEN
En ĝardeno de l’ Dio
Szerelmünk ma beteljesült csoda,
megnyílt előttünk az Isten völgye.
- Én akartam, és te is akartad  -,
véget ért a vágyak gyötrő böjtje.

Az Isten kertjében járunk titkon
gyönyört szomjazva, félig részegen;
fogjuk egymást ijedt öleléssel,
halk csodálattal, némán, félszegen.
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Egy eltévedt reszkető fénysugár
hajad aranyló, dús selymére hull;
hamvas tested szép hófehér szobor,
min a szemérem halvány pírja gyúl.
S bőrünk sejtelmes érintésétől
kipattan az új titok remegve;
fulladozunk meztelen csókok közt
felszabadultan, megrészegülve.

Az Isten csodás kertjében járunk,
hol kusza, lázas árnyak intenek,
hol egy titkos hang felénk kiáltja:
Legyetek most egy percre istenek!...

FÉLÚTON
Duonvoje
Egyszerű gondok szürke úti-köpenyében
        félúton járok
a lét feszülő boltíve alatt,
s félig elnyűttem már
a lélek kölcsönbevett vázát -
a semmiből-születőt és semmibe porlót...
        Nem tudom,
támad-e visszhangja kongó lépteimnek-
s nem állhatok meg félúton
        a moccanó időben,
mert előrelöknek sürgetőn
türelmetlen napjai
        mögém toluló éveimnek...

KÉT VÉLEMÉNY
Du opinioj
    Nem akart utódot
- és nem ő az első.
Azt mondta:
    Vétek gyermeket szülni
akkor, ha bizonytalan
    az emberiség léte.
Sorsunk palackjába zárva
nukleáris rém ül,
    s az üveg vékony...
Ki tudja, mikor érinti
    a gyűlölködés ujja?
----------------------------------
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    Azt mondtuk:
        aki hitét vesztve
az utókort nem vállalja,
            gyilkos az is -
a meg-nem-születettek gyilkosa!
- Egy emberöltő nem hosszú idő,
s meddő lesz minden csepp veríték,
és hiábavaló a vér...
        A jövőt félteni: ahhoz hit kell,
és ember, akiben hiszünk
- hisz lemondva utódainkról
véget vetnénk
    fegyver nélkül is az emberiségnek!
        Gondold csak el:
ki vétkezik nagyobbat, ha téved...?

MÉG KEVÉS A FÉNY!
Malmulta estas ankoraŭ la lumo
Azt hittük,
köröttünk mindég fények lobognak majd.
Úgy jöttünk ide
zölddel habzó réteken keresztül,
az ég tintakékkel szikrázó kupolája alatt,
az arannyal sárgálló napból
a vizekre csorduló fények
színes zuhatagán át,
hogy magunk köré csavarjuk szalagként
a szivárvány villogó ívét.

- Így érkeztünk meg a szürkeségbe!

Szürke esők mossák arcunkat,
a színtelen fákat,
a vizek megvakult tükrét,
és sár dagad talpunk alatt - sötét, ragadós.
Nem látjuk a napot,
és nem köthetjük magunk köré a szivárványt;
visszanézve ólmossá fakult az út is,
amelyen jöttünk,
s a szürkeségbe lassan
                    az ember
        önmaga is beleszürkül...



47

SZERELMES VERS
Ama versaĵo
    Nem az illatos hangulat-mezőkön
találtuk egymást két bók között,
mit körénk sodort
véletlen-szelíden a szél,
mely a gyorsan hervadó virágok
illó zamatából tépett le
egy mulandó percet,
amit később majd
- kijózanodva -
egymás arcába vágunk.

            Nem!

    Tudatosan kerestük egymást,
keserű daccal,
a szétszórt percek töredékei között,
hogy kezet nyújtsunk egymásnak
a fejünk fölé feszülő viharok
és körénk felálló sziklák
teret szorító szürkeségében.

- Tudtuk, hogy mit vállalunk!

    Keményebb ez a kézszorítás
a kövek  anyagánál;
erősebb ez a szövetség,
melynek parazsát
a süvöltő orkánok vad dühei szítják...

REMÉNYTELENÜL
Senespere
Az életbe reménnyel, tettvággyal indulsz;
érzések, eszmék és vágyak fűtenek;
a friss erő hajt, és a cél felé fordulsz,
mert elhiszed még, hogy el is érheted.

Aztán évek múltán, hogyha belefáradsz
az egyhangúság örök robotjába,
megtanulod, hogy csak frázisokat várhatsz,
s megdöbbent a lét roppant sivársága.

Megtanulod azt, hogy a pénz másnak terem,
hamis minden nő, és álnok minden barát;
csömör, cinizmus ront, húz az ásott verem

- üld meg hát álmaid víg halotti torát!
Ne csüggedj, hisz azt a néhány röpke évet
kihúzod valahogy; nem hosszú az élet!



48

KESERGŐ
Amareco
Emlékszel,
    hogy zuhant rád az a nagy-nagy régi bánat,
    mely éjszakáig sötétté érett?
Emlékszel,
    hogyan kószáltál
    kifordult lélekkel a jajgató szélben,
mely nem hűtötte az arc lobogását?
Hogy szorított az a régi keserűség!
Hogy égette mélyre szemed a kiszáradt üregben!
    Göcsbe-rántott,
        beléd-keseredett,
    mert férfihez nem illik a sírás...

Aztán a megáradt idő sodrában
    lassan elvonult:
ma már edzett vagy meddő fanyargásra,
    csak néha csapja vissza valami,
    mint messze-oszló kesernyés füstöt a szél,
a megszelídült bánat
        régi hangulatát...

EMELT FŐVEL
Kun levita kapo
    Ne torzítsa arcod sosem a csüggedés
- e létbe-tántorodott élet árnyék-kísérője -,
ha akaratod csiholt szikrái nyomán
nem lobban magasra gigászi láng!
    Nézd a szorgos emberiség hangyamilliárdját,
mint szerez nevének tisztafényű érvényt
e szétrobbant anyagi centrumból létrejött
táguló univerzum egy parányi szilánkján!
    S az egyén:
        az emberiség oszthatatlan sejtje;
a két kezeddel mindég számot vet a szükség,
    és tenni a dolgunk az sem kevesebb,
    mint kijelölni lépteink irányát.
        Emeld hát büszkén felfelé fejed,
mert EMBER vagy
    az idő és tér roppant óceánján!



49

A SZÜRKÉK ÚTJA
Vojo de l' grizuloj
Szürkén, kopottan vánszorognak,
múltjuk gyulladt sebéről levásik lassan
megátkozott létük foszladozó rongya;
görbedt hátuk mögött az álmok borba fojtva
úsznak a valóság felkavart porában.

Fénytelen peregnek a meddő percek
- és minden arc mindég ugyanaz -,
csak belül jajdul a roppant súly alatt
az önmagába-zárult terek gyilkos feszülése,
míg temetni jönnek fekete fellegekben
ünnepet és vasárnapot
a hétköznapok gyászruhás, sötét madarai.

A lét és nemlét között útjuk
a semmin keresztül feszül,
és valahol messze, a horizonton túl,
egy földszagú gödör ásító,
nyirkos homályába fúl...

EGYSZER NYÁR VOLT...
Foje somero estis
Jön a lány.
    Szemében nyár villog -
tinédzser lázak.
    Farmere kékjét
fénnyel dobálja meg a nap,
s amint melléhez kap
        a tarka blúz fölött,
alélva hull a víz
ékszervakítású foncsor-sugarába.

A fiúhoz ér.
A teste süt.
        Hangja elfúl -
vérét nem hűti
hullámok tompa verődése.
    Őrült gyönyört ígér
        a felszakadt szó:
zsarátnok testük aranylón olvad
a part csillogva szikrázó
        izzó fövenyébe.

- - A farmer fakul,
        lassan levásik,
s ronggyá foszlik a tarka blúz -
a tinédzser-évek hittel esküvése.
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    A szavak mögött szürke
     gond matat:
         pénz,
         üzem,
         mosás,
         főzés
    és szőke kisgyerek...
nincs többé idő cifra beszédre.

- Hol vagy hát ígért gyönyör?

    ...mert estére megfárad az asszony,
        és megfárad a férfi.
Csak álmuk olvad aranylón újra
        a csillogó szikrázás
                izzó fövenyébe...

REPAGULUM
Repagulum
    Tőrtornyait gőggel döfte égbe
a karcsú, büszke templom,
s homlokukra kiült alázattal
hunyászkodtak köré zsúpfedelű házak
az agyag sárgálló porában,
gondtól megroskadt kerítések
feketült lécrácsai mögött.
    S most nézem,
        mint az utak aszfalttükre mentén
        pogány daccal fellegekbe törő
        vasbetonváz-épületek
        modern tömbjeinek
        gigantikussá nőtt árnyéknyalábjában
        hogy búvik meg szerényen
        az egykori templom
        parányivá törpült
        vézna tornyaival...
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NE KÉRDEZZE SENKI!
Neniu demandu plu
Ne kérdezze senki többé,
    mért ítélik el a nőt,
    ha más „életcélt” választ
    - mert joga van hozzá -,
mint a „dajkaságot, pelenkamosást”!

Ne kérdezze senki,
    nem bolond-e,
    ki kényelmét felszámolja,
    tudva,
    nem kap érte úgyse hálát!

De kérdezzék meg:
    Az idős nemzedék
    nyugalmának gondját
    nem az utódok válla hordja?

És kérdezzék meg:
    Aki nem nevel utódot,
    mi jogon várja el,
    ha megtöri derekát majd az öregség,
    hogy a mások gyermekei
                         vállalják a terhét?

FÉNY ÉS ÁRNYÉK
Lumo kaj ombro
Itt élünk,
    a huszadik század sodró áramában,
    a modern eszmék tudományos magyarázatával,
s nem történnek többé köröttünk csodák.
    De tudat alatt még a régi kísértetek bújnak,
mint fények nyomán lopakodó árnyak,
    mert technikánk mögött
    e megosztott világban
valami LÉNYEGESEN FONTOS elmaradt...
    S ahogy az éjszaka gyürkőzik
    a hajnal sugarával,
    úgy tépi láncát dühödten
    valami régi,
           bennünk felejtett
                        konok szellemalak...
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TÍZ ÉV UTÁN
Post dek jaroj
Látod,
    hogyan fordul át szerelmünk
    a nyári verőfényből
    a gondesőkkel vemhes ősz
    cuppogó sarába,
        és hogyan  szegjük meg lassan
        az egymásnak adott szót naponta?

Érzed,
    hogyan súlyosodik roskadó vállunkra
    az egymásért végzett szürke robot,
    s hogyan folyik szét a felgyorsult
    idő kérges tenyerünkön?

Látod,
ennyi maradt csak az egészből:
    néhány intim perc
    az éjszaka elomló csöndjében
    - egy maréknyi meglopott gyönyör...

És mégis érdemes!
        - Mert nappalainkban
        ott lüktet a másikért vállalt
        munka megküzdött öröme,
        hogy értelmet s célt nyerjen
        életünk az egymás által
        létezés örök törvényében.

XX. SZÁZADI TÁJKÉP
Pejzaĝo de XX-a jarcento
Járműveink nyomán: por, szemét és lárma
- lélegzetünk benzin- s dieselmotor bűze,
s itt a beton és kő kopár erdejében,
az olajszagú termek kupolái felett,
             koromtól foltos, sárga ég rohan.
    A sáros folyók vizét ipari szenny festi
-  fuldokolnak puffadó halak;
            füsttől keseredett szelek siratják
a táguló irtások feljajduló fáit
a sikongó fűrészek falánk acélfogán,
    míg menteni készülnek még a menthetőt
kihalni készülő, riadt állatfajok.
    Fáradtan ásít a meddő ölű bánya,
    porzápor veri a beteg földeket...



53

            olaj,
                 kő,
                     vas,
                        füst és korom,
    gáz,
          salak,
                rozsda és beton,
        szennyes lé
                és sugárfertős hamu
- és egy doboz andaxin a zsebben...
                - ez a mi mai romantikánk!

ANYÁM
Mia patrino
    Ha rám tört a láz
és legyűrt a kór,
aggódva hajolt
az arcom fölé:
azt akarta, éljek!

    Azt akarta, éljek,
mert ő tudta csak,
egyedül csak ő,
mennyi lázat, kínt,
gyönyört és átkot
hordott magában
a létezésem.

    Igen, gyönyör lázát
és a kín marását!

    Örömöm beitta,
és kigyúlt szemén
lobogva újra,
mint óriás
tükörbe dobott
fénycsík-villanás
visszaverődve
szétszikrázó
átlényegülése.

    Felszívta könnyem,
mint föld a vért,
s a langyos bánatok
lomha tócsái
lassan csillogó
sóvá keseredtek
benne a lélek
titkos ráncain.
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    Az ősi szeretet
milliárdnyi szála,
szövedéke szőtte
új hús-vér szövetté
bennem ősei
örök törvénnyé
nemesedett
megújhodását.

    S tudta előre
a törvényt, hogy
egyszer megérzi
majd csókomban
finom ösztönével
egy másik nő
forró, lüktető
lélegzését,
kivel osztoznia
kell a vérembe
kínnal, verítékkel
sajtolt szeretet
idegrostjaimon
átszűrt cseppjein.

       Tudtam: tudta -
és mégis vállalt.

        Vállalta világra
érkezésem görcsbe
feszülő kínjával
az elkövetkezőket,
a megküzdött
boldogság kínjait,
melyek súlyosodó
tömbjeit a lélek
sárguló homokján
óriás piramissá
rakta össze a
rabszolga idő.

        Kitaszítottságom
órái az ő szemén
kovácsolódtak
üvöltő váddá,
míg keze lassan
a durva magányt
szelíd csönddé
simította konok
homlokomon.
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        És velem jött
a lezúduló
gondzáporok
dühödt viharában,
hogy a fellegeket
keze visszafogja,
hogy nekem könnyebb
legyen, és neki
egyre nehezebb,
mert lassan a
mindennapok
elemévé gyúrta
magában az
önfeláldozást...

        - Bocsáss meg,
hogy csak most
értelek anyám!
Így férfivé
nemesedve
értem csak, miért
hajoltál párnámra
lázzal kiszegezett
arcom fölé,
nyugtalan fényt
fogva szemed
párás tükrén,
melyben arcom
csillogott egy
magába-zárt világ
kristálytiszta
gömbjén...

HAGYATÉK
Heredaĵo
Apám!
    Eljöttem, hogy fejem lehajtva
    - gyertyák kormától feketült sírköved előtt -
    megújítsam törvényed s hited.
Lásd,
    nem hiába sebezték
    súlyos vaskötegek véresre a vállad,
    és nem oldta hiába szürkévé
    a gond hajad színét.
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Újra hallom most a mélyből
    feltörni szavad:

            Élnetek úgy kell,
    hogy élni mindinkább érdemes legyen,
            s ne feledjétek,
    az öröklét titkát
    asszonyaitok termő méhe őrzi
    - szülessetek újra és újra,
mint erdővé a fák
a földbe-süllyedt bomlás humuszából!

Apám,
    lerovom a vállalt adósságot:
    az éjjel fiam született...

Lásd,
    most közelebb kerültünk egymáshoz, apám!
    Halántékomon most nékem szürkül a haj,
    s nemsokára majd az én sírom fölött
    áll meg eltűnődve a fiam;
s tudni fogja,
    hogy a talpa alatt
    nemzedékek álmát oldják
    törvénnyé s hitté
                a porló földrétegek...

HIPOTÉZIS
Hipotezo
    A kozmikus tengerek roppant végtelenjén,
galaxisunk ködbe-málló, külső spirálkarján,
parányi szigetté törpül a mi Földünk,
    s mit sem tudnak rólunk
messze a népes csillagvárosok
kultúrált gömbhalmaz-kontinensein.
    Nem sejtik, hogy messze, félreesve,
sok millió fényév távolságra
a csillaghajók rendes járatától
lélekvesztőiket még csak most próbálják
az egyazon anyag értelemmé váló szülöttei.
    Nem tudják, hogy itt még vadak élnek,
s törzsi viszályok közt
az értelmetlen pogány gyűlöletben
egymást falják
sötét mágusaik mérgezett szavára.
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ÚJAT!
Novan!
A régit, az elnyűttet,
    már rég le kéne vetni!
Eldobni, mint burkát
    az új sarjadás jötte,
    és kezdeni újra
    valami szebbet,
        jobbat, teljesebbet!
De szorítanak a törvény
    rozsdás vaskapcsai.
Csikorog a megszokottság
    penészes bilincse.
A húsba váj
    vonszolt koloncunk
    ránk csattantott zára -
üvölthetsz,
ahogy csak torkodon kifér:
    elnyeli hangod
    a csörgő láncrobaj,
    és a málló falak
    dohhal bevert átka...

DE SOKAN KÉSZÜLÜNK
Ion grandiozan fari!
De sokan készülünk
    valami  NAGYOT  TENNI!
        Valamit,
ami megdöbbent,
    mellbe vág - -.

Tán sejtjük már,
    mint kéne
        hozzáfogni - -.
Aztán megrágják
    lassan a kedvünk
        a hétköznapok
    szürke gondegerei - -.

    MAJD  HOLNAP!

Aztán az a holnap
    lassan megfeneklik,
        valahol messze,
túl az apró tennivalók
    olcsó hullámverésén - -.

    MAJD  EGYSZER!
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Aztán megpattogzik
    lassan a hit
        megkopott zománca...
és egyszer csak valami
        megdöbbent,
            mellbe vág
- úgy az utolsó gong előtt:
    MÁR  KÉSŐ

- majd valaki más...

TIZENHÉT ÉVES VOLT A LÁNY
Deksep jara estis la knabino...
    Tizenhét éves volt a lány -
csupa megromlott divatos modernség:
oltárt emelt a férfivel egyenrangú nőnek,
s az anyaság szobrát önmagában
gőgös tévhittel rombolta szét.
    Elfeledte azt, hogy őt is anya szülte,
s a természet miért alkotta
            két nemből az embert,
nem tudta, hogy a meddő öl
nem érdemes tékozló gyönyörre,
s törvényt bont
    ki az utódok láncát megszakítja,
törvényt, mely megbosszulja magát,
    mert késő rájönni:
        szörnyű az öregség bezárult magánya,
        s nem pótolja semmi
            a gyermekek felfénylő,
                        tiszta mosolyát...

XX. SZÁZADI ZSOLOZSMA
XX. jarcenta petego
    Uram, kérünk Téged,
hallgasd meg könyörgésünket!
    Ne engedd, hogy győzzön
    az Ördögi Elme,
    ments meg minket
a Sátán Szolgáitól,
    az Ördög Küldötteitől
    ments meg Uram minket!
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    Uram!
Meg akarja szűntetni az Ember,
    amit megalkottál.
Uram,
    a Gonosz akar Isten lenni e földön;
Tüzes Poklot akar,
    Szodomát és Gomorrát,
        pusztító Kénköves Esőt,
melyben az ártatlanok
        lelke hozzád sikolt.
    Uram, kérünk Téged,
hallgasd meg könyörgésünket:
    Új Vízözön kéne,
        hogy pusztuljon
            újra a Gonosz,
mert eljött az Idő;
a tisztító új Vízözönre
    megérett újra a világ!

    Uram,
Építtess új Bárkát
    és mentsd meg
        a Legjobbakat újra;
bocsásd pusztító Haragod
viharfelhőit a Földre!
Zuhogjon újra negyven nap
    és negyven éjszakán át,
s hagyd a Tengermélyben
    az Őrülteket,
        a Nukleáris Rémet,
a rakéták átkos rendszerét,
    mert ellenünkre törnek,
és ellened, Uram,
    hogy pusztuljon
        mindaz, amelybe
lelket leheltél egykoron!

    Bocsáss ránk
új Vízözönt, Uram!
    Ruházd fel
        bizalommal a Jókat,
foszd meg hatalmától
                a Gonoszt,
ki a legförtelmesebb Bűn
        szennyében kéjeleg!
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    Bocsáss ránk
új Vízözönt , Uram!
    S ha majd
        az Ararát hegyén
a Fényre újra kilépünk,
elkezdődjön újra az Élet:
    egy szebb, okosabb,
        nemesebb, emberibb!

    Bocsáss ránk
új Vízözönt , Uram!
    hogy eljöjjön
         az új Feltámadás,
és küldj a fejünk fölé
    zúgó Lángnyelveket,
hogy Hitünkben
    újra megújulva
        köszönthessük
az új Piros Pünkösd napját
és becsülni tudjuk
        újra önmagunkat!

    Bocsáss ránk
új Vízözönt , Uram!
hogy megtisztuljon
    újra az Ember,
és a Béke tiszta Énekével
dicsérje a Fényt és a Napot,
és félelem nélkül
    nézhessen az Égre,
munkálkodhasson
    a saját örömére,
        és a Te dicsőségedre,
most és mindörökkön
                örökké, ámen!

VÁCI  ALKONYAT
Krepusko en Vác
Égnek a napban a fák koronái,
hallgat a csöndben az alkonyi táj,
lobban a napsugarak ragyogása:
mossa a vízben a fény aranyát.

Fellegek árnyai futnak az égre,
izzik  a gyolcsuk - a fény zizegő,
majd tovaúsznak az éteri csendben,
s újra kibomlik a tér remegőn.
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Álmosan indul a nap le az égről,
bíbor a vére s a vízre csepeg,
ballag a színnel a vén Duna halkan,
s reszket a habban a kék-lila hegy.

És a Pilisnek az árnyvonulatja
nyugszik az álmos víz tetején,
mélyül a kékje a csöndbe fagyottan,
s megfeketül rajt' lassan a fény.

Csillan a hullám partra omolva,
freccsen ezüstje, a gyöngyragyogás,
szunnyad a hegynek a mély sziluettje,
s lassan elúszik az estben a táj.

TAVASZI DÉLELŐTT EGY DEÁKVÁRI PARKBAN
Antaŭtagmez’ printempa en parko de Deákvár
Felszórt festékrajz a házak oldalán,
a törött padtámlákon filctoll firkák,
rozsdás rajzszeggel egy hirdetés a fán,
és a park szélén legelnek a birkák...

Zörgő csippes zacskók, nápolyis papír,
törött kólás üveg, málló jutazsák,
cigarettás doboz, elgurult radír,
s dermedten állnak a szemétben a fák.

És a csúszdába belehányt egy részeg...
utálkozva nézi a gyereksereg,
s míg tántorogva öklendnek a fények,
a buszállomásról vakolat pereg.

S a roncskocsik a koszos parkolóban
szégyenkezve állnak, míg sunyít a nap;
a nyugdíjasok megfakult zakóban
elrongyolt lapokkal ultit játszanak.

Mellettük üveg, benne olcsó lőre;
ebek szennye alól kutyatej virít,
és a mocsokban a rend büszke őre
sétálgat figyelve: mi történik itt?

Feldőlt kukák közt fakó galamb szemez,
egy üres flakont rugdalnak a srácok,
az árokban gumi, rozsdult vaslemez,
a parton kormos, elsatnyult akácok.

S az ég szeméből néhány könnycsepp pereg,
szégyen amit itt véletlenül láthat:
Európa közepén élünk, emberek,
és már elmúlt húsz istenverte század!...
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NOVELOJ
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Fragmento de taglibro

La somerfinaj vesperoj ŝanĝiĝas jam pli malvarmetaj. La
aŭgusto ankaŭ forkuras, kaj ekiras la aŭtuno lante, silente al
la ĝardenoj. La kuracisto promesis al mi hejmeniri, kiam la
unuaj arbofolioj defalos sur la teron.

Kiel strange! Ju pli proksimiĝas la tago de la hejmeniro, des
pli mi estas maltrankvila. Kvankam kiomfoje mi dezirintus
hejmeniri! Nun mi timas. Ĉi tie en la ĝardeno de la sanatorio
tamen ne estis tiel malbone... Ne, ĉi tie ni ĉiuj estis malsanaj,
kies animon ia terurega skuo frakasis. Ni estis absorbitaj nur
kun nia propra personeco, ni ne havis tempon por miksi nin
en la aferojn de la aliuloj. Sed tio estas la ordo de naturo, ke
kiu resaniĝis, tiu devas hejmeniri.

Sed mi timas. Kiel akceptas min la homoj ekstere? Eblas, ke
oni montrados al mi per fingro sur la strato:

- Vidu, tie iras la “freneza Anna”, kiu disĵetadis siajn ĉiujn librojn de sur la balkono!

Aŭ oni akceptos min kun komprenemo, kun indulgo? - Ho, kiel mi malamas tian indulgon!
Kvazaŭ mi aŭdus, kiel ili avertas unu la alian malantaŭ mia dorso:

- Atentu, antaŭ unu semajno ŝi estis ankoraŭ en la neŭrologio, kaj oni ne povus scii...!

Ĉu mi estas freneza? Nu, se mi bone pripensas tiun aferon, eble tiu estis la sola racia ago de
mia vivo, kiam mi disĵetis la librojn en la venton. Tiam jam mi sciis, kaj konsterniĝis, kien
kondukis min la senbrida adorado de libroj. Ĉar la libroj trompis min! Jes, la libroj!

Kiam mia anstataŭanto ofendiĝinte ĵetis siajn ironiajn vortojn, sparkantajn de la malamego
kuniĝinte en li kontraŭ mi, al mian vizaĝon, tiam unue mi nur priridis lin. Mi estis fiera pri tio,
ke li, la viro, ne posedas eĉ unu centonon da tiu scio, kiun mi posedas, kaj li neniam povos
ĉesigi sian malavantaĝon.

Poste, kiel la veneno, efikanta lante, liaj vortoj sorbiĝis en min pli kaj pli profunden. Eĉ nun
mi klare rememoras ĉiujn:

- Ne interesas min via teksto, Anna! Ĉu vi scias, kio vi estas? Literatura leksikono, iranta per
du piedoj; historia indikamaso; kartoteko, plenigita regule, kiu ŝimis de jardekoj kiel
kelekzemplero, ĉar hundo ne estas scivola pri ĝi! Kiom valoras via malbenata kulturitecego,
se ĉiuj malamas vin pro tio? Jes, mi malamas vin, ĉar vi ĉiam scias pli bone ĉion, escepte tion,
ke kia estas la vivo! Mi vetas kun vi je io ajn, ke tutcerte vi estas malfeliĉa. Rigardu nur en la
spegulon, se mi ne eraras, vi jam delonge trapaŝis la kvardekan jaron, kaj eĉ viro ne kisis vin!
Vi hejmeniras inter viajn librojn, kaj kun tiuj kune formanĝos vin la ŝimo! Nek edzo, nek
infano! Freneza vi estas Anna! Vi opinias ĉiujn frenezulo ne rimarkante, ke vi mem estas tia!
Kaj la viroj, kredu, abomenas la tiaspecajn fridcerbajn intelektulinojn kune via animstato,
diferenciita delikate! Eĉ vi ne estas virino, Anna! Oni devus nur kompati vin!

Jes, tiam mi priridis lin. Mi diris tion, ke la envio paroligas lin. Mi ne konjektis, ke post
duonhoro reiros liaj vortoj, kaj tie fantomos denove en miaj oreloj, ĝis la tuta kompreno de ĉio
en ĝia senkompata realeco.
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... Kaj tio, kio konsternis min, estis terura! Preskaŭ haltis mia spirado pro la rekono: ne eblas
rifuzi la leĝon de la naturo sen puno - la virino estis destinita por ami kaj iĝi patrino, ĉar ŝi nur
tiamaniere povas esti feliĉa.

Kaj mi? Vere mi ne scias, ke kio estas la feliĉo! Mi ne scias, kio estas la amo...

Kiam miaj amikinoj vokis min promenadi aŭ danci kun la knaboj en mia bubinaĝo, mi ne iris.
Mi preferis resti hejme inter miaj libroj. Mi eĉ ne lernis danci! Mi malestimis la stultan
babilaĉon kaj la sensencan saltadon.

La libroj montris al mi tute alian mondon! Herooj de libroj estis seriozvortaj, kaj siaj agoj
ĉiam havis sencon. Vane mi serĉis la knabon, kaj poste la viron, kiu similas al ili! Kial mi
devintus aŭskulti porketadojn kaj stultajn ŝercojn de ia malsaĝa viro en mia tuta vivo? Kaj la
virinoj ankaŭ ne estas pli bonaj! Ili nur ridetaĉas pri aĉaj ŝerĉoj, kaj ilia scio restis ĉe la
lignokulero kaj ĉe la vestado. Ho, mia Dio, kiaspecaj stultaj kokoj kaj kokinoj plenigas la
sterkejon de la mondo!

Kiel malmultaj estis tiuj, kiujn mi povis estimi! Sed tiuj ne rimarkis min... Do ĉi-maniere mi
restis en solo, definitive kaj netireble.

Poste senbrida furiozo kaptis min, vidante, ke tiuj stultaj kokoj kaj kokinoj estas feliĉaj. Jes,
ili feliĉaj estas: ili povas ĝoji pri manĝado, trinkado kaj pri la lito. Sed al mi tiuj aferoj ne
havas signifon.

Mi devis konstati: la senscio feliĉigas.

Nur la infanojn mi enviis de ili - nur sole la infanojn! Ĉiam kaptis min ia stranga varmeco,
kiam mi vidis infanojn. Ho, Dio mia, se mi povus havi infanon! Kaj kiel mi povus eduki lin
aŭ ŝin! Sed ĉiuj malamas min. Mi jam delonge forlasis mian kvardekan jaron, kaj neniu
bezonis min, neniu, kiun mi povintus ami. Ĉu valoras ion, se mi parkere scias la verkojn de
Shakespeare? Kiu estas scivola pri tio? - Tie mi ŝimos inter la libroj. Sole... kaj nenio restos
post mi... absolute nenio...

Sed nun kial mi komencas tiun aferon denove kaj denove, kiam mi jam tiomfoje pripensis
tion?

- Ja, tiuj pensoj svarmis en mia cerbo ankaŭ tiam, kaj lante desegniĝis antaŭ mi la sencela
monotoneco de mia vivo.

Ho, kiel volonte mi ŝanĝintus mian lokon por esti tiu stulta, malrespektita virineto, kiu feliĉe
premetas sin al flanko de sia edzo, kiu forkondukas ŝin foje-foje en restoracieton aŭ kinejon!
Kiel bone estus, ke miaj intelektaj pretendoj ne kreskintus plu, sed restintus nur ĉe la
furorkantoj de la radio!... Sed ĉi tiuj jam ne eblas - por ĉi tio mi estas nekapabla! La libroj
forprenis de mi la feliĉon, la amon, la plezuron de la patrinoj, kiujn jam mi neniam ekkonos...
Senbrida furiozo kaptis min pro la libroj. Jam tiun posttagmezon kiel frenezulino mi kuris
supren sur la ŝtuparo. Mi vidis nenion krom la libraro, kie mi ŝimos. Preskaŭ mi sentintus la
ŝimodoron en mia nazo. Mi haltis antaŭ la librobretoj. La librokovriloj malice ridetaĉis al mi...
Mi prenis la unuan volumon - unun dikan. Mi ŝirmalfermis la balkonpordon, kaj forĵetegis la
libron al la strato. Poste mi prenis la duan, la trian.

Malsupre, sur la strato rikananta amaso kuniĝis.

- Ŝi freneziĝis! - aŭdiĝis de ĉiuj flankoj. Mi forĵetegis la librojn al la cinikaj vangaĉoj:

- Jen, prenu! Formanĝu ĉiujn! Vi skribis ĉiujn, homoj!

Kaj mi portadis la librojn. Mi ne aŭdis la sirenadon, mi eĉ ne rimarkis la blankvestitajn
flegistojn, nur tiam, kiam ili jam ekkaptis min.
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- - De tiam multe da akvo forfluis en Danubo. Kaj de tiam mi ĉi tie skribas kaj skribas senfine
ĉi tiun taglibron. Mi devas skribi laŭ la propono de la kuracisto. Tion li diris, ke la skribado
trankviligos min. Mi scias, ke li nur tial skribigis min, ke li sekrete povu ĝin tralegi. Al li ĉi
tiuj linioj estas nur psikaj simptomoj, el kiuj li determinos la manieron de la terapio. Sed estas
superflua lia klopodo! Mi ne estas freneza, sed se tamen, tiam li estas tiu, kiu plej malmulte
povas helpi al mi. Mi devis priskibi foje ankaŭ ĉi tion al li.

Kiam la unuaj arbofolioj defalos, jam mi estos hejme. Jes, hejme... Ankoraŭ mi ekrigardos ĉi
tiun aŭtunon por mi mem... Estos bele... Tre bela devos esti la ĉijara aŭtuno!... Morte bele...
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Kristnaska antaŭludo

- Atenton! Jen la slipo por elpaŝo. Iru vi duope al la
arbaro de garnizono por elekti du belajn piceojn! Starigu
unun el ili en la regimentklubo, la alian en la trupana
manĝejo! - donis la ordonon majoro Halmay, la oficiro
por humanaj aferoj de la regimento, kun krakanta voĉo al
la du soldatoj, kiuj estis streĉiĝintaj en atentohalto. - Ĉu vi
komprenis min?

- Ni komprenis! - respondis Miĉjo kaj Ruĉjo samtempe.

- Kaj nun vi ambaŭ foriru!

Kiam la du bonamikoj estis ekster la pordego de la
kazerno, Miĉjo okulumis al Ruĉjo:

- Atentu, amiko - li diris -, la diablo iru tiel malproksimen pro du piceojn! Altara ideo venis en
mian kapon! Ĉiaokaze vespero estos, kiam ni povos reveni.Kaj nun, kamarado, bone mal-
fermu viajn orelojn! Ĝis vespero ni faros grandan drinkadon, poste ni vizitos tiun ĝardenon,
en kiu superklasaj koniferoj kreskas, laŭ mia modesta opinio. Se ni tiujn kuportos, la buŝo de
olda Halmay restos malfermite pro la admiro!

- Fine, ĉi tio estas racia bataltasko! Miĉjo, vi eĉ ne estas tiel troidiota! - konsentis Ruĉjo pri la
afero - Sed mi atentigas vin pri tio, ke mi ne havas eĉ solan moneraĉon!

- Lasu nur tion al mi! Antaŭhieraŭ mi ellogadis la unuarangajn testudojn el la akvario de la
komandanto, kaj forvendis ĉiujn po-pecoj ducent forintojn al la eksteraj etulaĉoj. Oni tiel
aĉetis ilin, kiel sukeron! Estis bubaĉo, kiu aĉetis eĉ du pecojn.

- Miĉjo, vi estas grandega! Sed kion vi trompis la gardistaron?

- Paĉjeto mia, ŝajnas tiel, ke oni vin frotadis, kiam mi jam estis brila!

- Sed tamen! Tie la gardistaro estias tre forta.

- Tre forta gardistaro? Eh, paĉjeto mia, ne ridegigas min! Mi estis tie la sola gardisto, se vi
jam tion forgesintus!

La du kamaradoj longe iris senvorte unu apud la alia. Post abrupta vojkurbiĝo ili ekcelis la
enirejon de gastejo, karesnomata “Orpiedtuko”.

- Maca, rondon da kutimata! - kriis Miĉjo, kiam la kelnerino salutis ilin, kiel malnovajn
konatulojn.

La knabino daŭrigis, estimante ilin, kiel kutimulojn de la gastejo:

- Nu, fine mi vidas vin ambaŭ! Mi ĵus pensis pri tio, ke vi denove sidadis en la karcero aŭ
malsaniĝis. Aŭ ĉu eblas, ke vi partoprenis en militekzercadon?

- Ĉi tio estas milita sekreto - okulumis Ruĉjo al Maca, ne konfesante eĉ se ili ricevus la
mondon, ke ili eĉ unu moneron ne havis.

- Vi, Ruĉjo, hodiaŭ ĉi tiu bubino estas tolereble beleta - taksis Miĉjo la knabinon, kiam ŝi
metis la rumojn antaŭ ilin, kaj denove foriĝis kun tiu karakteriza irmaniero balanciĝanta, kiun
la soldatoj, servantaj en la garnizono, gapis ĉiam kun granda ĝojo. Ŝi ĉiam absorbis iliajn
atentojn aŭ fantaziojn per ĝi.



67

- Tiam drinku, kamarado! Ju pli multon vi drinkos, des pli vi vidos ŝin bela - filozofis Ruĉjo -,
ĉar malnova maristproverbo diras: ne ekzistas malbela virino, nur malmulta rumo.

Post kelkaj minutoj la knabino eksidis kontraŭ ili por interŝercadi, kaj nur tiam ŝi ekstaris,
kiam iu gasto alvenis. Ili drinkadis. Malfrua vespero estis jam, kiam ilia mono elĉerpiĝis.

- Ni devus iri - proponis Ruĉjo per balbutanta lango.

- Kvankam nun mi ne havas humoron por tiu konifera bataltasko - ekĝemis Miĉjo -, sed vi
pravas, kamarado, ni devas ĝin fari.

Ili pagis ankaŭ la lastan rondon. Bonkonante la kaŭzon, kaŝintajn malantaŭ la agoj de la du
kamaradoj, Maca diris post ili kun supereca rideto:

- Estas domaĝe, ke via mono elĉerpiĝis, ni bone interparoladis!

- Nu, ne ofendu la armeon - respondis akre Ruĉjo super sia ŝultro -, ĉe ni restis ankoraŭ tiom
da mono, ke vi povus tapeti per ĝi ĉi tiun bungalaĉon!

- Ho, al diablo! Ĉu vi prirabis la bankon?

- Ni ensidis la monkeston, kaj la mono surgluiĝis nian postaĵon.

Ili ridis. Elpaŝinte sur la neĝokovritan straton, ili startis videble en ebrieta stato.

- Nu, oldulo mia, ni tie ankros - montris Miĉjo al ĝardena domo nelonge. - Ĉu vi vidas la
koniferojn?

- Mi vidas tiujn - diris la alia -, vere estas belaj. Tiaj ja cetere ne ekzistas en la arbaro. Kiel mi
vidas: ili arĝentkoniferoj estas.

- Via gvatkapableco estas bonega, kamarado! Kaj nun ni aĉetos transitbileton al la transa
flanko de la palisaro. Kiel mi vidas, ni havas bonŝancon. La domo estas malluma, singardemo
estas venkita!

Unue ili transĵetis sian mantelon trans la palisaron, ke ĝi ne ĝenu ilin en la movo, poste iomete
malfacile, sed ili sukcesis tragrimpi. Pantalono de Miĉjo restis malfermate sur ĝia postaĵo
ĉirkaŭa dudek centimetrojn longe post plenumado de la nefacila tasko, kaj tra la ŝiraĵo elbrilis
blankeco de la kalsono. Ruĉjo laŭte ridaĉis:

- He, oldulo mia, via fotillenso restis malfermate! Ho, antaŭpretiĝi por fotado!

- Haltigu vin mem - siblis Miĉjo kolere -, iu povas aŭdi nin!

- Eh, eĉ la hundo ne estas hejme! - kontraŭdiris la alia. Kaj en tiu momento sur la neĝo
nekonatspeca hundo kuregis al ili kun hirtigita krinaro.

La bravuloj fuĝis ekster la barilon kun rapideco, hontigante la sobrulojn.

- Tio ne estos bone! Tiun moviĝantan, idiotan terenobjekton ni devos decidigi pri pli bona
kompreno!

- Do decidigu, Miĉjo! Mi ne eniĝos denove! Vi elpensis ĉi tiun tutan idiotaĵon, do vi devu
malsovaĝigi ĉi tiun bestaĉon!

- Plej bone estus mortbati.

- Yes, hodiaŭ pli bone estas leono kadavriĝinta, ol morgaŭ vivanta! Ankaŭ P. Howard diris ĉi
tion.

- Bela hundo, bona hundo, kara hundeto de sia posedanto - flatis Miĉjo al la besto -, saĝa
hundeto!
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La movo de hundo ŝanĝiĝis pli kaj pli amikeca, kaj post duonhora bombardo la hundo jam
toleris eĉ la karesadon de la manoj, enmetantaj tra la breĉoj de la barilo. Ruĉjo devis transdoni
al la hundo la sukerkubojn, kiujn li akiris por sia propra konsumado.

- Ĉi tiu bestaĉo formanĝis mian tutsemajnan mobilizadan porcion! - ĝemis li malĝoje post la
lasta kubo.

Post tio la knaboj malrapide, singarde enkuraĝis denove la ĝardenon. La hundo jam toleris
ilin, kaj akompanis siajn freŝbakitajn amikojn ĝis la unua konifero.

Miĉjo komencis serĉadi en siaj poŝoj, poste li turnis sin al Ruĉjo kun maltrankviliĝanta
vizaĝo:

- Ĉu vi havas poŝtranĉilon? Mia poŝo estas truiĝinta...

- Bovo! Vi fordiboĉis la komunan havaĵon! Do nun kion diablon ni faru?

- La diablo prenu ĝin! Atendu ĉi tie, mi tuj revenos!

- Iru nur! Mi estas tre scivola, ke vi nun kion elpensos!Mi havas suspektegon, ke la kreinto
tial markis vian frunton per denaska makulo, ke la marsanoj, alvenonte per NIFO, ne
intermiksu vin ia inteligenta estaĵo!

Miĉjo murmurante ian blasfermon forbalancis sin ĝis la barilo. Li elgrimpis al la strato, kaj
sonorigis ĉe la kontraŭ-flanka domo, pro kio malvarma ŝvito inundis Ruĉjon, kaj li preskaŭ
resorbiĝis.

Kaj Miĉjo kion diris, kion ne al la maljunulino, malfermanta la pordon, tiu atendas pri la
esplorado de la historiistoj, sed estis fakto, ke li revenis kun granda kuireja tranĉilo.

- Vi estas tiel granda bestaĉo, ke la java simiohomo estas bonkapableca jura doktoro kompare
kun vi! - atakis lin Ruĉjo. - Kial vi ne povis pluiri kelkajn domojn? Vi alportis por mi la
ŝrikmalsanon!

- Ferlu! Vi komencas ŝanĝiĝi tiel impertinenta, ke la foireja muŝo estas karmelanino kompare
vin! Sed nun estus bone eklabori, ĉar nia mandato nelonge ĉesos!

- Ili tratranĉis la unuan konifertrunkon. Ruĉjo levis la koniferon, kaj turnis ĝin esplorante kun
granda fakkono. Poste li tiel opiniis:

- Bovo, ĉi tiu estas kurba! La olda Halmay certe estos ofendiĝinta, pro ĝi! Ni devas ĝin lasi ĉi tie.

Do li repikis ĝin en la neĝon. Lante ili finis la laboron kun la koniferoj. La hundo akopanis
ilin vostume ĝis la palisaro. Kiam Miĉjo etendis la koniferojn kaj la mantelojn al sia amiko,
kaj ankaŭ li mem forlasis la ĝardenon, enmetante sian manon tra la palisarbreĉo, lastafoje
ekkaresis la kvarpiedulon:

- Bela hundeto, bona hundeto, idiota hundeto de sia posedanto! - li diris, kaj nazbatis la beston
per bondirekta frapo. La plenda tirbojo de la hondo sonis malproksimen.
- Nu, tiu ne plu volos ankoraŭfoje interkonatiĝi kun la armeo de sur la strato! - rimarkis Ruĉjo.

- Anstataŭ la filozofo vi prefere rapidu antaŭen kun la koniferoj, ĝis kiam iu ekvidos nin -
diris Miĉjo -, dum mi konvene redonos la tranĉilon, kiel ĝentlemano!

Post duonhoro la kunuloj kontente ridetaĉe alvenis en la klubon kun la koniferoj, kaj kun la
konscio de la bona laboro. Post la starigo de koniferoj ili falis profunda dormo en la kvartiro
de la etapo sen ĉio enkonduko pro la alkoholaĵo, laboranta en ili.

* * *
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Sekvanta tago, post la matena ekzerco, la kompania deĵoranto sendis voki la du amikojn.

- Aperu ĉe majoro Halmay en la komandanta konstruaĵo!

- Ni komprenis.

Post kelkaj minutoj ili jam tie staris antaŭ la pordo de la majoro.

- Ni certe nun ricevos la laŭdon - sufloris Miĉjo, kaj ili ambaŭ trapasis la sojlon en tiu tempo
kun angora atendado.

- Sinjoro majoro, mi anoncas, ke soldato Varga kaj Fekete aperis je via ordono.

Majoro Halmay kun kuntiritaj okuloj rigardis la du soldatojn, haltintajn streĉite, kaj li ne
aspektas tiel, ke li volus iun laŭdi en antaŭvidebla tempo.

- Soldato Varga, ĉu vi plenumadis la ordonon?

- Mi anoncas, jes!

- Mi ne kredus, Varga! Matene mi vidis la koniferojn. Tiuj devenis ne el la arbaro, kvankam
mi donis por vi tiun ordonon - akriĝis la voĉo de la oficiro -, ke vi haku koniferojn el la arbaro
de la garnizono!

- Ni portis tiujn iomete el pli proksime, sinjoro majoro - diris Ruĉjo kun malcer-tiĝanta
ridetaĉo, kiu frostas sur sia vizaĝon dum kelkaj momentoj.

- Nur tiam parolu, se mi demandis vin! Ĉu vi sciis, el kie devenis tiuj koniferoj? Mi devas
ekkoni tiujn, ĉar en la tuta urbo ne ekzistas arĝentkoniferoj krom unusola loko. Kaj nun vi
atentu pri mi bone: hodiaŭ matene el mia ĝardeno mankas du arĝentkoniferoj, kaj unu
pluvagadis el sia loko laŭ iuj voloj. Ĉu vi ne konjektas hazarde, kiuj povis esti la kulpuloj?

La okuloj de du knaboj pligrandiĝis. Vizaĝo de Miĉjo estis punca, kvankam Ruĉjo paliĝis,
simile al la blankkalkita muro. Antaŭ ol ili rekonsciintus el la unua surprizo, la majoro
daŭrigis:

- Kaj kvarcent forintoj mankas el la ŝparkaso de mia filo, sed li havas tiaj du testudojn, kiaj
nun jam ne ekzistas en la akvario de la komandantejo, ĉar tiuj verŝajne ekstremiĝis pro ia
sekreta epidemio antaŭhieraŭ matene. Varga, ĉu vi ne scias, kiu povis esti tiu alta
testudovendisto, sur kies frunto estis bone ekkonebla denaska makulo?

La denaska makulo komencis flami sur la frunto de Miĉjo. Ĉi tie jam nenia defendo estis
necesa. La voĉo de la oficiro ŝanĝiĝis pli akra kaj ironia, kiel li imitis la tonon, uzantan fare
de la du kunuloj:

- Jen viaj karcerbiletoj, Varga! Mi deziras al vi ambaŭ agrablajn kristnaskajn festojn kaj
bonan novjaron! Kaj nun vi iru for! Fine mi donas al vi bonan konsilon: evitu bone mian
hundon, ĉar ekde mateno ĝi atakas ĉiujn soldatojn!

- Miĉjo, vi estas idiota bestegaĉo! - siblis Ruĉjo, kiam ili ŝancelpaŝadis el la ĉambro. - Nun vi
bone aranĝis nian kristnaskan foriron! Anstataŭ ornamaĵo de kristnaskarbo ni povus briligi la
klozeton! Pro via grandioza ideo vi meritus tiel vangofrapegon, ke vi glutu vian propran
adamopomon!

- Ej, ej, Ruĉjo! - kapbalancis Miĉjo malaprobe. - Sed ankaŭ vi povas rekoni, ke ni tamen
sukcesis akiri la surprizon por nia majoro, ĉu ne?
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La ĉevalo kaj mi
(Laŭ rakonto de Johano Doknár)

Miaj terurviziaj noktoj tiam komenciĝis, kiam en miaj
sonĝoj unuafoje aperis mildrigarda ĉevalo, nomita Muki.

Muki estis vere “besta ĉevalo”! Ni interkonatiĝis okaze de
vinberrikolta festo. Kvankam tiun interkonatiĝon ni ambaŭ
volonte evitintus, sed la estraro de junulara organizo de la
vilaĝo persistis ĉe sia decido, ke la junuloj kiel husaroj
partoprenu en la vinberrikolta marŝo. Ni vane protestis
sursidi tiun “veturilon”, kiun ni ne konis, ili ne akceptis
tion. Oni diris al mi ekzemple, ke kiu tiel kurbajn panta-
lonojn kutimis porti, kiel mi, tiu ne timu, tiu certe estas
kreita sur ĉevalo, kaj ankaŭ mia avo estis brava husaro
tiutempe. - Jen la kulpo de praŭloj ĉi tiel refalas sur siajn
idojn!

Mi ne povis dormi tutnokte, kaj jam frumatene foriris al la komuna stalo de vilaĝo prezenti
min al la ĉevalo, elektita por mi. Oĉjo Stefano ĝuste nutris la bestojn, kaj diris, ke mi ne timu
la ĉevalon, ĉar Muki estas malsovaĝa jugotirulo, kaj mi devas atenti nur pri tio, ke mi ne falu
de sur ĝi. - Nu ĉi tio estas bona humuro, mi pensis, kial ne la ĉevalo atentas? Al ĝi estus pli
simple!

Mi interesiĝas ankaŭ pri la ekmovigo de ĝi. Oĉjo Stefano trankviligis min:

- Ĉi tia juga besto kutimis starti facile, sed haltigi ĝin jam estos pli malfacila.

Dum Muki kaj mi rigardadis unu la alian ekster piedfrapdistanco, mi eksciis, kiel eblas ĝin
direktadi. (Mi devas rimarki, ke tio ne estis malpli utiligebla por mi!)

Kiam posttagmeze oni elkondukis la selitajn ĉevalojn sur la korton, mia koro komencis bati
pli forte sub la husarkamizolo. Ankoraŭ mi ne povis decidi, ĉu pro la fiereco aŭ pro la timo.

Fine mi brave enŝovis la piedon en la piedingon, kaj kiel filo de granda ĉevala nacio mi volis
suprensalti sur la selon. Sed tiu impeto rompiĝis sub la ventro de la ĉevalo, kien mi falis inter
granda ridego de miaj kunuloj, ĉar la ventrozono ankoraŭ ne estis kunkroĉita. La selo batis
mian kapon lasinte sur ĝi doloran ĝibon.

Dufoje mi jam pli singarde prepariĝadis por suprensidi. Sed mi vane estis singardema, se la
ĉevalo ne estis! Do mia maleolo enpinĉiĝis la piedingon, kaj mi ne povis ĝin retiri, kiam Muki
ekmoviĝis sen ĉia informo. Mi tiel saltadis unupiede apud Muki, kiel grandkreskinta lokusto,
ĝis kiam oĉjo Stefano ekkaptis la buferon. Kaj kiam finfine mi estis supre en la selo, tiam mi
pensis kun granda trankvilo pri tio, ke ĝis kiam mi sidos sur la dorso de la ĉevalo, ĝi ne povos
min piedfrapi!

Sed tiam la bestaĉo absolute ne volis starti! Laŭ opinio de oĉjo Stefano ĝi startos nelonge
kune kun la aliaj.

Fine tiel okazis. La rajdantoj ariĝis de ĉiuj flankoj ĉe la granda baskulputo. Sed tio estis la
vero, ke ne la rajdistoj, sed la ĉevaloj ariĝis malatente, ke iu aŭ io estas sur siaj dorsoj.

Kaj dum la rajdado tiu ripetiĝanta leviĝo-malleviĝo! Mi nur de tiu ĉi tempo komencis estimi
la marmalsanulojn!
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Kiam la tuta grupo startis, mi preĝis por ke ni rajdu ĉiam malrapide, kaj ne boju nin hundo,
ĉar oĉjo Stefano sciigis min antaŭe: la ĉevalo kutimis sovaĝiĝi pro la hundobojado. La
knabinoj, starantaj sur la strato duflanke, ridis min jam dum la starto.

Ho, sed ĉi tio estis nur la komenco! La rido pligrandiĝis, kiam tiu bestaĉo eniris ĉiun domon
trinki akvon, se ĝi ekvidis ie puton kaj trinkotrogon. Mi vane kriadis frapadante ĝian postaĵon,
ĝi nur svingis la voston, kiel bondresita hundo. Mi sukcesis forlasi la fremdajn kortojn nur
kun la helpo de ridantaj loĝantoj.

Muki estis tiel, kiel malboniĝinta lokomotivo, kiu devas preni akvon ĉe ĉiuj ŝtacioj, ĉar ĝia
akvujo estis truita.

Sed Muki havis ankoraŭ malagrablan kutimon, pro kiu miaj haroj ekstaris al la ĉielo! Sian
flankon Muki alfrotadis ĉiujn arbojn, ne ĝenante, ke mia gambo tie estis trovebla inter la arbo
kaj la ĉevaflanko. Kiam mi vidis proksimiĝi arbon, mi rapide transĵetis la gambon al la alia
flanko de la ĉevalo, kie ne estis arbo, kaj mi ĉi tiel duonflake, ektimiĝinte alkroĉiĝis la selon.

Antaŭ la buso Muki haltos simple, kaj ne volis pluiri. Ĝi nur obstine svingis la voston. La
ŝoforo sakris menciinte miajn parencojn, kvazaŭ li konintus ilin. La plej malbonaĵo estis, ke li
min nomis ĉevalo anstataŭ Muki. La malpaciencaj pasaĝeroj kolere diradis:

- Kial sidas sur ĉevalon tiu idioto, se li ne havas sperton!

Vane mi diris al ili, ke ili ankaŭ ne havas sperton koncerne la buskondukado, tamen ili eniĝis.

Fine sekvis la plej malbona afero, kiun mi timegis. Vila hundaĉo aperis kun akra bojado.
Muki ekhenis, poste komencis galopi tiel rapide, kiel la vento. Mi teruriĝinte prenis la selon
kaj la kolhararon de la ĉevalo anstataŭ la brido.Poste krucvojo sekvis, kie la rajdistoj turniĝis,
kvankam prefere nur la ĉevaloj turnis sin.

- Ho nur tiu turniĝo sukcesu!

Kaj la turniĝo sukcesis, sed nur duone! Nome la ĉevalo turniĝis, sed mi ne! - Mi plue daŭrigis
la vojon rekte sen la ĉevalo. Feliĉe, ke mi ne tre lamiĝis, nur mia postaĵo doloris ege. Sed
mian belan ĉakon forglutis la profunda kanalaperturo.

Post duonhoro mi atingis denove la grupon ĉe la foirplaco, kie jam komenciĝis la festo. Muki
trankvile paŝtiĝas ĉe la rando de la placo, ne evite eĉ la florojn. Post multfoja eksperimento mi
estis denove en la selo. Do tio hazarde sukcesis! Mi provis direkti la ĉevalon, sed ĝi iris tute
alian direkton, kaj fine inter la piedirantoj, kiel pacema promenanto. Oni ne rigardis min
senkolere, sed vane.

Muki kun la plej granda trankvilo formanĝis la stipbukedon de sur la ĉapelo de ĉefurba
fotoriportisto. Li diris, se mi malsupreniĝos de sur tiu alta ĉevalo, li donos al mi tiun grandan
vangofrapon, ke mia kapo ĉirkaŭturniĝos sur mia kolo. Vane mi balbutis, ke ĉi tiu afero
okazis ne laŭ mia volo, sed laŭ la volo de la ĉevalo.

Kaj Muki ne satiĝis kun la stipbukedo. Ïi elektis al si mem homon, kiu estis vestinta kiel
husarkapitano, kaj ĝi bonguste formanĝis liajn ŝultrofranĝojn. Verŝajne ĉi tiu bestaĉo estas
ĉiomanĝanto - mi pensis. Sed mi ne povis mediti plue, kaj mi vane diris, ke mi estas
senkulpulo, ĉar tiu bestaĉo faris ĉion, tiu faras ĉiam kion ĝi volas, ne eblas ĝin direkti, la
kapitano kun siaj amikoj malsuprentiris min de sur la selo, kaj ili traktis draste min. Muki
ridaĉe henis pro la homa malkonsekvenco: oni min batis anstataŭ ĝi, kvankam ne mi, sed ĝi
formanĝegis la ŝultrofranĝojn!
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Nu, sed ĉi tio estis mia lasta komuna afero kun “mia nova amiko”, Muki.

La sekvantan semajnon post la vinrikolta festo mi eksciis en la junulara kunveno, ke la ĉevala
aventuro de miaj kamaradoj tre similis al la mia, nur neniu havis tempon atenti pri la aliaj.
Laŭ nia komuna opinio, la plej malagrabla estis, ke ni ne povis sidiĝi en la lastaj tagoj, kaj ni
eĉ ne povis dormi nur surventre pro la rajdado. Kaj la rajdantojn longe estis rekoneblaj, ke ili
kun disĵetitaj gamboj cirkulis. La tuta loĝantaro de la vilaĝo nin ridaĉis.

Konklude ni konsentis, ke venontjare ni ne faros la paradan marŝon kun tiuj biologiaj
veturiloj, kiujn ni jam ne kapablas manipuli, kaj kiujn nur niaj avoj konas.


