
B I N J O I V A N O V 

Nyár 

Dohányos szekerek rakottan, 
Rilára lejtő, hosszú udvar, 
itt érik lassan apám sírja, 
itt, a Rila menti laposban, 
hol napfény füröszt csobogóban 
tucat tizenkét-házú fálvat, 
s gondozott kertek alján ballag 
a folyó, haltól fortyogóan. 
Homlokukon zörgő bokorral, 
Keletnek vonulnak a dombok, 
mind azt hiszi: ott heggyé nő majd, 
s vonszolja magát, mint koloncot — 
útjukon apám sírja érik. 

Barátai rég elfeledték, 
mama is elfeledte régen, 
feledni fogom hamar én is, 
csak a nap figyel rá az égen, 
keservesen nő a dohánya, 
dinnyéi levegővel telnek. 
Egy furcsa hangya nemsokára 
a kőlapok közül kisetteng, 
s: „Minden megérett!" — szól meredten. 

Lassan minden vására — válság: 
befüllednek a dohánybálák, 
a dinnyehalmok szétgurulnak. 

S lángoló homlokkal a dombok 
egyre Kelet felé vonulnak. 

Tajtékok 
„Visszafelé folyik a folyó..." — 
mesének is kiábrándító. 
De hiába: a szív 
emlékezik. 

Odakünn már érik a nyár aranya. 

Másfél évtizedet visszafiatalodva, 
átlódítom a tornácon magam, 
a nagykaput kinyitni. 

Folt-tömbök imbolyognak énekelve, 
pejek s meggypirosak. 

Nem nyeregkápa-szárnnyal, 
nem villám-kötőfékkel, 
nem szél-szította szikrákkal — 
csupán csupasz hátukkal, 
jószerencsénkét kerítő kötéllel 
indultak útnak: legyen kenyerünk, 
caplattak sűrű sárban 
meggypirosán s pejen. 

Anyám! Micsoda gebék 
ügettek elő bátyám udvarából, 
búzát tapodni mások szérűjén! 
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(Érzékeny hasukon 
fölfelé-pergő jégeső a sok szem, 
s a fűtött kemencék s az emberek éhe — tátva.), 

Szedegetem a töreket magamról. 
Erős sörény takarta a lovak sebeit. 
A szív 
nem tehet mást — emlékezik. 

Lassan minden el-novemberedik 

Tolul odalenn, 
imbolyog a tajték. 

Nem hattyú-siklás, elúszó regék, de 
mohos fanyergek bukdácsolnak erre, 
s rozsdarágta a csillag-rúgó patkó 

anyám, micsoda gebék tértek vissza! 

Kik hurcolták rengeteg erdők fáját, 
marék szénát hoztak maguknak télre. 
S komor szál-tölgyeket: 
pipát faragni rendelte a gazda ... 

Holdfény tajtékja vág a tágas udvarokra.. 

Délután 
Megroggyant eresz alatt, július függőleges 
lobogása a házfal; előtte 
teknöre görnyedve mos feleségem, 
szappanhabokat ver, szállnak a kis buborékok.. 

Gyönyörű az idő a mosáshoz: 
csak az asszonyok értenek ehhez, 
kiválasztani ilyen délutánt! 

Játékmackójuk ölelve 
álomba zuhantak gyermekeink, 
két órára pihen ricsaj és futosás; 
nejem addig a színes habból léggömböket oszt a szeleknek 

Elnézem örömmel, amint már-már 
nem is a kezével emelgeti ki — 
csak a pillantása röpíti a tarka ruhákat az égnek! 

Fejem könyökömre lehajtom ... Majd 
kihúzom magamat, ha feszes buborékok közt 
megforgat engemet is! 
Szememet becsukom, 
a fülem dübörög — 
akárha vonat közeledne mögöttem. 
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Július ez, vagy augusztus? — Én se tudom, 
de a megroggyant eresz alatt 
teknőre görnyedve mos feleségem, 
mélybe merít s a magasnak ereszt el engemet is: 
százezer apró léggömbbel csokorítva 
szállok-e szépen? 

Ujjai bőrömön ott puhatolnak, 
minden redóm alá behatolnak, 
s kicsavarnak újra meg újra; 
maradna verítékem legalább 
két csöpp, lelocsolnom e lángos időt! 

Ej, csak az ingek, a gyermekholmik halma! 
Elkápráztat a sok szín, 
zavar és nyugalom van bennem, 
dűlőre szeretnék jutni, de nem 
moccanok, úgy fülelem, hogy a megroggyant 
eresz alján, túl a faoszlopokon 
léptei merre kopognak: felém, vagy távolodóban? 

Pedig itt az idő közelest... Vagy 
távol van végtelenül még, 
hogy az ember dalra fakadjon? 

RÓZSA ENDRE FORDÍTÁSAI 


