
Mihai Avramescu :  

Еmlékezés  
Az ríj hazciban ú j napok rohannak, 
s ncn г  adnak renyhe, јсјíz ű • u nalmat; 
élj, elvtársnő, s ne csipegess belőle! 
Nézd, :a hajnali gyári füsttel rohan 
a munkás 	mindig előre — 
vcill-váll mellett az egész ragon! 
Gondolkozol-e méh a tegnapon?  
A havas évekre, amikor felvett a ,Párt 
s amikor Marx, Lenin, Sztalin és Tito 
k гinyvein n ő ttünk és vált mibemtünk 
erővé az igazság és hitünk szilárd . . . 

1 nlćks: el még? 
Tél volt akkor, akrí ~'csak inast is —
s aztán kivirdgzott a szerclrrdink 
a felér hópihékkel, 
u cseresznyevirág geci,  
O zöld mentavirág illatdval; 
vadrózscik vonták be út ја ink 
és virágzott szerelrniink, s gondolataink. 

Ujjongott a Nerctvu-völgyéhen hangosan, 
ujjongott szerelmünk, dalunk, fcgyvcrü уk. 
Aztún -- elkérted a • masinkárnat 
és őrkеdtél, hci engem elnyomott 
ri fáradtság. S ha néha ielriadtarn, 
úLs.у  tűnik, zöldes szemeid 
elvesztek a havas f с .'uérben 
s azt mondtad, hogy az új jöv ő  
itt sziiletik a mi Qkl с inkb ő l 
s ezek a mez ők táncra perdülnek rnég  
s a messzi láthatáron már illatoznak a . rózsák.. 
S mondtad: a hn majd nmcg fehérebb 
F. ~s sokkal, de sokkal ёг  т telibb élet; 
s fel гér hó hull; teret, temet —  

s a költő  nem zeng gyciszéneket. 

Akkor, abban a fel гérségben,  
emlékezetembe véstem  

a dalt .. . 
A dalt, mely a Neretva partján felrival. 
Mondd, álorv volt csak, bohó álmodás? 
Nini, nem álom volt! Csatakiáltás! 
A_7 volta nagy Menet. A mars, azokkal  

kiket szerettünk. Еgyfcrma dalokkal,  
golyók füttyében, és h đviharban,  
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Nem, nem volt álom! 
Tudtuk, feln őnek elvtársaink, 
ahogy nzegnönek rohamaink 
és Kelet, amely benniinket szeret, 
velünk, velünk mond éneket: 
dalt a Neretva-partról. 

Ls feldalolnak berekek, ligetek, 
a hóval fedett nagyszer ű  hegyek, 
s az ösvények 
melyek nem a halálba vezetnek többé. 
Igen, feldalolnak a fehér ösvények, 
s útat és hegyet fények elöntenek, 
S ll ifl(lin  rít 
u hа lluitatlаli Fény felé vezet.  

Az elvégzett feladat után,  
úja feladat; hajt, ííz, zavar. 
Enllékezz, társam: 
az cl nem végzett feladat után 
a pihenés sem üdv és fanyar. 

A szövetkezeti otthonaink 
piros cseréptetőin  
fehér hópihék kerget őznek: 
piroslik a tűzvörös élet. 
Végtelen játékot játszunk, 
épül a gyönyörii házunk, 
s esbkok csattannak a szögleteken. 
Túrsam, elvtársnőm: 
a Ti hitünket, erőnket érzik 
a gazdag mez ők, 
melyeken a gazdag aratás érik. 

Lám, nem áltnodoztruzk a Naretva-partján, 
nem, társam, nem álmodoztunk. 
Nézd: 
az öregek őszülő  hajukat feledték, 
s az  éveket, amelyek elrohantak. 
Hallgatsz, elvtársnőm? 
Lám, újból szorul mégis az öklöd: 
hallgatsz, s agyadban új gondolatok 
égnek és élnek és szöv ődnek. 

Hej! rajta újra! a holnapok várnak! 
Új alkotások és hitek felé 
űznek teremt ő, nagyszerű  vágyak 
és lázak! 

(Gál László fordítása) 

(Mihai Avrarnescu a vaidasrigi románon legtehePségesebb fúаtal költőre, aki 
költészetének elismeréséül 1948-ban a Szerbiai Népköztrb s аság kormányától állami 
jutalmat kapott.) 
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