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Apenas um soneto
O delicado desejo que te doura
e nos dura na pele quando anoitece
é contra a nossa vida que se tece
e é no verso que vive e se demora.
Amor que não tivemos nem nos teve
vei-nos chamar agora. De repente
fez-se névoa a palavra do presente
e luz teu corpo que toquei de leve.
Mas se arde na memória da canção
o corpo que me deste e me fugiste,
o verso é outro modo de traição
por que mito ao que nunca tu mentiste.
E enganamos assim o coroção,
disfarçando de mitos o que existe.
Luís Filipe Castro Mendes
Magyar fordítása:
„Az ember rendszerint azt csalja meg,
aki teljes szívvel bízik benne”
Kálmán Jenő

Csak egy szonett
A bájos óhaj, ′mely bearanyoz téged,
tartósan bőrünkön marad az alkonyatban;
szövődő életünknek ez ellene van,
és csak a versben bújik meg, hogyha feléled.
A számunkra nem létező szerelem
csak most jött el magához hívni minket;
a jelen ígérete hirtelen köd lett,
s világ a tested, ′melyet érintettem.
Ám ha ég a dal emlékezetében
a testről, amely enyém volt egy darabig,
a vers árulás, másfajta egészen.
Mit regélek annak, ′ki igaz volt eddig?
S félrevezetjük a szívet, azt hiszem,
hitregékké álcázva azt, ′mi létezik.
Égeraracsa, 2003. szeptember 16.

Natal… na provincia neva
Recordação de neve na cidade:
às vezes os meus dedos procuravam
um comforto de infância ameaçada.
Nos bolsos esgarçados o cotão,
os restos de ternura nunca dada:
sempre se me fez longe o coração.
E o consolo perfeito, sem idade,
das coisas que há por dentro da lembrança;
recordação de neve na cidade:
foi antes do terror, da esperança.
Seja sempre quem sou esta distância
que muda em mim as coisas conseguidas
em dedos que procuram da infância
cotão, ternura, restos de outras vidas.
Luís Filipe Castro Mendes
Magyar fordítása:

Karácsony… vidéken hull a hó
A hópehely emléke a városban:
ujjaim nagyon sokszor keresték
a fenyegetett gyermekkor biztonságát.
A leszakított zsebekben pihe,
mint megmaradt, hiányzó kedvesség
távolította el szívemet egyre.
A dolgoknak tökéletes és kortalan
vigasztalása van az emlékezésben;
a hópehely emléke a városban:
erőszak előtt remény volt régen.
Az, aki most vagyok, az legyek mindig!
A dolgokat bennem így ez a távolság
alkotja ujjakká, s ezek keresik
a pihéket, más életek maradékát.
Égeraracsa, 2003. szeptember 18.

„Legyen üdvözlő, ujjongó kiáltás,
a hópihéknek gyermekded öröm”
Dsida Jenő

Reencontro
E foi teu corpo ou tu quem encontrei?
Que lembrámos, sem ver, entre sorrisos?
A memória dos versos que te dei,
o feixe de outros lumes mais antigos?
Não foi meu corpo que nos versos dei
nem os gestos de amor que me sobraram:
porque era só do tempo a nossa lei
e há rugas nas carícias que ficaram.
Não te encontrei a ti nem à lembrança:
mas o que se fez corpo neste encontro
foi desejo ou memória? Como dança
que se larga e concentra num só ponto
diz-me o teu corpo que nenhum desejo
deixou de arder no lume em que te vejo.
Luís Filipe Castro Mendes
Magyar fordítása:
„Mindig nevettek, akiket szerettem,
Mindig nevettem, aki szeretett”
Juhász Gyula

Viszontlátás
Téged vagy csak testedet találtam meg?
Miket idéztünk elénk mosolyogva?
Neked adott emléket: a versek,
vagy mást: egykori tüzet lángnyalábokban?
A versekben nem testemet adtam,
sem szerelmi szívességet, ′mely túl sok:
mert törvényeinket csak az idő szabta,
s a simogatásokon maradtak ráncok.
Nem találtalak meg emlékeimben sem,
de ami testté vált a találkozásban:
a vágy volt vagy emlékezet egyben?
Mint tánc, amely egy pontban elnyúlik hosszan.
Semmilyen vágy nem hagyta égését abba
a lángban, ′hol látlak — s ezt nekem tested mondja.
Égeraracsa, 2003. szeptember 17.
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