
Megnyugtatom, hogy pályaelhagyásra
Készültem úgyis, mennytôl mit se várva.
A mennybolt-íz kékoportó zamat;
Kockák és kockavetô poharak
Forognak; s hogyha testet ölt szabályzat,
Nem csapom össze tetszetôs bokámat.
Még szép. Életbe lép akármi rend:
Fûszert, rubintot, csersavat jelent.
Szépmûvészet tiszta fôvel – bevallom –
Églakók között fegyelmezni arcom,
S bár ülepem nem foglal fönt helyet,
Még megillet az ember nevezet.

Hát járok benne: Schönbrunn-sárga Földvár,
A Galambsziget fôztje most se jobb;
Sunyin a síküveghez tapadok,
És rettegek: kis társam is elôáll.
Ólom a fülben! Légszomj! Sóhajok!
Figyelmeztessetek a porhüvelyre,
Megszüntetve-sem-ôrzött kegyre. Ejnye,
Mit takar bôrhám és bordakosár?
„Ölemre jössz-e?”, kérdi a Mocsár.
S halakkal alszom. És hajnali hatkor
Az orkán kiszaggat a foglalatból
– No nézd! – egy nemzetiszín lobogót,
Kövér cseppektôl lucskos a bozót,
Teraszra lépek, gránitkocka mellvéd
Óv – – – Hányszor mondjam, hogy Elégtelenség
Meg Restség: két dolog, lásd át vakon,
Utóbbi elmulasztott alkalom,
Elôbbi viszont halálos itélet,
S ha rád szabták: napod tenyérnyivé lett.
Míg a trikolórt szélvész pörgeti,
A kicsi alszik. Rosszabb ôneki.

Charles Cros

CIGÁNYOSAN

Céltalan rohanó, elrémült életemben
Megvetve kitiport, túl hosszú utakat
Léptem rögös hegyen, csapda völgyön haladt,
Nyomom nagyon soká marad követhetetlen.
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A tetôn, hova nem vágyik bölcs ember egy sem,
Tornyok, szôke mezôk és friss tükrû tavak
Túl hamar elhagyott földrôl szólnak. Utat!
Rajta! Rajta! Gyerünk, csábít az ismeretlen.

A szemközti vadont most köd borítja be.
Derült alkonyokon fölcsendülô zene
Visszhangzik bennem a hangulat dallamára.

Reggel az indulás keltô kolompja szól.
Útra föl! Fürtömet az új szellô zilálja,
S megyek hetykén, mivel senki sem vár sehol.

A KÁVÉHÁZBAN

Vágyam nem ebéd, de ivás,
Fecserészés, tréfálkozás,

Ha éj köszönt be,
Gyomorserkentôt hajtva fel
Nevetjük, ciprus árnya kel

A temetôre.

Itt bárkinek van igaza
Mindig, s várhat odahaza

Gôzölve étel,
Kurjongatás feledteti
Vigaszunkat, a gyermeki

Víg nevetést el.

Áthaladsz ritkás vetemény:
Barát, ellenség közegén,

Bár rá se nézhess!
Kockázással is többre mégy,
Mert e mûvelet, a beszéd

Gyorsan kivégez.

Kik e kávéházi urak?
Sok mindent fennkölt perc alatt

Bár kiötöltem,
Ám ôk nem értik meg sosem,
Így rózsákkal hintem fejem

Én megvetôen.
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ESKÜDTSZÉK ELÔTT

A misztériumkor ki fölkacagtam,
Számûzöttje vagyok ó pagodáknak;
A vének szóltak: Zártad volna szádat,
Míg ódáztunk ünnepi hangulatban.

Zordon, taláros bírámat a padban
Ülve hallgatom végig én, s a vádat,
Míg párduc nézésû dámát csodálgat,
Ki fûzôben telér kihantolatlan.

A tárgyalás hallgatósága számos,
A jelenlevôk feje tudományos,
S nem hiányzik itt az asszonyi nem se.

Bélyegezve, költôként elitélve
Hajtom fejem a nyaktiló elébe,
Ahogy a közvélemény követelte.

VÉGKIFEJLET

Szerelmet vágytam, istenit,
Hogy ölelés, szesz részegít,
S arany, ezüst országait.

Én tizennyolc, tizenhat ô,
Pejlovunkon szívderítô
Csapásokon két ügetô.

Gyermeteg vallomás, merész
Fogadkozás semmibe vész,
Ezüst csak hajamra esôz.

Távoliak a csillagok,
Szeretteim, elhagytatok.
Egy zug ivója, meghalok.

Rába György fordításai
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