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KÖNYÖRTELEN SZÉPSÉGTÔL
BÚCSÚZIK

Charles Baudelaire négy sorával

Bientôt nous plongerons dans les froides ténèbres;
Adieu, vive clarté de nos étés trop courts!
Lelked kihûlt, kopár, s fordul hitetlenebbre –
Szerelmünk rádhagyom negédes birtokul!

Fáradt vagyok, rideg, mint lépcsôházak alja,
Hol roszsz diák rajong, s meg-megremeg setét
Szemében még a tûz, ha tán Baudelaire-t szavalja –
S csók sem bódítja már keserves kedvesét...

A karfák rácsa bús madárra zárt kalitka –
A szív csak verdesô hús, párosult magány!
A szûzi Menny steril, s az ágy családi kripta:
Röpülni szûk a tér, s a Végtelen parány!

Tout l’hiver va rentrer dans mon être: colère,
Haine, frissons, horreur, labeur dur et forcé.
Drágám! Nem érdekel – mért buktál egykor el?...
S hogy arczod szép-e, vagy reámgörbülve torz-é?

Sivár bérház a Vágy, ha vált kietlenebbre –
Fizesse más a kvártélyt, s a bérletét sok úr!
Bientôt nous plongerons dans les froides ténèbres;
Adieu, vive clarté de nos étés trop courts!

Fagyos bogáncs, akadj nálamnál istenebbre,
Ha majd kanos Halál kéjjel hajadba túr!...

Páris, Montmartre, 1884. deczember 9-én...
Három nap múlva indulok haza, Kolozsvárra.
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HÓDOLAT OMAR KHAJJÁMNAK!

Hét rubáí Antalffy Endrének,
az arab, héber, perzsa, szír és török

nyelvek és irodalmak neves tudósának,
Omar Khajjám nagy ismerôjének,

a kiváló orientalistának: köszönettel!

1

Már semmi Nisápur, s ama szép, messzi Siráz!
Már Balkh s Demavend zord hava is semmi, vigyázz!
Már semmi neked – tar sivatagban vízcsepp!...
Már érzed a szent tér hidegét, mely ki-kiráz!

2

Ifjan csupa menny volt a világ még: csupa fény!
S boldog, csuda dolgok közepén én: kusza lény.
Édes, fura volt ott a világ – és csupasz én...
Most már csupa fátyol, keserült méz, csupa szén!

3

Vágtass, lovam, örvendj! Hazavár már Khoraszán!
Menny kék fala ködben... Kapukat tár Khoraszán!
Vágtass – sose lesz tán közelebb már Khoraszán!
Csak távoli visszhang... Tovaszáll – s már por a szám!

4

Rég India, Kína vágya vonzott!... Csoda nincs.
Nincs India... Mindhiába mennél oda!... Nincs.
Nincs Kína sem – elme láza, álomkép!... Csak
Nincs és van a lét – halál, ha volt is, soha nincs.

5

Szent lény lehet itt bárki – ha még elhiszi Fársz!
Szentebb-e a hit, feszt ha csak érvelsz, kritizálsz?
Ármányt szavaidból s a szivedbôl ha kizársz –
Szentelt bor a lelked, noha tétlen pityizálsz!
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6

Sátor küszöbén por csak a sárral rokonul –
S egy bús fazakas víg keze formál konokul!
Majd lányos agyagkupák s legényes köcsögök
Pördülnek az ûrvilág korongján romokul!

7

Sakkjátszma a lét! Mind kibukunk! Mondja a Könyv.
Jaj, nem tudom én, mert sok a bölcs, és sok a Könyv!
Jaj, mit tudok én? Játszani kell, míg ver a Sors!
Bár megcsal a tét, mert nyer az Ég – s elnyel a Könyv!

Marosvásárhelyt, 1919. február 14.–április 16.

Szabó Magda

A GÉM TOVASZÁLLT

„Minek zavarjuk a gémeket, mikor nem tehe-
tünk semmit? Hogy új gyülekezôhelyet keresse-
nek maguknak? Ezt már tudjuk, hol van, az-
tán majd holnap kijövünk négy madárral, és le-
vágatjuk a felét.”

(Mészöly Miklós: JELENTÉS ÖT EGÉRRÔL)

Egy

Hogy végképpen letetted a bôrkápát, és elszálltál Diana és Viktoria után, barát telefo-
nálta meg halálod estéjén, én vacsora után voltam, és Horatiust olvastam a kanapén.
Utolsó frankfurti találkozásunkon ha másra nem is, erre még emlékeztél közös fiatal-
ságunk idejébôl, hogy nekem idegcsillapítóm, lapzártám az antik klasszikus irodalom.
A momentán indíttatást már nem mondhattam el neked, hogy az új regényembe ke-
resek egy carment, szégyenletesen sokáig tartott, míg megleltem. Mikor aztán a tele-
fon is megszólalt, és Horatius hattyúszárnyas búcsúintésére a megrendült baráti hang
közlése rímelt, beleborzadtam a vakvéletlen sajátos éleslátásába. A kötet, kinyitva, ott
fehérlett a kanapén, kereshettem volna más ódát is, az emberi tisztesség versét, ame-
lyet annak idején könyv nélkül is tudtunk, akkor már diktálhatnám is a sírbeszéded
elemeit az egyelôre még nem ismert szónoknak: Iustum et tenacem... Mert az voltál, igaz-
ságos és tántoríthatatlan, nem féltél a zsarnoktól, csak utáltad. Csorba öröm, hogy a
hír vétele után két másodperccel arra gondoltam, nincs Baranek. Ezt még elérted,
megérted: nincs elpusztult ifjúságunk hajdani gyilkosa.
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