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V A R Á Z S T Á N C . 
Részlet Berczeli A. Károly : Fekete Mária című 

szegedi szabadtéri misztériumából, mely ebben a hónap-
ban kerül színre a szegedi Dóm-téren. 

(Szín: Musztafa palotájának egyik pompás terrasza a szegedi 
vár tetején. Körbe fák, kúszó növények és virágok díszítik a bás-
tya fogas kőkerítését. Hátul jobbra lépcsős kijárat, középen kere-
vet. Mikor a szín megvilágosodik, a kereveten Piroska alszik. 
Mögötte, szemben a nézőkkel, kitártkarokkal Ibrahim, a varázsló 
áll s varázsigéket mormol az alvó leány felett.) 

I B R A H I M : (Piroska fölé hajol, kitárt karokkal.) 
Törött tükör, lyukas rosta, 
csorba kardon csunya rozsda, 
avas dió, nyűtt borosta ; 
így fog tüzet a Piroska. 

(körüljárja.) 

Sejtán Sejtán, én idézlek, 
mindig füstöl, ég a fészked, 
lángban mosdasz, tüzön fekszel, 
parazsat nyelsz s úgy melegszel. 
Mind hazudik, 
aki korhol, 
s megijed, 
ha felbukik 
a pokolból 
a fejed. 
Iblisz, dzsin-dzsin, csütörtök, 
nekem szolgál az ördög, 
egérfog és nyúlköröm ; 
ezt a lányt így bűvölöm. 

(megáll újra, szemben a nézőkkel, újra kiterjeszti 
karjait Piroska fölé.) 

Álmodj, álmodj s ne hiába, 
légy szerelmes a basába, 
lásd őt szépnek, daliásnak 
s boldoggá tesz a varázslat. 
Ha fölébredsz, légy hozzá jó, 
csókold, becézd kis rabszolga, 
ezt akarja, parancsolja, 
Ibrahim, a pokoljáró. 
(groteszk mozdulatok kíséretében járja Piroska körül 
a varázstáncot.) 
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Sejtán, Sejtán, lópata, 
ez az ördög óhaja, 
Iblisz, dzsin-dzsin, vasfazék, 
éjfélkor forrt kotyvalék, 
szerelmes könny, tíz hajszál, 
— tizenegy már nem használ — 
gyerekcsont és szemöldök; 
leheljen rád az ördög ! 

(varázsport hint Piroskára, közben mormolja.) 
Mindig csak a basát lásd, 
soha többé ne várj mást, 
csókot se adj senkinek, 
legyen övé a szíved. 

(a port a földre szórja, Piroska körül kékes-zöld 
lángok csapnak föl.) 

Tűzben fogant szellemek, 
akarom, hogy jöjjetek ! 
Forogjatok, 
morogjatok, 
s kénes földben 
kékes-zölden 
lobogjatok. 
Dzsin-dzsin-dzsin ! 
(A varázsszelence egész tartalmát a földre szórja, 
lángok csapnak jel mindenütt.) 

Forró vágyat lihegjetek 
alvilági füstfellegek, 
így bűvölök, úgy bűvölök, 
szólaljatok meg ördögök ! 

(ekkor hirtelen tompa moraj, különös zaj hallatszik 
a mélyből.) Ibrahim diadalmasan néz körül. 

HANGOK: (a mélyből.) 
Boldog, aki hozzánk jó, 
te vagy a nagy varázsló, 
szolgálunk is láncra verve, 
forró lesz e lány szerelme ! 
Bűvös burok, báránybőr, 
balga, aki sárkányt öl, 
kormos köröm, kerekek, 
itt vannak a szellemek ! 

IBRAHIM: (diadalmasan.) 
Szolgáljatok, ez parancsom ! 
de tüstént, mert megharagszom ! 
Szerencsémnek ez az ára ; 
ügyeljetek Piroskára ! 
Ha ő hajlik a basához, 
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a basa is többet áldoz, 
s ha én gazdag leszek, akkor 
nektek is jut a kamatból. 
Sejtán, Sejtán, segíts meg, 
s eztán lesz csak sok kincsed. 

(széttárja karjait, majd tapsol. Erre a zaj elcsende-
sedik, a tüzek is kialszanak. Némi önelégültséggel 
indul a baloldali kijárat felé.) 

Uram, jöhetsz ! 
(hajlongva.) 

Szeretni fog ! 
MUSZTAFA: (némi izgalommal lép be s rögtön Piroskát keresi a 

tekintete.) 
Berczeli A. Károly. 

ÚJ O L A S Z KÖLTŐK. 

KRÉTARAJZ. 
— Aldo Palazzeschi. — 

Unott ég. Felleg sem vonul. 
A mélyből láthatatlanul 
halk hangú forrásvíz buzog. 
Völgykatlanok a ködöt ontják; 
gubbasztanak a ciprusok, 
e szürke lével tele spongyák. 
Ködtengeren evez az alkonyat, 
kiköt, a partra lép. 
Jóval odébb, jóval odébb, jóval odébb 
nagybetegen nyög egy vonat. 

KOLOSTOR. 
— Adriano Grande. — 

Magas falak körítik telkemet: 
vad fészkemig nem láthat el szemed. 
Enyém ez a világ, csak az enyém, 
komor barátként élek benne én. 
A cellám ajtaja hegyekre néz 
s a tengert látom ablakain át; 
életemet, mely vattás csendbe vész, 
úgy morzsolom, mint egy néma imát. 
De néha, hogyha búcsúzik a nap 
s az alkony ég lilás lesz és parázsló: 
akkor vérem megintcsak lángra kap 
s lelkem csattogni kezd, mint harci zászló. 

Képes Géza fordítása. 


