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M A U R I C E : M A G R E : V E R S E I B Ő L . 

A LEVÁGOTT HAJFONAT 
A régiségbolt ajtajában, fent az utcaszint fölött 
Egy gyermek régiművű, ékes fésűvel fésülködött. 
Az asszony tágranyílt szemekkel nézte skarlát ajkait, 
Finom borét, amely fehér és mint a szűzi hó vakít 
S haját, amely arany patakként hullt le róla és egész 
A földig ért, ha nem csavarta fel nyakára könnyű kéz, 
Bizony, ha ő tükörbe bámult, ki visszanézett rá beteg 
Roncs volt, kinek fonnyadt a bőre s ráncos arca pöffeteg, 
Kinek már minden szer hiába, mert a perc aszottra rág 
S halálos illatot leheli ki, mint a sok-sok ócskaság. 
A gyermeket dús fény esővel festi szebbre most a nap. 
Odább egy apró kis kalitka őrzi foglyát és a rab 
Madár dalol. Utána indul. Ám az asszony csöndesen 
Oly óvatosan mint a tolvaj kit megérhetnek lesen 
Mögéje lép. A gyermek ámul. Mit se érez, mit se lát, 
Nem látja, hogy kinyílt az olló és levágta dús haját 
Amely szerpentinként vonaglott és megállott rajt a fény. 
A vén boszorkány csúf kezében éles hangon sírt a fém. 
A nő táncolni kezd bolondul, tenyerén a pávatoll: 
A hajfonat. Vidám kacaja messzi tájra elhatol; 
Hasuk csapkodva hahotáznak kint a pletykás némberek 
És nem látják a könnyet, mely a kis leány szemén pereg. 

ÉRTED... 

Érted s szépségedért, mely csillog és vakít, 
Nem láttam más fehér, kinyujtott lágy kezét 
S feledtem őt, a jót, a hűt, ki mit se vét 
S te mégse hitted el a lelkem álmait. 

Elringatott a bor, hajszolt a szörnyű vágy 
S rád építettem én a sorsomat balul, 
Hivén, lesz éjszaka, hogy szám a szádra hull 
S hogy szívhatom finom zsebkendőd illatát. 

Mindent elhagytam én, a munkát is, tudom. 
Eladó minden itt és nincs egy jó barát; 
Kifosztottak galád, tivornyás éjszakák 
És jött a rossz s húzott a lejtős mély-úton. 
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Megöregedtem és vásott kevés fogam. 
Szemem homályosul, pirosló tűzben ég; 
Az arcom ráncos és csók nem gyúlt rajta rég 
S keresztre szúrt a vágy, de nem tudom hogyan. 

Te elhagytál s a szomj sehogyse csillapul. 
Téged kíván a vágy és újra vétkezem 
S mikor ölelni nyúl feléd a két kezem 
A semmit markolom s a béna kéz lehull. 

Hiába nőnek új hazusságból hegyek, 
Hiába húz a gond, amely igába nyom; 
Dicsőség kell nekem, a harcot folytatom 
S akármily messze mégy, én is veled megyek. 

Utolsó lázam ég, feslik talán virág, 
Tán izzik még a tűz a hunyt parázs alatt; 
Üldözlek, míg a szám nem éri ajkadat 
Hitvány — ki által oly szép most e csúf világ. 

Fordította: Galambos Gruber Ferenc. 

András napra. 
Ez is olyan volt, mint most már mennyi nap, 
Csendes és hangtalan. 
Eszébe jutottam 
Apámnak, Anyámnak 
És senki másnak. 

Lekopott annyi nevenapnak 
Gyerekes vágya, 
Titkolt remegése, ünnepi bája. 
Egy ekkora embert 
Nem lehet simogatni se. 

Még aludtam, mikor anyám megcsókolt 
(azt hitte, hogy alszom) 
S mikor erre felébredtem 
Zavart volt 
S nem tudta, mit mond. 

A nap túljutott a tetőn 
Mostanig vártam 
Jöttek az árnyak 
Eszébe jutottam 
Apámnak, Anyámnak 
És senki másnak. 

Sidló András. 


