
Hajamba hordom én e kék
éjből zsongásod énekét,

ó hold, kinek part
az ég, a tiszta vagy sötét,
ahogy a csigahéjnak ég

a fövényes mart.

S mint a fenyő ismételi
a dalt, amit a tengeri

csigahéj dúdolt,
úgy fogják költőid versei
örök visszhangod zengeni,

ó szomorú hold.

ANDRÉ FOULON DE VAULX:

A CSöND ALLÉJA

A puszta park ölén, hova emberi szó át
nem hallik és ahol nem rezzen semmi zaj,
hallgat a nagy fasor komoly hajóival,
miknek letépte már az október a lombját.

S amely az évszakok körforgásaival
nem fogy, növelni még e nagyságos komolyság
pompáját: rejti a vadász Diána szobrát
istensége fagyos kőgesztusaival.

Légy hasonló, utam, e fák tágas sorához:
egyenes, halk; csupán a Művészetnek áldozz
zajoktól távol és meg ne alkudj soha.

S akarom: az időt megvetve s mint a szálfák,
bátran, benned az egy szerelem mámora
emelje ég felé márványa ragyogását.

ANDRÉ FOULON DE VAULX:

A LELKEM ESTELEN ...

A lelkem: estelen vidéki utcarész,
ahol a hallgatag házak homlokzatán a
becsukott ablakok redőnye sorra zárva:
mint fáradt szem, amely már sehova se néz.

94 VIGHlA



Ablakok, amelyek nem figyelik az utcát
s már csupán a lakás felé .tekintenek,
hol a megnőtt falak között egy holt gyerek
körül borong az árny s árad a szomorúság.

Közönyös két szemem, nem csábít már a kint:
egy belső szenvedés lángjától lobogók til
S most olyan vagyok én, mint vén ház: a lakói
messze bolyonganak, vagy régen halva mind.

Te vagy, lelkem, e halk vidéki utca, őszön,

hol néha elhalad, hajlott fekete árny,
mint gyötrött szívben egy talányos látomány,
egy gyászoló anya, ki a templom felől jön.

ANDRÉ DUMAS:

A MAGÁNY

Nem ismerik a magány báját,
csak a költők közül azok,
kiket kedvesük elhagyott,
s kiknek jó nénjük sincs, az árvák.

A szemünkből olvassa ki,
mi fáj a szív mélyébe zárva,
tapintatos várakozása,
halkak a mozdulatai.

Szelíden szól: "Nyugodjatok csak,
megóvnak az én karjaim,
s ne szökjetek ki, fiaim,
zsivajába a városoknak."

Ha merengünk reménytelen
fáradságunk ködébe hulltan,
a Magányosság felénk surran
halk léptekkel a szőnyegen.

Szereti ha lámpavilág ég,
a közelsége meglegyint
munkánkban olykor és szelíd
fuvalmat érez a halánték.

S ha ideges éjszakai
órán elfog az életundor,
megcsókol ő a homlokunkon
s hajunkba túrnak ujjai.
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