
FRAMC;OIS VILLOM:

VERSEKJL'

A MULANDÖSAGRÖL.

Szegény vagyok, mióta élek,
Alacsony sorból származom,
Atyámnak és Horác ükének
Se telt a sora gazdagon.
Minket a nyomor sarka nyom.
Atyáimat karolja át
Az Irgalom, sírdombjukon
Se jogarak, se koronák.

Ha nyomoromat elnyöszörgöm,
Szívem gyakorta így dobog:
"Ember, ne jajgass míndörökkön,
Bár nincsen annyi birtokod,
Mint Jacques Coeur-nek volt: élni jobb,
Szegényen szebb a rút daróc,
Mintsem nagy úr légy s kukacok
Közé márványba takarózz!"

Valóban úr? De csak halálig!
Jaj, vége van, többé nem úr'
A zsoltárban megírta Dávid,
Hogy nyoma sincs ahova hull.
S aztán mi lesz, amarra túl?
Döntsék el a Domonkosok.
Bűnösen és balgatagul
Nem illet ily okos dolog.

Azt is tudom, nem szült az angyal,
Nincs homlokomon diadém
Megrakva csillaggal, arannyal.
Apámat Isten kebelén
Altatja, csontját televény ...
S meg kell anyámnak halnia,
Jaj, ő is tudja ezt, szegény;
És végül is meghal fia .

• RészletVillon Végrendeletéböl, mely Horváth Béla fordftásában most jelenik
meg Cserépfalvinál.
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Tudom, hogy gazdag és a koldus,
Polgár s a pap, bölcs és bolond,
Úr és paraszt, fukar s pazar dús,
S nők akiken gyöngyös a konty,
Szép és csúnya, nagy és poronty,
Nyakukba lenge csipke ring,
Vagy lógna rajtuk ronda rongy:
Konok halál levágja mind.

És halna Páris, vagy Heléna,
Halandót úgy öl a halál,
Hogy fullad és liheg alélva,
Epéje dől, a sárga nyál,
Halántékába pára száll
És nincsen gyermek, sem fivér,
Se nővér, senkit sem talál,
Aki helyette halni tér.

BALLADA A HAJDANI IDOK
HöLGYEIROL.

Mondjátok, hol van, merre leng
Rómának hölgye, drága Flóra?
Archipláda hol dereng
S Thais, ki húga volt? A tóra
Ha száll a dal, vagy a folyóra,
A földieknél szebb Echó
Honnan felel, ki tudna róla?
De hól van a tavalyi hó!

Hol van Héloíse, hol mereng
Kiért Abélard sírva szólna,
És Saint-Denis rendjébe ment,
Herélten is álmodva róla?
S a királyné, kinek bakója
Buridánt a Szajna mohó
Vizébe dobta zsákba fojtva?
De hol van a tavalyi hó!

A liljom Blanka merre zeng,
Nagylábú Berta hol botol ma?
Beatrix, AlIis hol kereng,
Haremburgisnak mi a dolga?
S kit angolok a tűzbe dobva
Megöltek, hol van Jeanne, a jó,
Jaj, Szűz-Anyám, hol száll a korrna?
De hol van a tavalyi hól
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AJANLA8

Herceg, ne fogjad vallatóra,
A kor nem kérdeni való.
S jobb is, ha elmulik e nóta:
De hol van a tavalyi hó l

BALLADA A HAJDANI
URAKRÖL.

Hol van Calixtus, hol lehet,
Aki négy évig vala pápa
S utolszor vett .ílyen nevet;
És Alfonz, Arragon királya,
Bourbon, a hercegek virága,
Bretagne-i Artus hol időz?

S hetedik Károly is, a drága?
Am hol van Nagy Károly, a hős?

A skót király is merre lett,
Kinek állától homlokára
Mint ametiszt, úgy reszketett
Fél-arca bibor-lila rákja?
Ciprus királya hol király ma?
S kinek neve sem ismerős,

Spanyol király: ki lelne rája?
Am hol van Nagy Károly a hős?

De mondottam már eleget.
Elillan, minden, mint a pára.
Halál nem osztogat kegyet
És nincs, ki néki ellenállna.
De egy' szavam még lenne mára:
László király hol is van ő, s
Hová lett őse, üke-ága?
Am hol van Nagy Károly, a hős?

AJANLA8

Hol van Claquin, bretonok bátra,
És Daulphín gróf most merre győz?

Aleneon hercegét ki látja?
Am hol van Nagy Károly, a hős?

200 VIGtL'A



MÉG EGY BALLADA A HAJDANI URAKRÓL,
MÁS MODORBAN.

Karinget kötve és fejét
Süveggel rakva hol a Pápa,
Csüngött is rajta kötelék,
Hogy vesse Belzebub nyakába,
Kit meghevít önmaga lángja l
Az úr s a szolga sírba tér,
Jaj, létüket a lét lerágja:
Elsöpri, mint avart a szél.

S Bizánc császára él-e még,
Kinek arany volt keze-szára,
Vagy Franciaország derék
Királya, legszebb glóriája?
Monostor s dóm vala imája,
Ékesebb volt mindenkínél,
S hajdani fénye hova szálla?
Elsöpri, mínt avart a szél.

S Daulphin, kinek dicső nevét
Dicsérte bátor tudománya?
S mind a hűbéres nemzedék,
Hol is van, mí a tartománya?
A hírnök merre harsonázza
S a szelga-sereg hol henyél?
Faltak-e jókat, lakomázva ?
Elsöpri, mint avart a szél.

AJANLA8

Hercegek is halálra szánva,
És minden-minden, ami élj
Sírás, dühöngés oly hiába.
Elsöpri, mínt avart a szél.

Horváth Béla fordításai.
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