
berek, az örök zugas közepett, behatoltatok oda, ahová nem le
het behatolni. Ezzel szolg ália a költő az emberiséget. A zseni a
végtelenségbe meredő szirtfok".

Jegyzet: Az idézetek a tanulmány írójának fordításai.

Victor Hugo

A GYERMEKÉT OLTALMAZÓ ANYA

(A "Szörnyű év"-ből)

Az erdő sűrűién; meli) lomha baglyok adva
S ahol az izgatolt lomb ö8szelní susoinia,
Sötét úozót között, hol ntul 1Jeszély lesei
Az ú iseűliittre, ki borzong az anyamell
Haván s kit úgy 1Jisz Ő, vak s szönl,YŰ félelemmel,
Amint leseáll az éj homálya. sziirke t enoer,
S farkascsapat vonit ,a kormos ég alatt ...
Ó, erdők asszonya! iszonyú indulat!
Ilyen Paris, hol e,qy 'világ él elvegyülve
S hol jog, mü1,észet és dicsősl:q luirsua» iidve
Táplálja a .Iövőt, az égi gyermeket.
A hajnal lova mint nyerít, dobog. r-e1JW[J
A szent bölcső előtt! És ő, az élet anui«,
Az életé, amely kiméraként fogll1/.ma,
S ki bölcsek álmait dajkálja, dzága fény,
Város, melunek Róma nővére és' AI hén, 
T'aoaseban, mely kacag. az ég alatt, mely lúngol,
Ö a remény, a »aau. az élet ize, nuimor ...
A nap ragYOlJ s tüzel, a rnennubol! méiue kék
S ő dúdol álmatan rirutaioa fnJerntekét.
Na.qy ünnep! Boldogan és /Jüszkól [etmuialia
A kisdedei. a.ki új nemeedékek atyja,
Az álmot, a kelő világot. meiu ga.q}j0l!,

Öriási, ki törpe még, a gyermek Holnapot.
Kinek jÖ1JŐ korok ösvénye tágra tárul ...
Ajkán boldoa mosolu és tiszta homlokáról
S .szeméből, meiu a lrűn! s veszélyt nem ismeri,
Derűs su.qúr ragyoy. manaszt.os, isteni;
S érezni, tudni, hogy e város a remémJség
S hogy Páris él s szerei. S ha hirtelen setétség
Jő 's száll a szíven át mint néma úurzadály,
H a ismeretlen szörny úol;/jong a lál il atár
Felett s ha minden áTny kígyózva, csúszva, lopva
A drága gyermeket támadni jő titokban,
Ó, akkor, akkor ő kiáll s ajkát a rud
Sikoly szakit ja föl s düh, iz'zá indulat,
oosu s ki hajdan egy világot mcaioéeett,
Borzongat s elriaszt, 1:ijjogva mint a végzcl.

'Szegz&rdy-Csengery József
fordítása .
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