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AZ ÓLOM VISSZHANG
ÉS AZ ARANY VISSZHANG
Lányok dala a Szent Winefred kútja misztériumjátékból

Az ólom visszhang

Hogy tartsuk meg - van itt valami valamilyen, van itt valami
semmilyen, sehol sem ismert íj vagy héj vagy haj vagy
kilincs, bilincs, kapocs vagy kulcs, hogy vissza-

Tartsa a szépet, visszatartsa a szépet, szépet, szépet az el
tűnés elől?

Ó nincs szemöldökráncolás e ráncok ellen? sokasodnak hervadozva,
Nincs elhessegetés e gyászmadaraknak, halk hírhozóknak, lopako-

dó hírhozóknak, a szürkülés hírhozóinak?
Nem, nincs, nincsen, ó nincsen, .
Nem maradhattok már sokáig, akik most vagytok, szépnek nevezettek,
Tegyétek, amit tehettek, mi mást, amittehettek,
A bölcsesség elvész a rettegésben:
Kezdjétek; mert nem, semmit sem lehet,
Hogy féken tartsuk
A kort, a kor minden baját, hószín haját,
Ráncot, redőt, hanyatIást, haldoklást, a leggonoszabb meghalást,

lobogó lepleket, sírokat, férgeket, bomlásba zuhanást;
Hát kezdjétek, kezdjétek a rettegést.
Mert más nincsen; nincs, nincs, nincs, soha sincsen:
Hát kezdjétek a rettegést, a rettegést,
Rettegést, rettegést, rettegést, rettegést.

Az arany visszhang

Várj!
Van egy, igen, nekem van egy (te pedig hallgass!)
Csak egy, ámbár nem a nap látótávolában,
Nem perzselésében az erős napnak,
Se a magas nap színezésében, vagy ármányosan a földi lég fertőjében.

Odább, másutt van, biztos helyen! egy,
Egy. Igen, tudok ily kulcsot, ismerek ily helyet,
Ahol amit becsülünk és elveszítünk magunkból, minden, ami üde és

gyorsan szökik tőlünk, ami édesnek érződik nekünk bennünk
és hamar illan, elillan, tovaillan, .

Elmosódik, eltűnik, hamar letűnik, mégis drágán s fenyegetően édes
Részünk, fodrozódó, a hajnalhoz sem fogható arc,
A szépség virága, szépség selymes gyapja, túl, túlontúl kész az

elillanásra,
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Nem illan el többé, megkötve a legfinomabb igazsággal
Saját legjobb létéhez és ifjonti szépségéhez: ez már örökké

tart, ó ez a teljes ifjúság!
Jertek hát: kedv, küllem, kellem, báj, haj, lányos viselet,

vigasság, kecsesség, .
Megnyerö modor, ártatlan külső, szüziesség, édes ékesség, szende

fürtök, szilaj fürtök, szerelemfürtök, kacér öltözet,
ringó járás, lányvarázs, . \

Mondjatok le róluk, pecsételjétek le őket, küldjétek el őket,

mozgassátok meg őket lehelettel,
Sóhajok szökésével, szökő sóhajokkal adjátok át
Öket: szépség a kísértetben, adjátok át, most korán, jóval a

halál előtt,

Adjátok a szépséget vissza, szépséget, szépséget, szépséget,
vissza Istennek, ő a szépség maga, és a szépség ado
mányozója.

Lássátok: egy hajszál sem, egy szempilla sem, a legparányibb
pihe sem vész el; minden szál haj

A fejen, megszámláltatott. I

Sőt, amit kőnnyű kézzel otthagytunk a puszta parlagon,
Felserkent, felnőtt, a széllel megindult, mialatt mi aludtunk,
Erre meg amarra' vetve a százszoros termést,
Mialatt mi, mialatt mi szenderegtünk.
Ó akkor megfáradtan minek lépkedünk? Mért vagyunk szívünkben

elgyötörtek, gondba gubózottak, gondtól megöltek,
ingerültek, csalatkozottak, földre nyűgözöttek.

Mikor amit bőkezűen veszni hagytunk, hívebb figyelemmel őriztetik,
Hívebb figyelemmel, mint amilyennel mi őrizhettük volna őrzik

Sokkal hívebb figyelemmel (és mi, és mi elvesztettük volna)
gyengédebb, gondosabb

Figyelemmel őrzik. - Hol őrzik? Csak azt áruljátok el nekünk,
hol őrzik, hol. -

Amott. - Oly magasan! Követjük, most követjük. - Amott, igen,
amott, amott,

Amott.
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