
Az üres házban
Ki szól? Nem, senki sem. Nem, senki sem keres.
Senki sem háborít. Úgy látszik, végleges
E süket némaság. Nem mozdul ajtóm zárja.
Nem nyit rám, nem siet, ki ré9 várat magára.
Az üres házban itt régóta senki sem
Idözik már, csupán a konok türelem.
Meddig kell ülnörn itt? Csak várok lankadatlan.
A kérdezösködést jó régen abbahagytam.
Jön ha jön amikor. Hosszan vagy hirtelen.
Tündökletes jeiét félhályogos szemem
Hogyan viselje el? Jobb lesz behunynom önként.
Tán befogadhatom mögötte az özönfényt.
Kérdezni ki meri mennyi egy pillanat?
Fúj, ahová akar. S ahol van ott marad.
Éppen, hogy rálehel, és összedöl a romház.
Végleg kihuny a szem. De el nem vész a látás.

GEORGTRAKL

BARABBÁS

Ez pedig abban az órában történt, mikor az Ember Fiát kivezették a Golgotára,
arra a helyre, ahol kivégzik a rablókat és gyilkosokat.

Abban a nagyszerű és fényességes órában történt, amelyben bevégezte művét.

Történt pedig, hogy azon órában nagy tömeg nép tolongott zsibongva Jeruzsá
lern utcáin - és közöttük volt Barabbás, a gyilkos, és dacosan fölszegte a fejét.

Es felcicomázott, kifestett arcú szajhák vették körül, ajkuk kipirosítva, és felé
kapdostak. Es férfiak voltak vele, akiknek szemepillantása ittas volt a bortól és a
bűnös szenvedélytől. Beszédükben pedig ott ólálkodott vétke a húsnak, és moz
dulataik bujasága mutatta meg gondolataikat.
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Sokanr-találkozván a megrészegült menettel, ésatlakoztak hozzá és így kiáltoz
tak: "Eljen Barabbás!" Es mindenki rikoltozott: "Barabbás éljen!" Valaki hozsan
nát is kiáltott. Azt pedig megverték - mert csak pár napja múlt még, hogy ho
zsannát kiáltottak, mikor az a másik bevonult a városba mint király, és friss pál
maágakat hintettek elébe az útra. De ezen a napon ujjongva dobálták vörös ró
zsáikat: "Barabbás!"

És mikor egy palota elé ftrtek, húrok zengését és kacagást és nagy lakoma ne
szét hallották odabentről. Es a házból pompás ünnepi öltözetben kilépett egy fia
tal férfi. Es a haja jószagú olajoktól csillogott és a teste Arábia legdrágább kene
teitől volt illatos. A szeme fénylett a lakoma gyönyöreitőlés szeretője csókjai ad
ták bujaságát szája mosolyának.

Ahogy az ifjú felismerte Barabbást, előlépett és így szólt:
"Jöjj a házamba, ó Barabbás, és a legpuhább párnákon fogsz pihenni; jöjj, ó

Barabbás, és szolgálóim a legdrágább nárdusokkal kenik meg a tested. Lábadnál
legédesebb dalait játssza majd a lanton. egy leány s a legdrágáP.b serlegból fogom
rád köszönteni legtüzesebb boromat. Es gyöngyeim legékesebbikét ejtem a bor
ba. O Barabbás, légy a vendégem ezen a napon - és legyen ma vendégemé a sze
retőm, akinek szépsége csodálatosabb, mint a tavaszi ég pirkadása. Jöjj hát, Ba
rabbás, ékesítsd rózsakoszorúval a homlokod, örvendj e napnak.mert íme, meg
hal az, akit tövissel koronáztak."

És mikor az ifjú elvégezte beszédét, a nép ujjongani kezdett, és Barabbás fel
ment a márványlépcsőn, akár egy győztes. Az ifjú pedig levette fejéről a rózsafü
zért és a gyilkos Barabbás homlokára tette.

Aztán belépett vele a házba, míg az utcákon ujjongott a tömeg.
Puha párnákon pihent Barabbás; a szolgálók a legdrágább nárdusokkal kenték

meg a testét, és lábánál bájosan zengette lantját egy leány, ölében pedig az ifjú
szeretője ült, akinek szépsége csodálatosabb volt, mint a tavaszi ég pirkadása. Es
kacagás csendült - és hallatlan gyönyöröktől ittasult meg minden vendég, ők,

akik megvetették az Egyetlent és ellene voltak - farizeusok és a papok szolgái.
Az ifjú egyszer hallgatást parancsolt, és elcsitult minden lárma.
Akkor a legzamatosabb borral töltötte meg aranyserlegét az ifjú, és a bor

olyanná lett az edényben, akár a vöröslő vér. Beleejtett egy gyöngyszemet, és Ba
rabbásnak nyújtotta a kelyhet. Az ifjú pedig felragadott egy kristályserleget és
Barabbásra köszöntötte:

'JA Názáreti halott! Éljen Barabbás!"
Es a teremben levők,mind ujjongani kezdtek:
'JA Názáreti halott! Eljen Barabbás!"
Es a nép ordított az utcákon: ,
"A Názáreti halott! Eljen Barabbás!"
De hirtelen elsötétült a Nap) a Föld megremegett alapjaiban, és kimondhatat-

lan iszonyat járta át a világot. Es a kreatúra reszketett; .
Abban az órában bevégeztetett a megváltás műve.

Kurdi Imre fordítása
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