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A VERS SZERELMESE 
Irta: Paul Valéry 

Ha jól meggondolom, nem szívesen hajtom a fejemet annak 
a személytelen és időtlen benső szózatnak az igájába, amit gon-
dolatnak hívunk. Kérészéletű káprázatok lánca az, amit pilla-
natonkint szétszaggat, majd ismét egybekapcsol éppen lénye-
gének légies könnyedsége, — anélkül, hogy ennek a szeszélyes 
játéknak bármi nyoma is maradna a valóságban. A gondolat-
nak, ennek az ellenkező látszat ellenére is összefüggéstelen és 
páratlanul ösztönös valaminek, magábanvéve nyilván nincs 
is stílusa. 

De azt a rossz szokásomat, hogy mégis szeretek a gondola-
toknak ebbe a gondtalanságába menekülni, érthetővé teszi az, 
hogy nem bírom figyelmemet napról-napra úgy fegyelmezni, 
hogy gondolataim valóságokká sűrűsödjenek és áramlásukba 
gátakat emeljek, amelyek az áramlást úgy szabályozzák, hogy 
a papíron életsorsok induljanak meg, teljesedjenek ki és zá-
ruljanak le. 

Amíg egy versem megszületik és olvasom azt, egy már rég 
bennem élő törvény tudatosul lelkemben; én csak szavaim ruhá-
zatát és zenéjét adom hozzá, vagy inkább formát adok a törvény 
folytán bennem élő muzsikás csendnek. 

Szinte imádkozom akkor, amikor átadom magam az alko-
tás nagy élményének és olvasva versemet, továbbélem azt a 
szavak korláttalan utain. A szavak, gondolataim megjelenési 
formái, előre meg vannak írva bennem és a szavak zengésének 
előre kiszámított tartalma van. Hatóerejük bensőséges elmélye-
désekből tevődik össze és egészen egyszerű vagy gondosan ki-
épített csoportokban úgy futnak be a tudatomba, hogy nyomuk-
ban pompás visszhang kél a lelkemben. Még megrendüléseim is 
pontosan és biztosan elő vannak készítve: el vannak rejtve a 
szavakban, amelyeknek egész mivoltukban szerves alkotórészei. 
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Az írás halálos komolyságától áthatva, mialatt figyelme-
met a folyton születő ritmus köti le, minden szót teljes erejében 
átérzek, mert hiszen időtlen idők óta élnek bennem. Ez a ritmus, 
mely magával ragad és amelyet tovább színezek, megőriz a való-
ság ridegségétől és hamisságától egyformán. Nincsenek kéte-
lyeim és szinte nem is dolgozik ilyenkor az értelmem. Semmi 
véletlen nincs az írásomban, mert egy rendkívüli készség vezeti 
a tollamat. Ennek a boldog lelkiállapotnak könnyen meg-
találom a hangját; és most már egy minden tekintetben teljes 
és biztos irodalmi gondolat áll előttem, kiszámított hiányokkal, 
amelyek mégse homályos véletlenségek. Ez a nyelvezet eláraszt, 
irányít és magával ragad egy csodálatos módon előre befejezett 
mű felé. 

Fordította és ifj. Ambrózy Ágostonnak — első 
verseskötete megjelenése alkalmából — ajánlja 

id. Ambrózy Ágoston 
SÓHAJ 

Jön vígan már a vincellér maga, 
az első szőlőktől a kosara 
szinte rogyásig ül telis-teli, 
s véle jönnek darazsak ezrei. 

A malomkőre, mely az asztalunk, 
gyolcsból készült, piros abroszt huzunk. 
Ilonkám ülj csendben velem ide, 
e vadszőlő-lugasnak mélyire. 

Itt csókjaid közt délután be jó, 
a csóraggal levert tejesdió. 
Szinte, hogy elfogyasszuk arra kér 
a sárga méz és a puha kenyér. 

Csókolgass és güzmölgessél velem. 
Derít a must. Üdít a szerelem. 
S miként pihenve hogyha elaludt 
agyagszentjei védik a falut, 

úgy légy védőszentem te tiszta lány; 
nagy zsákjával lépked már a magány, 
belé lombot, reményt hervasztva vet; 
s ki űzné szét a téli felleget? 

Takáts Gyula 


