
HIZSINSZKY
IRTA: REMÉNYl JÓZSEF

"Femmka, courage, ne désespéres pllS, car
il y a un Dieu." (Nizsínszky feleségéhez.)

Ma olyan tiszta a szemem,
mint hajdan táncmozdulatom.
Mint a csoda, aki voltam,
mert mennyei hangulatom

Mert mennyei, oh asszonyom,
a tébolyda nem is fegyház.
Úgy érzem, hogy a míndenség
a legelragadöbb egyház.

Révbe értem, én őrü1t rab,
égbe értem, én tévedt jaj.
Elolvadt bennem a kétely,
s nem tudom van-e fehér haj.

Hogy is tudnám, oh asszonyom,
nem borzong bennem semmi sem.
A tébolyda vasrácsén át
beszélt velem az Úristen.

Nincsen rács, s a sok oly kevés,
nincsen többé lidércnyomás.
Az érthető . . . az kővé vált,
az érthetetlen . . . látomás.

Eddig a földön táncoltam,
ime égbe lebeg lábam.
Djaghileffet elhagytam,
meg nem láthatnak a mábsn.

Mert a ma, tegnap, a holnap,
csak halandók kis szavai.
De asszonyom, én Nizsinszky
vagyok, s a lét fogalmai

mind, mind megváltoztak bennem,
a táncé, képé, mindené.
Nincsen ok a dühöngésre,
kié vagyok 1 Az Istené.
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S mert Istené vagyok B Ön is,
B a gyermekünk B az ellenség,
a szobrász, aki megvédett,
minden elhullott dicsőség,

a "L'apres-midi d'un Faun" ís,
Párizs, Davos, Amerika,
minden, minden az Istené,
örömömnek ez a titka.

Oly fenséges boldogságom,
boldogtalanul is boldog.
Bohócot lejtve nem éltek
ily varázsszinben a dolgok.

Mint ma, mint most, oh asszonyom"
sebeimmel mosom arcát.
Nizsinszky' már befejezte
mindenkivel gyarló harcát.

Mert van Isten, oh asszonyom,
a holdnak el is árultam,
B lám Önnek is, ki gyermekem
szülte, azért is bámultam.

Elmondtam a portásnak is,
a világnak, mely mindíg szűk,

hogy Isten magához hívott,
búcsút mondok: ti rosszak, hűk,

Búcsút a régi életnek,
búcsút annak, amért éltem.
Búcsút a kedves szavaknak,
a tapsoknak, s mitől féltem.

Búcsút a szőlőfürtnek is,
s a siker facér hangjának.
Isten fennkölt jóságában
elfogadott a fiának.

Búcsút a kínnal borított
földnek, s Önnek, jó asszonyom.
Úgy érzem, hogy követ vagyok,
kinek is ~ Rögtön elmondom.



Követe annak, aki nem
ismer csupán feleutat.
Istennek, aki életre,
az egész életre futtat.

Embert, lovat és hernyót is,
B azt mondja: ne feledd a célt.
Ki feleúton lemarad,
B engem nem lát, az sohsem élt.

Fehér vagyok 1 Ez égi szín.
Fehér lelkem 1 Ez égi fény.
Ragyog szemern 1 Benne ég az
elfogyhatatlan égi szén.

(Cleveland. Ohió.)
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