
ír félelmetes en tökéletes szonetteket, s vázol fel mély
lelki átéléseket egy·két apró, jelentéktelennek látszó
impresszióval. (Brzelem.) Mámoros kedvteléssel, suhan
cos élvezettel ízlelgeti, kóstolgatja a hangok és sZIJvak
ízét, slit a színét is. S nemcsak a rimekkel s soha nem
hallott szóösszetételekkel űz elbűvölfl, fantasztikus já
tékot, hanem a szavak értelmével is. Kegyetlen zsar
nokaa nyelvnek, kifacsar beWle mindent, amit akar.
Új értelmet ád a szavaknak, új nyelvtani szabályok
szerint építi fel mondatait. Ezekben a lebeglJ, méltósá
gos és huncut képekkel s szimbolumokkal teli monda
tokban elsflsorban nem az értelem, a megfoghatóság a
fontos, hanem a ritmus, a zene s a kötött formájú ver
sekben a rimek csengIJ muzsikája. Ezek a versek vol
tak ui századvégi szimbolista költészet elslJ hírnökei.
Hatásuk az egész modern francia lírán észrevehetIJ:
Pou! Claudel ódáitól kezdve egészen a le,qfiatalllbbak
"poemes en proser-okban írt szúrreatista. verseiig.

Féktelen ifjúi éveiben a személyes Istennel, a val
lással s az erkölcsi eszményekkel és normákkal nem
sokat törődött. A rendet, a fegyelmet sohasem szereüe.
Irtózott minden megkötöttségtlíl, há"tatfordított tehát a
kereszténységnek is" Nem tartotta teljes életnek, ha
nem az egyéniség és szabadság megnyomorítójának.
őt a Kaland izgatta. A Kaland, melynek színes, izgal
mas meglepetéseiben majdcsak rátalál, rábukkan az
egyetlen s örök Igazságra és Szépségre, Ez a vágy űz
te, hajszolta a világ és a lélek új, ismeretlen tájai felé,
a vágyak és ösztönök kavargó forgata,qába. Ennek az
utazásnak térképe és útinaplója az III u m i n a ti o It s
s egyetlen, még életében megjelent könyve, az U n e
S a i s o n e n E n f e r, melynek olvasása indította út
nak az Egyház felé Pa;ul Claudeit.

Az ösztöke ellen azonban hiába rugdalódzott Rim
baud is. Ha kerülIi úton s nagy kitérésekkel is, végüt
mégiscsak eljutott Istenéhez. A marseillesi kórházi
ágyon embertelen seenoedései között ö is csak Ahhoz
hanyatlik, akinek még gyerekfövel hátatfordilott, aid·
nek kegyelme ellen annyit tusakodott. Megsiratja éte
tét, meggyónik s sírva kéri az Útravalót. 1891 novem·
ber 10-én hal meg szép, nyugodt, megbékélt halállal.

ARTHUR RIMBAUD VERSEIBŐL

JlBZELEM
Dűlőúton bolygok kék nyári éjeken " .
Csipdes az ért kalász, s a zöld füvet tapossa
két lábam, s érzem majd, ho~y mily üdén pihen
a rét. Hagyom: lengő hajam a szél hadd mossa.

Nem gondolok majd senkire és hallgatok,
Szerelmem mégis ég, a lángja égig érne ...
A természettől elbűvölve ballagok
vidáman s boldogan, míntha egy lány kísérne.
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BOLLOK

Uram, ha hűvös lesz a rét,
s a fáról-hullott fészkeken,
virágtalan, bús földeken
halk Angelus száll szerteszét,
engedd, hogy közénk szálljanak
• hollók, e szép madarak.

Furcsa sereg, a hangod vág,
hideg szél tépi Iészkeid l
Folyók és utak széleín,
hol állnak vén kálváríák,
llZ árkokat, a réteket
lepjétek el,lepjétek el!

.ALYá KATONA

A francia mezök felett
keringjetek, hol tegnapok
Halott-serege porladoz.
Hadd tudják meg az emberek,
hogy itt a tél. A munka vár,
holló, fekete gyászmadár !

Éjbevesző nagy árbocok:
tölgyek lakói jöjjetek;
hagyjátok ott a fű s berek
veréb-hadát. Jaj, nem mozog
ott senki már... Mindent ben ö
a bús, reménytelen jövő.

Kis zöld liget mélyén vidám patak dorombol,
s ezüstös rongyokat borit bolondosan
a gyepre. Messziről, a büszke hegyoromról
a nap ragyog, s pezseg a kis völgy langyosan.

Egy ifjú katona szájtátva, sapka nélkül
- tarkója vadparaj hűsén pihen, - hanyatt
a fűben szendereg ; fenn felhő fürt je kékül,
s ő alszik sáppatag a tűző nap alatt.

Lábánál sásszirom. Mcsoly virraszt az ajkán,
s úgy álmodik, akár beteg gyerek. Csak dajkáid
Természet, jó anyánk szegény fázó fiút.

Orrát nem ingerli mezőknek illat-árja;
kezét szivére nyomja, napfény hull reája.
Nyugodt. Jobb oldalán két bíborszínű lyuk ...

BOHÉJlÉLET

ütött-kopott, rongyos kabátban vándoroltam
lyukas zsebembe dugva két kezem. Vidám,
lelkes hived maradtam akkor is, Múzsám,
s tündér-szerelmeken merengve álmodeztarn.

Egyetlen kabátom két szára csupa folt.
Szegény fickó, bolondos rímeket faragtam.
Szállást egy csillagon, a Nagy-Médvén találtam,
fenn, hol a sok csillag susogva vándorolt.

Szeptember hangjait hallgattam álmodozva.
Az út szélére dűltern. Lágyan záporozva
harmatcsepp hullott homlokomra, friss akár

a jó bor. Száz árnyék zsivajgott bár felettem
féllábamat felkaptam, énekelni kezdtem,
s a rossz csipőzsinórt pengettem lant gyanánt.

Iványi Sándor fordítása.
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