
OTHELLO MESÉL
S,

1 r t ti l.i j 11 M A II t a l

I]?olytalá.~)

Velence nyelvén szólt, csak érdesebb kiejtéssel. keményen lő

;«Jdő torokhangokkal s nyersebb. érdesebb szavakkal: keresztény
sógének anyanyelve a katonák között, kikötőkben, hajókon, az
Arsenálban, gyakorlótereken s táborban és kaszárnyákban került
ajkaira. Ugyanakkor azonban maradt benne valami az aráb Irás
szépségéből és bonyolultságúból.

... Serenissime, Madonna Dosdernona. Szenátorok, El ti jóba
rátaim, elmondom hát, csak nem tudom pontosan. hol kezdjem.
mert gyermekkorom minden eseményétől kellene indulnom: ám
hogyha onnét tenném, beszélhetnék holnap ilyenkorig fl még
mindig nem volnék célnál; de talán beletalálok így is, ha a ko
rábbiakból csak éppen azt mondom el. amit ehhez a tőrténetem
hez szükséges érteni, Végre is tudjátok. hogy amikor megszület
tem, nem érte fejemet a megváltás és az örök élet vize s Mo
hamméd hamis hitében vesztem volna el. ha nem a -karjaimban
hal meg akeresztány lány. akit szerettem, s tulajdonképpen ez 11'
i."Yen, amiről a mese szóljon l

Elmondom azt is, hogy amikor Velence címerével elöször ta
lálkoztam, nem voltam akkora sem, mint ma a tőröm s nem volt
más öltözetem. mint a kis kölyökfiúk viselte ágyékkötőI És ráül
tem a szárnyas oroszlán bronzba öntött formáira és elnézezettem
az ismeretlen betűket. Amin ültem. velencei galyáról zsákmányolt
rettentőnagy ágyú volt. Tunisz kikötője fölött állt a Felső Bazár
801' szélén s mi, a bazár csavargói azoktunk-volt rajta játszani.
De közületek valaki, Sorenissime, vagy Don Ambrogio, talán em
lékszik, hogy Velencének volt valaha egy olyan ágyúja, amelyen
ki volt öntve egy sárkánnyal viaskodó keresztény lovag képe is a
8Z8.rnyR.'l oroszlán melléI A tuniszi nép azonban csak a ZemZem
ág-yúnak hívta.

- A .Szent György flotta vezérágyúja volt I - kiáltott föl II
Doge..-'- Emlékszel-e Don Ambrog'io, a parancsomra öntötted. De
hisz már évtizedek elmultak, hogy az egész flottával együtt ejtet
ték fogságba a tunísziakI

-'- Sereníssime, az én éveim több mint kétszer férnének be II

t'i:-edbel - jegyezte meg a berber.
- Emlékszem - mondta mogorván az Arzenált vezető kese

lyíí,arcTI vén pap - a legnagyobb ágyú volt, amit valaha is öntet
tem. " -- s felemelt az ércet maró savaktól egészen fekete újjai
közül hármat, majd még eg-yet: - háromszor. " nemI négyszer
törle Bzét az ag-yagkolosszust az izzó érc, míg sikerült kiöntenünk!

-- No, és hajnalig' tart a meseszó, ha ennyiszer megszakítduk
vélte bosszúsan a Doge. - Folytasd Othello. mostmár háborí

tatlanul. De azért nem hittem volna, hog-y egykor a mi lplrnu
gyobb ütoeünkön üldögéltél csupaszon, pusztán eg-y ágyékkötőben!

- Pedig ott! És nem azért, mintha koldús lettem vvolna, noha
a esavarsrógyerekekkel játszottam az ázvú körül. Messzi délről ke
rültom oda, op'és7~n a leebelsöbb sivatagből. ahol apám. bid volt
'I'arnanrasset fölött,-- tudjátok meg, hogy fi magunk mödfán fe-
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jooelmi családból szárrnazom, Ottani osegsemökorom azonban ak
Imr mar csaa narvauyau reinieee eioitem 8 ieguucann daJJilUIlllak,
~\.firjlilllna.k elbeszéíeseíből ismertem. ~ az voit a különös, hogy
eh a MUJlJ.Dl, noha már maga is egészen berber vonásokat viselt,
keresztény nő volt, akit meg' gyerrnearanyke; korában raoolt",'l.J{ cJ
Korzikábol, annak nyelvét beszélte is még s engem is tanítgatott
szavaira s tudott valamit meg a keresztény hitből is. Egyik test
őrzőnk felesége lett, fi amikor én születtem, szűletett neki Ís ugyan
csuk f iacekuja, 'I'uuiszua valo unyarn viszont megnalt lot ib"
Miriám nekem kellett hogy adja tejének felét, amit én becsüle
tesen el is vettem, s úgy szerottem öt, mint anyámat s ő ugyan
l'lgy szeretett, miut sajat gyermeket, sot meg natu is jobban. Mer~
amikor apám öccse, Khalib, a kutya, övéivel együtt titokban ösz
szeesküdott majd föllázadt apám ellen és váratlanul levágta őt
Illeg miudenkit az enyéim közül, Mi.rjám a saját í'iacskájút adta át
neki helyettem, hogy megmentsen. Majd amikor úgy fordult, őma
ga is elmenekült velem meg apám tőrével onnét a sivatagon át-
s meg kell tudnotok, hogy ekkor kezdődnek emlékeim. Emlékszem
még az éjsz.akára: Iölébredtem, szorosan keridőbe kötve a földön
s mintha csak attól a pillanattól kezdődnek életem, éreztem az éj
szakai sivatag jéghidegót s láttam fönn a csillagtalan eget féke
tén a holdfénytől 8 attól a széles kristűlygyűrűtöl,amelyet ellen az
éjszakán öltött övül a Hold. Kiáltani akartam, de a megszokott
melegŰ árnyék fölém hajtotta hajának és fejkendőjének illatát:
- Csönd, csönd, kiesikém ! - és puha ajkai ismerős csókokkal
nyugtatták arcomat és kemény kis újjai ujra és ujra lezárták 6J
kamat keresztjének vonásával, - így óvott először a Keresztnek
akkor kiilönben számomra már ismerős jele! A sivatag szélén te
vesor vonult el puha dobbanásokkal, később megtudtam, hogy ll;
urinket menekülőket kereső üldözőink, mi azonban megrneneked
tünk, mert még az éjszaka továbbhatolva, hajnalra a napot mínt
véres pajzsot láttam fölkelni a Chufra-oázís pálmái és mecsetje
fölött. Itt dajkám azonnal Mahadhoz vitt, .a Remetéhez, aki így
szólt: - A fegyver Khalibé: ám Allahé a serdületlen gyermekek
fölött az irgalom! Tuniszba kell meanetek s ott biztonságban less
tek. Ismerem a gyermek nagybátyját! - S ő maga vitt oda ben
nünket oly hosszú utazással, hogy azt hittem már, sohasem érke
zik meg a karaván. Ti el sem tudnátok képzelni, milyen messse
van Tamanrasset Tunisztól: hatszor olyan messze, mint ide Ná
poly .s hm::71Í a sivatag végtelen teng-erén át. Mikor biztonságba
tett és elváltunk, engem a gyermeket megesketett, mondván:

- Allah irgalmának köszönöd életedet, esküdj meg, hogy Al
lahra és az örök irgalomra tett esküdet sohasem fogod megtörni l

Én pedig megesküdtem s ime, mint gyermek éltem anyám
egyik rokonának, egy öreg és nem is valami tehetős és etn'ooül
maradt rokonának házában. Mirjám is velünk maradhatott. 
Egykor meg fogod ölni Khalibot, a kutyát! - mondotta na.!ITbá.
tvám és mestert fogadott, aki vívni tanított, hogy egvknr ölni tud
jak karddal, s másik mestert, aki a betűkre és a Koránra okta
tott. A Próféta könyve azonban összekeveredett bennem mindaz
zal, amire ugyanakkor Mir.lám is tanított Isza ben Marjámról, 
Ín hívtam akkor Krisztus Urunkat, azzal a névvel, amellyel népem
Illeti l Ám néhány év múlva már mintha csak dzsinneket költöz-



tellett volna lábaimba az ifjúság. Igy kerültem ki korán a siva
tagba s amire nagybátyám megtaníttatott első oktatással: hamar
tett kenyerem a kard. Halljátok, el sem hiszitek utjaimat; el kel
lene mondanom, mint jártam be Afrikát. Ah, hányszor aludtam
kék és hideg csillagfátyol alatt ösztövér útszéli füzeknél, puszta
földön, fejemmel csupasz jatagánomon s köröttern gazdáim bőr

iszákjaiban olyan drágaságok, amelyekből meg lehetett volna ven
ni a föld felét s mellettem hörögnek. poros tagjaikat a földhöz
vakarják az álmukban sóhajtozó tevék és nyakukban tompán csö
rögnek kolompjaik - India, Bokhara, Sirász, a tömjén és arany
Arábia II az elefántcsont Afrikapartok csengőí, mígnem a zöld
virradatban elhalványodtak a csillagok... De mindez: sok más
történet lenne s mind messze-messze vezetnének, más és más tá
jak felé!

Szó, ami szó, egyszer visszatérve Tuniszba már-már azon
gondolkodott a nagybátyám, hogy az emír ssolgálatába ad, ami
kor megdördült a ZemZem ágyú, diadallövésekre, mert egyszer
re három velencei gályát is vontattak be a kikötőbe a mi hajóink.
Rögtön rohantunk a kikötőbe s akkor ime ujra láttam Velence
oroszlánját, vörösen a vitorlákon s ott vonultak el előttünk a fog
lyok 8 köztük Aglabnak, a rabszolgakereskedőnek csapatában
egy féligmeddig még gyermeklányka. Ime az élet: csak annyi tör
tént, hogy megpillantok én, karavánok olcsó zsoldosa, körülme
télt moszlim, de szívemben félig keresztény, egy Ieatetlenkörmű,
aranybarna kezecskét, amint kinyúl fátyola alól és megigazítja re
,jóit s akkor a tömegben, az égetö porban, csapatjuk mellett űge

lek kíváncsian, s akkor egyszerre a mecsetek piacán, a nagy mos
dómedenoe tavának zöldpenészű vize mellett ő nem birja a hő
séget 8 széttárja arcfátyolát és én meglátom végre arcát is. 
ah az angyalseregek arca volt, valóban gyermekleányka még fé
lig-meddig, de oly szép, hogy azonnal mag-ához vonta az én már
rég nem gyermek szivemnek minden g-ondolatát és felnötté tett
onetIen napon, ott amecsetek medencé.iénél. De hisz köztetek i8
lehet nem ep:y, ,aki látta még éR emlékszik arcára: a kicsínv
~do Chiara volt. . . .

4.

Ig-en, majdnem mindenki emlékezett az eseményre a hallga
tók közül. - Kréta felé indult, ahol atyja kormányzó volt! 
kiáltott föl Brabantio. - Szép volt - szólt valaki más. - A
legszebb! - szélott fojtott hangon a mór, a legszebb egész Ve
lencében és az egész világon, eg-yetlen más valakit kivéve I - és
udvariasságból nem Desdemonára, hanem Brabantio szenátorra
nésett,

- ... Ám folytatom! A parancsomra Mirjám még azon az
eBtén beszökött Aglab udvarára, mert ismert ott egy öreg ke
resztény rabszolganőt s megtudta tőle, hogy ura így szólt: 
Nem adom el a rabjaimat itt, hanem lemegyek velük tamenra
szeten is túl dél felé, ha kell egészen a niggermenti GMig, meri
arra. már régen volt vásár és jó áruk lesz! - Másnap tehát el
mentem hozzá és leborulva előtte így szóltam: - Rabszolgaka
ravánok fejedelme, ha kardot jól forgató s a sivatagban máris
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forgott fiatal fegyveresre van szükséged a többi közé, ime legyek
egy közűlük! 'I'amanrasset volt a hazám! - Szólott ő: - Nem
szeretem ezt a dolgot. Arcod vonásai Abdallah ibn J aniara emlé
keztetnek, akit ismertem ét! szerehem s helyette ott most öccse
uralkodik, Khalib, a kutya! - Nagybátyám ő - vallottam neki
- de neked, uram, semmi bajod sem lesz miattam. Békét aka
rok neki vinni s szolgálatába állni. Hisz amint mondod, úgyis
fölismerne arcomról! - "Aki békét visz, béke kíséri őt és tár
sait!" - mondta Aglab a prófétával és felfogadott. Nagybátyám
viszont nekemadta apám. tőrét és megesketett rá, hogy bosszút
állok. Én pedig gondoskodtam arról is, hogy a karavánhos áll
hasson Mirjám, mégpedig Chiara szelgálatára.

Elkezdődött ime tehát az út, kivonultunk a városból a Chuf
rai kapun, hogy több mint százhúsz napon át csengjen és füstö
lögjön lábunk alatt a sivatag. Miben bíztam' Mirjámon át több
ször megkíséreltem az út alatt Chiarával érintkezést találni és
megbeszélni vele, hogyan menthetném meg. De Aglab iobban
vi~ázott rá, semhogy egyetlen szót is tudtam volna vele vál
tam. S most ujra és ujra azt kívántam, amitől gyermekkorom
ban annyira rettegtem: bárcsak tartana örökké az út s végtelen
vörös és fehér izzáson át. Nem sokáig kellett reszketnem, hogy
Chiarát hamarosan eladják valahol. Az öreg nagy árat kért ér
te, s végül erősítette, hogy magának Khalibnak togják eladni.
Minél közelebb értünk, annál inkább emlékeztem gyermeki éve
imre, azok fölbukkantak valahonnét, ahol eddig időztek s min
den eszembe jutott, amit eddig nem tudtam, - a jeges éjsza
kákban ugyanolyan krlstálvövet öltött a Hold s ugyanúgy, aho
gyan egyszer fölkelni láttam a napot Chufra fölött, ugyanúgy
lemenni láttam most Tamanrasset fölött: csüngeni vörös ködé
ben, mint valami véres pajzsot. Megérkeztünk gyermekkorom
és őseim hazá.iába, amely látva a közelgő nagy karavánt, II té
ren rakott tüzekkel és üdvözlő lovasokkal fogadott s Aglabnak
már akkor ki kellett raknia vásárja kincseit, 8 ezeket megtekin
teni jött ki a nagybátyám.

Ö ekkorra már egészen megőszült szakállú, tekintélyes ter
metű férfiú volt. Végighaladt a rabszolgák között a tűzfényben

" a pillantása megállapodott Chiaránál. S ekkor megesküdött,
hogy a gyönyörűségnek, a velencei lánynak: a fia, Izmael fele
ségévé kell lennie - az ekkor ugyan karavánúton volt éppen
másfelé, de megjön s akkor lf1V'yen az övé a sma-avd szemű

tündér és származzanak kettőjüktől Tamanrasset kaidjai!
Hosszú és nagy alkudozás kezdődött meg ezután kettőjük kö

zött s én egészen közel merészkedve hallcattam. Merően figyel
tem öt, amint arca vörösen izzó fémmé vált a tűz dereneésében,
balválla fölött pedig, mint valami turbánját díszítő óriás opál
ékszer, ott fii~!."ött a fekete ép"en ft hold. S hozv bátorságomban
egészen az őket övező körön belül álltam és pillanatra rámesett
a fény: azonnal fölismert. Kardot vont és mögötte övM, nekem
pediz eszem kardját kelleti kivonnom. hozv mezrnenekedfem. Elé
be dobtam töriimet. atyám t01'ét és az eR1<ü tör.>t és leté1"d~1tem:

- Uram eljöttem hogy megölj, ha nem akarod, hogy azolgálatod
ba lépjek! - "Valóban ezt mondta, amikor karavánomba kéredz
kNJettl" - erősítette meg többek tanúságtételével is Aglab. Khalib
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pedig', a kutya: - Hallottam valamit Chuf'ra remetéjétől.! Mog
esküszöl-e ismét Allahra és az irgalomra, hogy nincsenek gonosz
szándékaid felém' - Én ezt megtettem. mert valóban csak az
volt a szándékom, hogy Chiara közelében maradjak. S még ak
kor este. ott ültem duárjában vele, és háza népével együtt Chiara
közelében, mert tudjátok meg, hogy nálunk az asszonynép nem
visel fátyolt és nincs külön zárva, mint az Iszlám más népeinél.
Én pedig megjegyeztem és szivembe zártam azt a napot, ame
lyen először láttam meg valójában arcát. Meglátva nyakán ezüs!
láncon csüngő keresztjét is, amelyet senki nem vett el tőle, mínt
hogy Aglab is tiszteletben tartotta Jézust, Mária fiát: keresztbe
tettem mellemen karomat a Kereszt s a Rajta Függő előtt, eb
ből megértette, hogy én vagyok az, akiről szolgálója, Mirjam,
beszélt neki. S akkor óvatosan és figyelmesen megnézett. Szemei
megüzenték, hogy bízik bennem. Ugyanekkor este még azt is meg
tudtam. hogy még hetek, sőt hosszú hónapok telnek el, míg meg
jön Izmael ibn Khalib, az unokabátvám.

Hogyan tudnám elmondani e hónapok hosszú, rettegő édessé
gét? Mert Mirfámon át mostmár nemcsak üzentem, hanem talál
kozhattam is vele s megigértem neki, hogy megmentem, keresztény
leszek s elviszem ha nem Velencének tCl'ületéig-, legalábbis valami
keresztény földre.

Nem tudtam, mit igértem.KeresztéIlY föld messzebb volt ou
uét a sivatag poklától, mint tán innét a paradicsom! De én min
dent meg kívántam tenni érte, Isten és életem angyaláért. Am köz
ben titokban felkerestek Khalib ellenségei és kinyilvánították:
Khalib, a kutya mint valóságos eb uralkodik 'I'amanrasset fö
lött, a nép emlékszik apámra és engem akar! Ezt elmondottam
neki s megkérdeztem, mit tegyek, legjobb lett volna szövetkezni
Khalib ellenségeivel. Azokkal az itáliai szavakkal beszéltünk.
amelyekre Mirjám tanított-volt még gyermekkoromban. Szélott
ő ezen a nyelven: - Noha a hamis próféta hirdette Istenre is.
de mégis az egy igaz Istenre és irgalmára esküdtél. Nem szabad
megtörnöd esküdet. Tilos, hogy megöld vagy megölésében részt
végy. Nekem ugyan jobb volna, mert könnyebben menekednék
meg, ha te volnál Tamanrasset ura, ám ez az igazság, hogy tilo
ellene tenned bármit is. S nekem is kedves a te lelki üdvösséged!
Vágjunk neki inkább a sivatagnak! gu ime ezt tettem Mirjám
segitségével, aki azonban minthogy itt találta férjét, itt és vele
kívánt maradni öreg napjaira. 'I'ervem azt volt, hogy nem is
mervén a sivatagot, nem észak vagy nyugat felé menekülünk, ha
nem dél fejé, Aglabot érem utol fil majd Gáótól megyünk külön
úton tovább. De hiába volt teli minden törnlőnk, Aglab roppant
karaváuja úgy kimerítette az e vidéken amúgy is csekély vizű

sivatagi kutakat, hogya szomjúsáz halálába mentűnk bele. S
hozzá egy napon észrevettem, hogy Tamanrassetből való tevések
üldöznek bennünket. Akkor már éppen alig volt vizünk. mégsem
tehettünk mást, minthogv a Fekete Dombok közé menekültünk,
ama hatalmas fekete gránitsziklák közé, amelyekből feketén pat
tog és porlik szét 'a homok is. Ö ekkor már szeretett engem és
eligérkezett nekem, mert látta, hogy mennyire az övé teljes éle
tem. Utolsó vizünket nem engedte kiinni, mondván:- Ezt meg-
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tartjuk arra, ha elvesznénk 8 akkor előbb én megkeresztellek te
zed, hogy velem lehess az üdvösségben! - és tanítgatott mind ~

arra amikről előbb azért Mirjámtól is hallottam valamicskét.
S akkor megpillentottarn a nyomunkban ügető tevék sorút,

amint egyre sebesebben végtattak It Fekete Dombok felé. Ott,
iIlZ011 a földön,az én földemen, a sivatagban, férfi ("8 nő egyaránt
vastag sötétsárga palástba burkolózik s ez egyazerre véd meg
mind a nap hősége, mind az éjszaka hidege ellen. Ez It súlyos
í?:yapjúköpeny, amelyben karjaimban hurcoltam a sivatagi dom
bok utvesztői közé, mostmár talán nehezebb volt, mint ö maga. S
noha körülvett a halálveszély, Esten ang'yaiainak éjszakája volt
,'/'. Mert közben már éjszaka lett. A fiildön térdeltem, de magarn
dőtt tartottam karjaimban, Hem merrem letenni, mm't,-- a kek
dődő sivatagi láz jele ez - könnyedén borzongató fórrósága volt
-; attól tartottam, hogy megfázik a jóghidegg'é hiilö homokban.
Aludt és közben odafönn ragyogtak a m,illagok. Aggódva láttam,
ilGgy az Alj-Kalh csillag, ti Vörös Fulánk, amelvet ti Marsnak
hívtok, együttállásban van li zenithon az As-Suál bolynóval, H:'

"dosi'lel és a gyöngyszÍnűvel, amely a nő szerelmát jelenti. F;zö,'1
aggódtam érte. Fölhasznúlva, hogy félálomban van, mégis k
tettem a földre és elővettem oldalamról a bőr-tömlőt, hogy azt '.1

két tenyérnyi vizet, amely még benne van, ajkai közé töltsem.
Tudtam. hogy hu reggelig nem kap inni, elemészti II láz s tuo
tam, hogy délelőtt még kútra találok. Addig azonban élnie kel
lett!

De lj elhárította magától testének életét ti lelkem életéért.
Teljes erővel kelt fel a földről, amikor ajkait 117, eJRíi eseppek
,"rintették 8 majdnem hangosan kiáltotta:

._- Nem!
Most pedig én nyugtattam őt. Illint egykor lmg'emMirjaw

menekülésünk közben:
- Csitt, csitt, kicsikém! - mert nem is nagyon messziról

hullani lehetett a minket kereső tevesor puha lábdobbanását. -
Idd meg a vizet! '-- könyörögtem neki halkan. Ö azonban meg
rázta fejét 8 egy pillanatra részesültem abból, amit majd az üd
vösségben szerétnék látni: II eaillagfónynól láttam mosolyát. Igy
"zólt:

- Meg kell hogy mentselek. Arra kell II víz, Abdallah ilu
.Iamin fia, akarsz-e megkcreszkelkedni1

Éjfél volt fl az éj rnindeu pompája az égboltozatra függesztve.
köztük az It kép is, amelyet ti nem ismertek egeteken. amit csak
nagyon mcssze Délen lehet látni; ez a csillagzat azonbau a ke
reszthez hasonló. Én reszkettem és rászegeztem szemeimet és tud
tam, hogy most életével akarja megmenteni az üdvösségemet.

~- Akarok - szóltam én - holnap regge] azonban vizet tab
Junk és akkor majd ...

N agyon hangos lehettem, mert most elibém térdelt It hornokba
., másodszor láttam azt, amit üdvözülve majd ujra látni akarok:
mosolyát a csillag-lányben. Az Alj-Kalb 'és az As-Suak békésen
.sugároztak egymás mellett a zenithon. A halál angyal gyorsan
futott az éjszakában; egészen közelről szóltak a bennünket ül'
dödí tevék kolompjai. S ő nagvon halkan és nagyon gyorsan meg-

:r.!



kérdezte: - Hiszel-e az Atyában, Fiúban és Szontlélekben, és el
lene mondasz-e a sátánnak l

- Hiszek, - feleltem megrendülve én -- és ellene mondok
minden ellenségének! Ujjai közül a víz, az életet adó drága víz
ömlött alá hajam bozontjára, fejemre, a vízzel megvonta felettem
a kereszt jeIét: - Akkor én ... jegye,sem, már csak így tudlak
nevezni. " megkeresztellek téged az Atyának, Fiúnak és Szentlé
lek Istennek nevében... - s a víz ti szörnyű fekete homokba
hullt és én tudtam, hogy ő meghal, rnost jö a láz rohama és ö
nem birja ki reggelig, pedig közben elfutottak közelünkben a
tevék, ő pedig keresztségem ajándékául ujra megtanított elimád
kozni a Miatyánkot és az Udvőzlégyet, Hajnalodott, metsző lett
a hideg, talán szundikált is egyet, mikor ujra föl kellett ébred
nie. Ujra hallatszott a tevék zaja, - követőim visszakanyarod
tak felénk. Fölébredt s felém, aki '11 homokban térdelt-em, nyuj
totta kezét: - Meg kell védened tőlük! - szól panaszosan. - Ka
romba vettem, s ekkor, hogy ne jusson kezükre, mert többször
is mondta, hogy nem kíván s mert eszmélet nélkül is volt már:
szeretetből, vér nélkül megöltem őt, puszta két kezemmel, ezekkel
ni, s ugyanezekkel sírt is kapartam neki a fekete homokban. El
is temettem, amikor felkanyarodott hozzárn a tevéscsapat s óh
kárhozat, nem Khalib volt vagy Izmael ibn Khalib, hanem hí
veim feje, Sidi Mohammed, akik azért i ramodtuk utánam, mert
r'agaszkadni akartam ahhoz, hogy kaidjuknak tegyenek, - vejük
az élet jött volna, a rr enckvés, a víz, mind 11 kettőnknek. Ott
álltam a sír fölött a f'ekete hornokon és fekete volt köröttern a
világ. És akkor szóltak ők: - Elértünk, tehát úcv legyen, hOKY
jőjj vissza és tiéd a bosszú! - S szóltam én: .- N e az enyém le
gyen a bosszú, hanem az irgalom legyen az igaz Istené, Khalib
fölött is és fölöttem is, szegény bűnös fölött! Megesküdtem az
Örök Iranlomra, hovy nem bántom s közben keresztény is let
tem az Édesnek és Kedvesnek kezétől, aki a lábaimnál nyugszik
a Ieltámadásig. Éli mostrnár az (; népéhez. tartozom és az ő népé
hez akarok eljutni! Mentsetek meg! H ők mezmontettek, - s
hogy hogyan jutottam el, miesoda utakon és kalandokon át ke
resztény földekre és Velence vizeire, 'az más és sok történet:
még évek isr kellett holyonganom és verckcdnr-m, miz Szent Márk
szolaá.latába léptem, az ~W!!astyán avenban bCIII1('(l már fáradt
ebben az órában. Serenissime, nem szélhatok tovább, de amiért
Velence szolgúlatába léptem. az ime ezekért volt, ime hallotta
tok!

_ Azóta mef,'vezelmltél Chiaradórt! -- szólt kegyesen és bor
zadva a Doge. -- De fiam, az nggastyán benuem valóban már
fáradt!

- Fönséges és vad történet! - k iúl totf fiil Brubuntio szenátor.
- Kelet meséiben scm olvaatarn hasonlót. Fiam. el kell hozzam
jönnöd és elbeszélni a tiibbit i~, sorra n.1Ín~l. mé!!, Ipa est6t6l:
Velence Ienyüg özve fog CF.iingem Jekete ajk aidon ! AkI hullgatJ}I
akar' szfvesen látom veu deg'emiil, már a m11 i estén! - S való
ban 'sokan mentek utúnuk.

- Kord - szólott m íg meutek, a Doge --- ünhöz múg nem is
szólhattam ma este még l Nos, ha állnmti tkainkat egyelőre nem



is, de ezt megírhatja barátainak, Angliába! ÉH nézze őket, Des
UClIlOIIU pillantása már-is többet mond, mint kiváncsiságot, Szép
par, összeiflenének. Ám mintha... nem, én már öreg vagyok
ezekhez, bár igaz, hogy HZ öregember tuuasztalt!

És sokáig nézett kettőjük után, amint Desdernona aláhaladt a
lépcsőn világítúan ragyogva, 8 fehér alakja mőgött ott haladt
Othello - talpig sötétben maga a Halál!

.MILYEN J6 ...

Milyen jó, hogy még érzem az ütést, hog"
még nem tompultam el egészen!
Elér a· kő, amit az Ur felém dob,
mert mindenkép sziv,emen kell, hogy érjen,
hogy megsebezve és hogy megriasztva
maaamai az (j karjaiba. vessm
s mint ahogyan a gyermek és az apja
ölelkezik, ölelkezzünk mi ketten.

Én rosszul éltem. Lázasan loholicun
minden. után, mi mulandó, vagy olesá
és szereieilen. voltam, gyáva voltam
« üres, miként ivás után a korsó
és füstöl.gő, mikéni a fáklyo., hogyha
a föld felé fordítják és nem éghet,
Most szépen és hibátlanul raouotn»:
az Ur örök csillagszemébe nézek

s elmondom, ahogy szoktam én az álmok
méluén, mikor hang nél/ciii bugyborékol
al szó s a puszta gondolat vet lángot,
hogy méri nehéz a szivem és miért oly
szomorú az emlékezés, a testem,
minden. tudás és amit oénre értek,
hogy mért olyan keserű és kegyetlen
minden uillanatbun. a földi élet.

Tolda.lagi Pál
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