
felé szálló költő, a formaművészet mestere, a költői élmény elárulása nélkül,
a mesterí műfordító, az új klasszdeizmus és szellem egyik legvHézebb lovagja,
~i úgyszólván semmit sem kapott, csak sovány anyagi lehetőségek olcsó éle
tét, egy napilap segédszerkesztőí tisztét. Össze tudta kötni az' eget a földdel;
úgy jávt naponként Istenhez, mint a szívesen látott vendég. Ez a töréikeny
ember, akinek a szíve mínt bomlott óramű zakatolt, megnyugodott végzetében.
mert hitt az élet igazi értékében, de még jobban hitt az örölekévalóságban.
Betegséige egy késői szakában vasárnap délután úgy leltem. hogy a Mater
Dolorosa kezét fogva, fennhangon olvasott imakönyvéből. Az ilyen perc, amely
re azJt mondjuk: megrendítő. Az egész végtelenség ráJJ1klhajHk és érezzük a
,,iködoszlopán rejlő Istenséget". Numen adest. Aki Istennel csak ösztönös ér
zésekkel, pontos szavak nélkül tud beszélni, érzi az ilyen nagy szerelern óriási
fölényét és igazságát. Ilyen halandó és halott nem csalódhatík hitében. Való
ban boldog kell legyen a szent halálnak az az énekese, aki felismerte, hogy

..... élet és halál, egy a kettő.

Tó, amelyen a reggel és este terem.
S amit balkezével visszavett Ű
a jobb kezéből ismét elnyerem .. ,

6.

Húsz év óta pihen a költő teste a kolozsvári házsongárdi temetőben. Krip
tájának homlokzatán márványtáblára vésve aranybetűkkel ezek a sorok állanak:

Megtettem mindent, mit megtehettem.
Kinek tartoztam, mindent meoiizettem;
Elenqedem. mindenki tartozását,
Felejtsd el arcom romló földi mását.,.

Húsz év alatt a test összezsugorodott és moraknyi porrá változott. De
szelleme megnőtt, és kortársai megérték "a költő feltámadását",

DSIDA JENÖ UTOLSO VERSEI

1.

Lássuk, vajjon itt a habos verejték
8 jajgatások rettenetes hevében,
véres arcú rémületek között is

úr-e a szellem?

Megkinozva száz hernyófogóval
rá tudnék-e még mosolyogni csöndes
révedéssel régi görög hegyekre

s zengeni ritmust?

Drága múzsa! Hajdani boldog esték!
Daphnis és Chloe derűsen patakz6
szép szerelme! Arad a tenger, tenger

tiszta szelével !

Mindig vágytam délre, mióta élek,
úgy kószálni A thos ezüstös ormán
és a porló Akropolis kövére

hajtani főmet.

Boldog Lennék már, de zokogva boldog,
bár ha eljutnék rogyadozva, mászva
bús betegszobám napos ablakáig.

Ez se lehet már.

28



Horváth néni felnyöszörög,
vastag varas seb a szája,
enni nem tud, inni nem tud,
még 'nézni is undor rája.

Csupa varas seb a száj.a,
csupa vastag seb a teste,
beszélni sem tud már régen,
véknyan elsírdogál este.

II.

Erintetlenül kerül ki
hüU kávéja, hig ebédje,
gyűrt ágyában égve fetreng
Isten bélpoklos cselédje.

Mikor éjjel sírni ,hallod,
jön, hogy a meüedet verjed.
Az ápolónővér mondja:
minden seb csak terjed, terjed.

Horváth nénit keneaetik,
csöndes türelemre intik,
majd meggyógyul pár hét múlva ...
(Nekem is azt mondják mindíg.)

III.

Parányi pirula.
Itt a lámpaoltás.
Míatyánk ki vagy .0, mennyekben!
Megint egy sikoltás.

Aludni, aludní,
Csendes, nyugalom, béke.
Szerüeltessék: meg a Te neved.
Lesz-e ennek vége?

Magas bácsi sóhajt,
Aki meghal, jól jár.
Jőjjön el a Te országod!
Hat az altató már.

Csillagok' villognak.
Hunyorogva int egy.
Legyen meg a Te akaratod.
Nekem minden mindegy.

AZRAEL ÁRNYÉKÁBAN

Fehér haldokló koldusok.
Azrael szárnya megsuhog,
s nyomában, mint a tinta, foly
ezer puha, meleg bagoly.

Síró, piciny, beteg hitem
eldédelqetem szelíden,
de amikor elszenderül,
Í!,gy ittm4rcdok egyedül.

Husnétra készülnek talán,
csengő cseng barikák nyakán.
Itt süt, pirít, pofoz, gyaláz
a láz, a láz, a láz, aláz,

Reszketve sárgul a kezem.
Bibliára emlékezem.
Ecetet iszom untalan.
lándzsa döfi át oldalam.

Ezüst harang. Folyik a könny.
Mögötte jön a hűs közöny.
A szem sötét, semmit se lát.
Aludni ötszáz éven át.

. . . Aludni ötszáz éven át.

Az I-III. sz. verseket Kardos Klára közli, akihez a szöveg (Magyarországon még
nem jelent meg) annakidején Rernérryí k Sándor szívességé ből került. A III. vers végéhez

.Reményik Sándor ezt a megjegyzést fűzte: "A két utolsó sor, melyet leírt. Tökéletes be
fejezés, bár ő töredék-versnek érezte. S milyen Egész !"

Az "Azrael árnyékabanv-t feleségének diktálta halálos ágyán a kolozsvári Zsidó
kórházban. A verset Mátrai Béla közli.
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