
Február 22-én, egy' keddi napon, este 7 órakor elhívtak a Boulevard Lennes
ll. számú házba. Ez volt Claudel párizsi rezidenciája; anyám telefonált. Amikor

megérkeztem. apám egy karosszékben ült dolgozóasztala mellett. Nagyon szen
vedett, rosszul látott és nehezen fejezte ki magát. Ereiben alig keringett már a
vér, de a szíve jó volt még, és a szelleme teljesen világos. Egy könyv csúszott
ki a kezéből a lábára, Mondor professzor Rimbaud-ja. A hirtelenében elhívott
orvos semmi reménnyel nem kecsegtetett bennünket. Apám nagy buzgósággal
vette fel a betegek szentségét, Anyám egyedül hallotta utolsó szavait: "Hagyja
tok magamra, nem félek".

Amit a halál küszöbén kívánt, a magányosság volt, annak a benne elrejtett
legbensőbb életnek a nevében, "amellyel semmiféle nő nem kötött házasságot,
amelyet semmiféle anya nem ringatott, és amelyet semmiféle szerződés nem kö
telezett". Elkezdődött az agónia, és szerdán, 1955. február 23-án hajnali 2 óra
45 perckor lehelt utolsót.

Sírja, amely azóta zarándokhellyé lett, a brangues-i park mélyén fekszik
Ű maga kereste ki a helyét és megszerkesztette a sírfeliratát is: "Itt pihen a
földben Paul Claudel hamva és vetése".
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Ércvirág

Bárdos király László király,
ércvirág a sarkantyúja,
ércvirág a koronája,
ráfordul a hadiútra.

Ráfordul a hadiútra,
hadakozik magasodva,
magasodó paripáját
lángok fénye aranyozza.

Lángok fénye aranyozza,
csillagok a lobogóját.
Ércvirág nő ércvirágra,
ércvirág lesz Magyarország.

Ércvirág lesz Magyarország,
a hatalom ércvirága.
Bárdos király, László király
őrködik a sokaságra.

Őrködik a sokaságra,
vendégeli kunyhók népe,
szárnyat bont a fehér bimbó,
[ehér bimbó hull elébe.

Fehér bimbó hull elébe,
lángok fénye aranyozza.
Szól a síp, a rózsa-lepke
puhán ül a sisakokra.

Puhán ül asisakokra
esti ég s a dobok hangja.
Regét mond a Hold, a Világ
sokat-látott öreganyja.

É1'cvirág lesz Magyarország,
a hatalom ércvirága.
Bárdos király, László király
őrködik a sokaságra.

Őrködik a sokaságra,
1'oskadjon a gőg bogáncsa,
gőg bogáncsa fölé buján
jóság szökjön ragyogásba.

Jóság szökjön ragyogásba,
a Mindenség befogadja,
befogadó bizodalmát
időtlenség sokszorozza.
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