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Nyári éj a városban

Szürkébb itt az alkony lent a mélyben,
s éj ez itt, mely túl a lámpafényen
úgy függ, mint egy langyos rongycafat.
Felmagaslik hirtelen, sötéten,
tátongón a tűzial, s meredélyen
keresztül, a ház mögött az éjen
át merészen felszalad
a teli holdig; s csak a hold ragyog.

Fent a végtelen tér a magasban
fénylón szökken újra egy nagyot,
s mindenütt fehéren, mozdulatlan
néznek már az ablakok.

.4 vak
(PÁRIZS)

Nézd, hogy töTtet át a városon,
melll számára nincs, homályban Jarván.
Mint sötét törés a fényes tálcán,
úgy megy ó. Mint a papírlapon,

ldolgok visszaveTt sugára benne
festve van csak, sosem éli át.
1!:rzéke mozdul csak, mintha lenge
hullámokka l verné a világ:

6t, a csöndet, aki ellenáll, -
aztán mintha várna, messze réved,
B a kezét kinyújtja, szinte már
1&nT&epélyesen, mint vőlegények.

Késő ŐSSl Veleneében

Nem vonz többé a város, mint csalétek,
mely megfog minden újabb nappalon.
Az üvegfalú paloták, ha nézed,
tisztábban csenaenek. S a nap nagyon

fáradtan, mint a bábuk, meghajolva,
fejjel előre függ a kerteken.
De ősi csontvázerdőkből magosba
száll föl a szándék: még ma éjjelen

megkettőzteti gályáit a tenger
tábornoka s a fegyvertárakat,
hogy bekátrányozza már holnap reggel

a levegőt hadával, mely sietve,
ragyogva törtet evezőt merítve,
heves szélben lengő zászlók alatt.

.4 költő

Percek, órák, hogy elhagytok engem!
Sebesre ver a szárnyatok.
Ajkam így kifosztva énekeljen?
0, éjjelek és nappalok!

Nincs se kedvesem, se otthonom,
nincsen hely, hol békén megpihenjek.
Fölém nő, aminek nekikezdek,
s mind elárul aztán gazdagon.

Tájkép

Hegyoldalak. dombok és az ég
részei s a hidak összetörve
s mind, mi befér egy látásnyi körbe
fentről leig, mintha már a vég
érte volna, alkonyi sugárban
ielszakitoa, tépve, holtra váltan 
végzetesen eltűnt a vidék; •

mégse nyelte el a seb egyszerre,
lassan folyt szét percről percre benne
a hűs messzi kék,
me ly az estbe máris éjt kever,
úgy, hogy az a távoli tüzekben
csöndesedve tűnik el.

A kapuk és ívek is pihennek,
fátyolosan száll a felleg
sápadt házsorok felett,
melyek mind a nagy homályba vesztek:
sugár siklik át cl: hold felől

gyorsan, fén1llán, mintha messziről

egy arkangyal kardját suhintaná meg.
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CSANAD BELA fordításai

S~erelme8 dal

Mit is tegyek szívemmel, hogy terád
ne gondoljak? Más dolgokkal h,Qgyan
törődjem én, hogy lényed etieteiiiemr
0, lelnék bár egy csöndes jó tanyát,
mely elhagyottan áll, mely ismeretlen,
sötétbe rejtőznék ott boldogan,
és hallgatnék, csak mély örvényed zengjen.
De egymáshoz von minden érzelem
kettőnket, mint vonó a hangszeren
két húrt, me ly szólani együtt akar.
Mily hangszernek vagyunk a húrjai?
S ki az, ki így tud rajtunk játszani?
0, drága dal!

BÚCSÚ NAGYANYÁMTOL
Irta KOLozsvARI GRANDPIERRE EMIL

Anyai nagyanyám nálunk lakott, attól a naptól kezdve, hogy apám felesé
gül vette édesanyámat. Ot kapta hozomány helyett. Apám nem beszélt vele,
nem amiatt, hogy a nyakára sózták. el kell tartania, hanem nagyanyám gyer
meteg lény volt s úgy kérdezősködött szünet nélkül, mínt egy két éves gyerek.

Hetvenegynehány éves korában látási zavarai támadtak, orvoshoz vittem.
Kezdődő szürkehályog, állapította meg a szemész. egyelőre nincs mít csinálni,
nem fejlődött még ki s a műtét haszontalan volna. Fiatalabb korában velünk,
a gyerekekkel foglalkozott, nem őrzőnk, hanem játszótársunk volt, minden bo
londságban, mínden kalandban részt vett. Ahogy azonban felnőttünk, magára
maradt s minthogy hasznos foglalkozás nélkül nem tudott meglenni, rninthogy
egész életében kínozta a tudat, hogy apám tartja el, visszavonult a szebájába
s naphosszat horgolt. Eszelősen bonyolult, néha nagyon szép mintájú csipkéket,
ezeket aztán potom pénzért eladta a kereskedőknek. Igy gyűjtötte össze a ka
rácsonyi ajándékokra a pénzt.

A hályog nőttével egyre gyorsabban fáradt a szeme, egyre romlott a látá
sa. Nehány percnyi horgolás után, ölébe ejtette a megkezdett csipkét s várta,
hogy benyit valaki hozzá, megváltja a magány s a közeledő vakság rémétől.

Nekem talán csak azért tűnt föl másoknál korábban, hogy milyen kiszolgál
tatott állapotba süllyedt, mert én csak látogatóban fordultam meg otthon. Épp
bőviben voltam a pénznek, hirtelen vásároltam neki egy jó mínöségű rádióké
szüléket, talán Philips márkájút. Már közelebb járt a nyolcvanhoz. mínt a het
venhez. hosszú élete folyamán talán ez volt az első alkalom, hogy valaki hátsó
gondolatok nélkül kedveskedett neki. Puritán erkölcsök közt nevelkedett, amel
lett a rászakadt magányban elszokott az érzelemnyilvánítástól. A szüntelen
szomorúság, amelybe belemerült, megdermesztette a vonásait, csak a szeme csil
lant meg, amikor megköszönte az ajándékot. Két csontos kezével kétoldalt
sután és ijedten megsimogatott,

Megtanítottam a készülék kezelésére. Mint később édesanyám, búcsúztában
az élettől, nagyanyám is az eperettek vidám-érzelmes világába menekült. S Ó,
akit a rokonok úgy dobáltak fiatal özvegy korában ide-oda. egyik rokontól a
másikhoz, mint valami tárgyat, néha maga elé suttogta e néhány szót s ilyen
kor arca átszellemült:

- Anna grófnő... Anna grófnő ...
Anna volt a keresztneve s a megaláztatások elől menekült a grófi álomba.

Hisz amit vele tettek. amit ellene vétettek, azt egy Anna grófnóvel nem tehet
ték volna meg, gondolta.
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