
Áttüzesedett arcát nek.ifeszíti a hegyekből áramló tiszta fuvallatoknak.
hadd tépázzák meg kedvükre ősz oroszlán-sörényét! Nagyokat kortyol az éjszaka
illa1laiból, s hallgatja, amint felmorajlanak lent a lombok a szél érintésétől...
Megint sírnak, nevetnek és énekelnek a ciprusok, míközben a szökőkutak szivár
ványos permete míllíónyí csíllaggá bomlik... És a tiburi táj megnyíló rnélyéből

ismét Horatius szól hozzá - igaz művész az igaz művészhez - pogány göggel:

Ércnél is maradandóbb művet emeltem én,
fenséges Piramis cSÚcsa nem ily magas...

"Elfogadnám sírfeliratomnak" - suhan át még benne a kifeszített íj gondo
lata, de már cseppnyi félelmet sem érez. Sokáig hallgatja még a teraszon a
szökőkutak és "ciprusok éji zenéjét; abban a tudatban, hogy mindig hitt abban,
amit alkotott, és amiért harcolt.

BABITS ISTVÁN GUETHE-FORDfTÁSAIBÓL

EIlY és "dnden

Hogy végtelen életre leljen,
örömmel tűnik el az ember,
ott megszűnik minden csömör;
sóvár vágyak, vad akarások,
köf'etelések, tartozások
helyett nem lenni csak gyönyör.

Ű jer világok lelke, tölts el!
küszködni a világszellemmel
a mi erőnk elhivatott.
Jó szellemek híve?} vezetnek,
nagy mesterek ahhoz terelnek,
ki miftdent alkot tr alkotott.

Újjá formálni, mit teremtett,
mert úgy dermedtté nem meredhet.
örökkön tart az alkotás.
S ami nem volt, kialakulhat,
lesz színes Föld, sugározó Nap,
de soha nem lesz nyugovás.

Mozogni kell, alkotni, tenni,-
s meg kell változni, de pihenni
egy pillanatra sem szabad.
Az örök il, hat mindenekben,
mert minden széjjelbomlik egyszer,
de lényegében fönnmarad.

Széledjetek ti szét It 1UJYfI világban
szent lakománk után,
átWr've lelkesen emitt e tá;on,
(I Mindensig nyomán!

Lebegtek mérhetetlen messzeségben
lJ álmodtok örömöt;
egfffift ragyogv4 fÖM, « fényes éfle1l
a csillagok között,

Sztíguldjat-ok el messzi távolságba,
mint üstökös tovább;
bolygák s napok tömkelegét bejárva
pályátok szel;eátl

Támadjatok a vajúdó földekre,
s fürgén teremtsetek;
lendüljetek serény, kimért ütemre,
hogy föléledjenek!

V1rállléleh

Lengén keringve vessétek a szélbe
ci felhők fátyolát,
s szerkesszetek a sírboltok kövére
011l formát, mely szilárd!

Magán ma minden túl szeretne tenni,
s bátran, merészen él;
meddő a víz, de zöld akarna lenní,
s a por életre kél.

És így elűzi csendes harcban, halkan
a nyirkos éjszakát.
s a távoli csodás paradicsomba"n
káprázat villan át.

Feltűnik egy csoport a dús ligetben,
hol fényt követve jár,
s ámul, miként a mennynek édenében
az első földi pár.

Kilobban végül ím aszemetekből

nagy igyekvésetek:
Köszönjétek meg hát a Mindenségtól
nyert legszebb életet!
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..4 thulei kirtily

A thulei királynak
szerelme haldokolt,
s a hű, öreg barátnak
arany kupát hagyott.

Legtöbbre azt becsülte,
csupán abból ivott,
s ahányszor ürftette,
bús könnyet hullatott.

Közelgett .már halála,
s fölmérte vagyonát;
mind a fiának szánta.
kivéve a kuptít.

Lagzit tartott a várban,
a tengerpart fölött,

.az ősök csarnokában,
lovagjai között.

Ott dőzsölt utoljára.
megitta mind borát,
aztán a zajló árba
vetette poharát.

A 'serleg mélybe hullva
a víz alá bukott,
ő meg szemét lehunyta,
s többé sosem ivott.

Parabti:lSis

Mily jó, hogy az ész fürkészett Mert az egy örök valóság
és buzgón íparkodott, , sok módon mutatkozik;
tudni azt, hogy a természet nagy-e, vagy csupán apróság,
hogyan él s mit alkoto1t. maga módján változik.

Megújwlva, fönnmaradva,
itt közel, vagy távol ott,
alakulva. megváltozva -
mily csoda; hogy itt 'Vagyok!

Hogy hallgat
az imádkozó, mégis milyen szenvedélyes szókat vált. Egyszerre van itt és
túl. Leszáll a tudata mélyére és ugyanakkor az élete fölé is emelkedik,
míategy átölelve tulajdon létét, föl-ajánlja, oda-adja, át-emeli, a "most"
és az "örökké" - azaz, az idő és az időtlen - határára állítja. Az imád
kozó mintha Isten végtelen kiterjedéséhez akarna igazodni. Belső mozgásba
kezd, átütí a határokat, úgy viselkedik, mint madár a levegőégben...
Hogy-hogy? - kérdezed megütközve. Nem túlzás ez? Valóban erről van
szó, amikor imádkozom?.. Az igazi imádságból akkor' is a legutolsó imád
ság kockázata csendül ki, ha az éppen a legelső. Elmozdul-e a madár az
ágról, ha nem nyit szárnyat, nem veti bele magát a ritka ürességbe, ;;em
hagyja maga mögött . a biztonságot, hanem megmarad abban a hiteben,
hogy ő repülni akar, aztán visszaül atollaira? .. Az imádság belső elmoz
dulás, a szeretet mozgása a nyugalmi állandóság képében. Nem szavak és
nem szótlanság kérdése. Inkább állapot, mint aktus; inkább cselekedet, mint
elgondolás; inkább élet, mint föladat. Mégis föladat, gondolat, jelenlét is.
Inkább forró motyogást, a szélhűdött kétségbeesett dadogását vagy a meg
átalkodott fagyos sziszegését akarja Isten hallani imádságunkban, mint a
langyos víz lötyögését.

Hallgasd csak a megpróbált ember kopogó imádságát. Amelynek nincs
fénye és nincs szárnyalása; fényét kioltották a megjárt pokol füstjei, szár
nyalás helyett meg mintha térdén csúszna a lélek egyhangú fájdalmában.
A bajokkal. elhalmozott ember imádsága rekedt és konok. Nem látod rajta
a szertartás szépségét, idomtalan állatként bukdácsol előre. Már nincs re-
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