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koldus, hajadonfőtt, behavazva. Eléje értem, de izgalmamban
nem bírtam megszólalni. Kiráncigáltam a pénztárcámból egy
tizfi11érest, s beleejtettem a sapkájába. Az érme csilingelt egyet. A
havas ember megrezzent, aztán hajlongani kezdett. Hu-u-ú! U-ú!
Haboztam. Féltem ettől a hangtól. Hideg volt. Majd egyszer más
kor, gondoltam. Nem is tudtam, mit akarok neki mondani. De
többé nem láttam őt. örökre eltűnt a környékünkről, s ma már
csak a szagára emlékszem: füst szaga volt, nemcsak pipafüst, ha
nem vonatfüst szaga, s egy kevés savanyúkáposzta szaga, ami
azonban cseppet sem volt kellemetlen; s a havas decemberi ebéd
után ízére emlékszem, amikor karácsonyfa-cukrok olvadoztak a
zsebemben, s a kirakatokban égtek a villanyok, meleg sárga fény
be borítva az aranyszalaggal átkötött Verne-könyveket, a Seroadac
Hectort, a Grant kapitány gyermekeit, meg a titokzatos Yangadát,
amelyet sohasem olvastam.

Magyar barátainkhoz
Ez a népes planéta
olyan pályára áll,
amelynek közepe
Magyarországa már:
hegyek között a vért
ontják mindenkiért.
Kegyetlen szenvedéstek
ránk bélyegzi a vétket.
És ítéletre miniha
igaz Űr szava hívna,
vessenek latra ott:
ablakunkat kinyitva
látunk vádló napot.
Semmit sem tehetünk,
az ínség tietek,
semmit sem tehetünk,
mélyen hajtunkfejet,
és noha nem hiszünk,
imánk szól értetek.

(1956)
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"Ebren voltam soká...
Ébren voltam soká, és márfél, aki lát.
Alvó szemem előtt tárulföl a világ.

Isten beszélt velem - messzebb, majd közelebb lép -,
mi eszünkbe jutott, mind csupa képtelenség.

De egymásért belénk nyilallt a rémület,
láttuk egymás szívét, a szemünk könnyezett.

Köszöntlek, bárki vagy, ki fölébredni sürget,
és szívemben beszél, mivel azt vélifülnek,

élők halála az, hová most lépsz velem.
Aki lélegzik itt, fulladni kénytelen.

Fojtogat a meleg, a városok, a hágók,
a tér is meredek, és mindenünnen átfog.

Gyanakvó nyugalom ereszkedett le rám.
Egyszerre vagyok az élet két oldalán,

s oly világ partjain, mely célt nem tudva csügged,
míg Isten tartja meg hátracsukló fejünket.

LeCorps tragique
(1959) című kötetből Bárdos László fordításai
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