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A rózsa és az
íróasztal
Tudom, hogy soha semmilyen virág nem hullik csak úgy magától,
holmi nyitott ablakból az utcára. S a legkevésbé éjszaka. De nem is
erről van szó. Elég az hozzá, hogya sötétvörös rózsa egyszercsak
ott feküdt fekete lakkcipőm orra előtt, az utca fehér haván. Nagyon
sötét volt, mint a bársony, karcsú, még nem bomlottak ki a szirmai,
s egyáltalán nem volt illata a hidegtől. Magammal vittem, egy egé
szen kicsi japán vázában az íróasztalomra állítottam, és nyugovóra
tértem.

Nem sokkal később bizonyára fölébredtem. A szobát derengő

világosság töltötte be, nem a hold, de a csillagok fényétől. Léle
gezvén éreztem felém lengedezni az időközben felmelegedett ró
zsa illatát, és halk beszédet hallottam. Alt-Wien tintatartóm porce
lánrózsája volt az, aki a rosszallását fejezte ki valami miatt. "Ab
szolút semmi stílusérzéke nincs már", mondta, Ifa legcsekélyebb
nyoma sincs nála bármiféle ízlésnek". Ezt rám értette. "Másképp
eszébe sem juthatott volna, hogy ilyesmit tegyen ide mellém." Ezt
pedig az élő rózsára.

A láng teremtményei
Valamennyien a láng szülöttei. A pillangó: bennem a rövid élet és
a törékenység intenzitása lesz színné. Az árnyék nekem halál, éle
tem csapongani a fényben, majd összerándulva halálba hullni;
hogy ennyire közel vagyok a halálhoz, büszkévé, félelmetessé és
démonivá tesz .

Közömbösen röppenek át Heléna ajkáról Adonisz sebére, min
denekfelett szeretem halálomat, a lángot.
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Emlék
Gondolataim ifjúságom napjaihoz kalandoznak vissza, de nem
mint az élettől búcsúzó lelki szemei előtt, nem olyanképp bontako
zik újra a színeveszett talajon valamely dermedt egymásmelletti
ségben a valaha sorjában megélt; nem, hanem egy kísérteties terem
be érkezem, melynek sötéten fénylő teljében elmerül a lélek. A te-'
rem pompás látványt nyújt, amilyet csak az álom merészsége raj
zolhat, anélkül, hogy bármilyen tárgy volna benne; még a falai is
csak nagyjából sejlenek - abból, hogy egy tágas belső teret egy
borús fényével fenyegető külsőtől választanak el.

A termet tömeg tölti meg; ámde álombéli tömeg, mely gúnyol
ja a számok hatalmát. Meglehet, hogy nincsenek nagyon sokan.
Sőt, ki tudja, halandó lények-é voltaképpen, akiknek jelenlétét e
csendes, harmonikus egymáson-áthullámzás adja, s nem önnön
emanációi kísérik-e, eloldozódott tükörképekhez hasonlatosan, az
egyetlen vendéget, és nem ezen géniuszok jelenlétéből támadnak-e
vajon ama sajátságosan alakgazdag csoportok, akárha álarcok so
kasága, víz színes csíkjai vagy világító kandeláberek, melyeknek
látása e teremben oly balzsamos a szemnek.

Némelyiküket felismerem; ám nem egészen a szokásos földi
módon; ugyanakkor nem mondhatom, hogy e teremben bárme
lyik lény teljességgel idegen lenne számomra. Beszélgetésüknek
bármely véletlenül hallott foszlánya elég, hogy mindent tudjak
róluk. Átlátszó mozdulataikban olvasni tudok. Fáradság nélkül
megérzem magányaik egybecsengésébőlszármazó összetartozásu
kat. Olyan ismerősek nekem, és oly idegenek, mint saját énem, s
az analógia folytonos alkalmazásából - amelyet nem győzök

eléggé csodálni - kitalálom büszkeségük rejtettebb jelentését:
nem egyéb, mint az ismeretlennek szóló határtalan odaadás 
saját énjüknek az álom végtelenjébe való beleveszése és a szépnek
csillapíthatatlan szomjúhozása, amiről arcvonásaik néma beszéde
szól. Démonokhoz hasonlítanak, és valóban azok: fiatalok egytől

egyig.
Hanem ez a terem a leggazdagabb mindazok közül, melyek

ben valaha jártam vagy jámi fogok. A fény, amely betölti, a reggel
világossága, ám a földi reggelhez hozzátartozó naivság nélkül; in
kább úgy tűnik, mintha ez a reggel előre fölszívta volna magába
az estét; ragyogása sejtésekkel gazdag, árnyékai bölcsek. Körülpil
lantván felismerem, miből ered e terem különleges szépsége.
Mindahány más teremmel ellentétben, melyeknek halandó lények
köré zárulnak falai, éppen a lezáratlanság az, ami ezt oly lenyű

gözővé teszi. Mint egy bárhol, bármelyik pillanatban meghasadni
kész felhőfátyolon át, roppant színjátékra pillanthat ki, ha kedve
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tartja, a szem. A földkerekség minden országai és népei, a nyüzs
gő tömegek s a mozdulatlan magányosságok, az idő és a tér rej
tett titkai, minden együtt áll, processziókká rendeződve, valami
roppant várakozásban.

Allapotunk utazásra készülő sorstársak csoportjáéhoz hasonló,
akik közül senki nem titkolja önmaga előtt a küszöbön álló uta
zás félelmességét. Bármely pillanatban belehasíthat a csöndbe az
éles fütty- vagy harangjel, kérlelhetetlenül. De a pillanat még vá
rat magára.

A légkörbe ivódott határozatlan fenyegetés mindinkább meg
sűrűsödik; mindenki érzi, amint élesedik, keményedik s hegyével,
lándzsa módjára, a szívét keresi. Ám abban a pillanatban, midőn
belefúródik, a fenyegetés hirtelen valamely már-már elviselhetet
len gyönyörűség beteljesedésébe vált át, és akit a "végtelenség
lándzsahegye" eltalált, annak a most kezdetét vevő hosszú
hosszú harcban a bíró sem át nem nyújthatja a legfőbb koszorút,
se meg nem tagadhatja tőle. Mert máris ő viseli. - Érdemtelenül?
- miféle vér árán szerezvén rá jogot? - ez az ő titka.

Tatár Sándorfordításai

Távozóban
még a ruhát még az edényt

mégfelseprem ha széttörött
mit számít hogy volt az imént

nem baj ha beleszédülök
csak csillogjon makulátlan

ablak vitrin kép szobadísz
alkonyban naphanyatlásban

patyolattá lett magam is
a hypót parfüm váltja fel

mire legyen az áldomás
nyűtt nyugalom jaj nemfelel

így tűnik el egy állomás
megyek hát mint ki itt se volt

nézni az égi háborút
ázó testtel nyeli a port

a gömbsüvegsoros körút
ha jössz mi volt majd mit sem ér

csak a hajnal való legyen
s mint a kaspó oly törtfehér

a többi úgyis kegyelem
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