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PARDI AN NA

Ér te ke zés Lenau il lú zi ó i ról, 
vi selt dol ga i ról

Szí vét ma ce rál ja a nõk utá ni vágy,
a bús ko mor kü lön ál lás:

hogy ha Bécs ben, fe ke té ben te met nek,
õ, Niembsch Lenau, emi nens primus,

osztrák–német–magyar lí ri kus,
tisz ta fe hér ben kí ván meg hal ni.

Har minc éves, ami kor Ame ri ká ba uta zik,
mû vé szi ki kép zés cél já ból.

Ame ri ká ban a ter mé szet szebb,
ha tal ma sabb, mint Eu ró pá ban, vé li naívan,

vi lág fáj dal mas köl té sze té hez
ter mé sze ti ké pe ket bõ sé ge sen al kal maz va.

An go lul nem tud, la ti nul tár sa log
ot ta ni írók kal. Ame ri ká ban a sze re tet nek

már fel vág ták ere it, és ész re vét le nül
vér zik el – ír ja csa ló dott le ve le it stutt gar ti

ba rát já nak, mint rész vény tár sa sá gi tag.
Sza bad sá got re mélt, s csak anya gi ér de ket ta lált.

A sze ren csét len ség fe lé ve ze tõ gra vi tá ció
ural ja e bol dog ta lan köl tõt, vis  sza tér ve.

Szét szag ga tott ma gyar lo bo gó kat idéz,
Baden Badenben já ték asz tal ok nál ácso rog,

té tet nem tesz, ap já ról ne ga tí van me di tál va,
aki Te mes vá ron ját szot ta el min den va gyo nát.

A fér fi évek jó vagy rossz fel hasz ná lá sá ról
kétségbeejtõk a ta pasz ta la tai.

Fel mond az élet nek, ele ge van; a nõk meg csal ják,
s ami kor nõ sül ne, el tor zul ar ca,

agy szél hû dést kap, s tom bol va kér, a ké pek nél
ma rad va kék sa vat kék frakk já hoz.

Az ideg rend szer ben van egy hely, hol szent ség,
rend ta nyá zik, mint az Al pok ma gas la ta in,

té te lez te fel, s épp el len ke zõ leg, bonc or vo sa
nagy mér té kû agy ve lõ ál lo mány csök ke nést

mu ta tott ki, a hos  szú haj, sza káll, le zárt sze mek
tit kos szol gá la tá ban, ame lyek lát ták a Ni a ga rát.

Vé ge ze tül meg je gyez nénk, a döb lin gi bo lon dok tor nyá ban
– a bé csi ek dr. Görgen el me gyógy in té zet ét

így ne vez ték – Lenau két évig tar tóz ko dott Szé che nyi vel
egy idõ ben, egy más ról mit sem tud va.

Be te gen Lenau azt is mé tel get te, õ, a ma gyar ki rály,
nem delirikus, csak lí ri kus nagy ság.


