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GYÕRFFY AT TI LA

Wolfgang Amadeus Mo zart,
a nincs te len

(kis bal la da)

Macs ká val al szom télvizidõn,
ki ágyam hoz, sza gom hoz szo kott,
pil la na tok pa ráz ná ja s õr,
dézs mál, fa szol, so sem jól la kott.
Bar lang-er de in ba ran go lok:
a bá nat ci tál a kéz fo gó ra.
Pin cém ben ászok ról bor cso rog.
(Bör tö nöm be so ha se térsz vis  sza.)

El múlt pom pás aranjuez-idõm;
s hi tem ha mu, re mé nyem per nye most,
csá szá rom má lett a né ma csönd,
hé be-hó ba an gyal lal ál mo dok:
ki szár nyat lan s ro mon ros to kol,
s az el ve szett vi lág al te re gó ja:
min den ség volt, ahol föl zo kog.
(Bör tö nöm be so ha se térsz vis  sza.)

Va ló ban vég zet tud ni vak jö võt,
s a po kol-üdv be be le pusz tu lok,
lé lek-ván dor vol tam és mes  szi õs
s vi gyáz tam kincs ként sors-kár ho za tot.
A Te rem tõn túl sen kit nem tu dok!
Ó, Ponte dei sospiri hullta!,
a vég te len hez lán col a po kol.
(Bör tö nöm be so ha se térsz vis  sza.)

•

(Ûr-ös vé nyen haj nal fény tün dö köl,
csak vár ta lak túl nan a híd ra:
föl tûnsz, ‚Király’, mind örök re jössz… –
S bör tö nöm be so ha se térsz vis  sza.)
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Mu si cal-pa ra frá zis

Má jus vol na, s száll na el ha jóm,
s nem ér nék ha za töb bé so ha sem,
el fe led ném, aki el ha gyott –
em lék te len né vált ide gent –;

kö vet nék új ki kö tõ ket, s ott
lel nék ha zá ra, ahol a szivem
meg áll ha tat lan tán col na do bok
sza vá ra Is tent köd lõ ege ken. –

A tíz ezer vi rá got mes  sze hagy nám,
akit le tép tem éle tem so rán,
s ven nék italt a kó cos reg ge lek re,

s mint va la mi há bo ro dott arsz lán,
ki sír nál mo tyog el ró zsa-fo hászt,
jár nám va kon a lát ha tat lan ten gert. –

•

Öreg sé ged re meg ko pik sze med
ha tal mas fé nye, aki volt az ég,
hi á ba né zem, meg ülik te lek,
s ha jad lesz las san hó szí nû fe hér,

mo tyo gom oly kor, el ve szí te lek
s meg sem is ér tem örök éj je lét
a szó nak, amit ír tam ide gen
vi lá gok nak ir dat lan kü szö bén;

hogy part se vár ta lé lek vesz tõ det,
s nem mu tat ta an gyal az utat,
s egye dül kell sze de lõz köd nöd:

majd el ma rad nak mö gü led az õzek,
né ma csönd vár: el té vedt utast;
és rám sza kad nak med dõn ár va õszök. –

•

Hi á ba hív lak, nem állsz elõ,
s akár ha tér delsz temp lom kö vén,
nincs föl di má sod, ki is me rõd,
nem lát tat töb bé fe ke te fény;

hi á ba jött ment ván dor-se reg,
a nagy vi lág már rég mes  sze tûnt
s ke res ve té ged nem vár ke reszt,
csak Is ten õriz szál-egye dül.

Föl éled egy szer majd szent eged,
el in dulsz új ra ha za fe lé,
meg lel a ten ger, rád buk kan ûr,

örök ké évül egy sem mi perc,
kö vet lek át a ten ger vi zén,
míg sír az an gyal kön  nyez te tûz.


