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Ebből  a  könyvből  2000  
példány  készült  Cluj-Ko-
lozsvárt,  1930-ban, a Lap-
kiadó  Nyomdal  Műlnté-
zet  Bt.  betűivel  és  nyo-
másával,  Lauf  Rudolf  
vezetése  alatt.  A  műből  
10  számozott  amatőr-
példány  kromó-papiron,  
90  számozott  amatőr-
példány  80  kg.-os  fa-
mentes  papíron,  900  pél-
dány  50 kg.-os  famentes  
bordázott  és  1000  pld.  60  
kg.-os famentes  bordázott 
papíron  készült.  A  szá-
mozott  példányokat  a  
fordító  kézjegyével  dedi-
kálta,  ezek  könyvárusi  
forgalomba  nem kerültek. 



A  FORDÍTÓ  ELŐSZAVA  

Ez a könyv: — 
szervesen  függ  össze  előbbi  versfordításaimmal,  ame-

lyeket  1924-ben,  kötetben  összegyűjtve,  „Szerelmes  kert"  
cimmel az aradi „Grafica"  adott ki. Abban: a ma is élő, mo-
dern román líra  reprezentánsait  közöltem. Ebben: a régi ro-
mán poéták  sorakoznak  fel,  1740-től  kezdve.  A  „Szerelmes  
Kert"  és a  „Klasszikus  Kert"  testvérek  tehát,  egy  nemzet  
költészetének  mai  és tegnapi  arcát fényképezik. 

Fényképezik, — írom, — s nem is véletlenül. A fordítás 
fényképe  az  eredetinek. Ennek a fotografálásnak,  1930-ban, 
többrendbeli  akadálya  van,  ha olyan verset  fordítunk,  amit 
1700  közepén  irtak.  Valami  ügyeskedő,  rutinos,  tehetséges  
magyar  költő könnyen írhat  ma olyan  verset, amilyet a ku-
rucok énekeltek,  amikor  píros  csizmájuk  nyomát  hóval  
fútta  be a  tél;  bizonyára  hamisítatlan  ízű,  pompás  utánzat  
lesz,  mert a  ma költőjének  nem nagy  feladat:  archaizálni,  
visszarégiesedni,  ha  épen  kedve  van  hozzá. (Thaly  Kálmán  
kuruc  énekeit  Mikes  Kelemen  is  dúdolhatta  volna,  olyan  
igaziak.) De magyar poétának: román régiséget érzékeltetni, 
magyarúl,  kétszáz  évvel  tökéletesebb  technikájú  lencsével,  
mint  amilyenen  át  az  eredeti  költő  szemlélte a vajdaságok 
sorsát-baját, vagy dalolta szerelmi bánatait: —  nem is olyan 
egyszerű, sima, szabályos fényképezés. A  pontosság királyok 
udvariassága, — mondja a francia,  — s a hűség a fordító  pon-
tossága, — mondja az esztétika. Igen, de fordításban  hűnek 
lenni:  ma, magyarúl,  román vershez:  kétszáz évre visszame-
nően,  egyet  jelent  azzal,  hogy  évszázadok  írástechnikáját,  
költői kifejezésmódját,  egész irodalmi lendületét erre az időre 



ki kell kapcsolni. Vagy annyit jelent, mint átszállójegyet vál-
tani a repülőgépről a postakocsira...  És  nem a mült kisért, 
hanem a jelen! 

A  román líra, —  különösen elindulásában, — jellegzete-
sen  primitív,  jóval  naivabb,  mint a  korabéli  világirodalom  
termékei. Ebben  rejlik a varázsa  is. Piheg,  mesél, ábrándo-
zik,  nekibúsúl,  titkos-morajlón  lázadozik. A  levegője tiszta. 
Fenyvesek  és havasok  atmoszférája.  Egyszerű. Akkor kom-
plikálódik  csak,  amikor  a  költők  francia  emigrációból  tér-
nek vissza, magukba  szíva a nyugati  latinság  ellenállhatat-
lan áramát. A  párisi illat  és a fenyőfák  lehellete: a későbbi, 
modern román költészetben, különös, fanyar  és érdekes keve-
rékké sűrűsödik. 

Azokban  a  versekben,  amelyekben  román  népies  téma,  
népies kifejezésekkel  tarkítva, jelentkezik:  igyekeztem ezek' 
nek a jellegzetes  elemeknek magyar párját megtalálni. Még 
olyan  helyeken  is  kísérletezem,  ahol a  román  népdal, vagy 
a  román  mese fantáziája  nem találkozik  magyar  parallellel.  
(Sburátorul.) 

Végűi: a régi  költőkből  csak azokat szerepeltetem ebben 
a  könyvben,  akik  a  román  líra  fejlődésének  szempontjából 
csakugyan étappe-ot jelentenek. Akik a „Szerelmes Kert"-et 
szívesen  fogadták,  a  testvérkönyvhöz  illő  szeretettel  lapoz-
zanak ebben az antológiában is. Ezeknek a poétáknak a meg-
ismerése  nem  meddő  feladat;  s  ha  e  régi  fényképalbumot  
olyan  érdeklődéssel  forgatják  majd a  ma  olvasói,  amilyen  
jószándékkal  fényképezett  a  ma  fotografusa:  akkor  a  
„Klasszikus  Kert"  sem íródott hiába. 

Cluj-Kolozsvár, 
1930 őszén. FEKETE  TIVADAR.  



IENÁCHITÁ  VÁCÁRESCU  
1740-1790 

A  román  történelemben  és  irodalomban  a  
XVIII-ik  században  tűnik  fel  a  Vácárescu-
család. Bojárok. A  költői  dinasztia  alapitója  
és  őse:  Ienáchitá,  a  moldovai  vajdák  alatt  
különböző  hivatalokat  töltött  be.  Román  
nyelvtant  is  irt  1787-ben,  de „A  török  szul-
tánok  története"  című  műve  históriai  mun-
kának  számit.  Irodalmi  működésének  súly-
pontja  a  líra.  Nem  irt  sok  verset,  de  azok,  
amik  megmaradtak,  primitív,  naiv  és bájos 
leheUetUkkel  érzékeltetik  az  igazi  költőt.  





EGY  KERTBEN...  

Kert  közepében,  
Fatönk  tövében,  
Virágot  láttam,  fény  özönében.  

Ha  letépem:  hervad már,  
Ha  nem: —  félek,  erre  jár  
más, ki  ennyit  sohse vár! 

VÉGRENDELET. 

Udódaim:  a  Vácárescuak  
Hallják  hát  ősük végakaratát: 
Műveljék  nyelvünk, a  román  beszédet,  
S  tiszteljék mindig  a hazát!  



MONDD  CSAK,  SZIVEM ... 

Mondd  csak  szivem, mi bajod? 
Mi  a  te búbánatod? 
Mi  kín  gyötör  ott  belül?  
Mondd  meg,  hátha  majd elül? 

Mondd meg, mondd meg, hogy mi  fáj?...  
Hátha  így  enyhet talál! 
Hátha  így  majd megtudom, 
Miért  tép  ez a fájdalom? 

Mutasd  meg:  így  nincs  titok,  
Így  majd mindent megtudok. 
Mondd  csak szivem, mi bajod? 
Mi a  te bűbánatod?... 



NICOLAE  VÁCÁRESCU  
1744-1818 

Ienáchitá  Vácárescu  egyik  fia,  Aiecu,  szin-
tén  poéta. De  nála  jelentősebb  Nicolae,  aki  
alig  pár  verset  hagyott  hátra.  Erősen  né-
pies  modorban  irt,  nem  csiszolta  a  formá-
kat  és  sokszor  vulgáris  kifejezésekben  élte  

ki  magát.  





DAL. 

Itt  a  tavasz,  megérkeze, 
Zöld  a  ligeteknek  meze,  
Rügy  pattog a  cserjés dombon, 
Sűrű  levél  nő a lombon,  
Haj, a  tüdőm tágúl. 
Most  már  nem  is  nyeszlett  ágon  
Kakuk  mulat  a  világon,  
Gyenge viola illata,  
Más  virágnak  szagot  ada,  
Csakúgy  ráadásúl.  
Finom kancám télidőbe' 
Nem járt  hóba,  se esőbe, 
Istállóban  szájat  tátott,  
Vihart,  szelet,  sohse látott,  
Már majd' belefásúl. 
De  most vége  nyugalmának,  
Jaj  a  szegény  bordájának,  
Völgyek  ölén,  dombok  hátán,  
Nyihog nyíló vidék láttán, 
Sűrű  ösvény tárúl. 
Ébredj,  lovam,  büszke  állat,  
Szebb  paripa  nincsen nálad,  



Kisér  jó  szivein  verése,  
Meg a tücsök cirpelése, 
Árkon-bokron  át,  
Kinek a  kedve vitézi, 
A  Napot  lóhátról  nézi,  
Nem  is  kotlik  egymagába,  
Beléüget  a  csatába,  
S  nem hagyja magát!...  



IANCU VÁCÁRESCU 
1792-1863 

A  Vácárescu-család  legjelentősebb  poétája.  
Kitűnő  nevelést  kapott.  Ismerte  a  görög  és  
a  latin  irodaimat  és részben  a  korabeli  mo-
dern  irőkat  is,  főleg  a  franciákat.  A  román  
történelemben  is  szerepe  van.  Szónoklatai  
és  néhány  írása  arról  tanúskodnak,  hogy  
közéleti  működésében  a  progressziv-eszmék  
híve,  sőt  a  francia  forradalom  tanulságai  
sem  maradtak  nyomtalanul  munkásságá-
ban.  Legfőbb  célja:  Románia  kultúráját  
nyugati  nivóra  emelni.  Szoros  barátja  és  
mecénása  az  Erdélyből  Romániába  ván-
dorló  Gheorghe  Lázárnak.  Fordított  néhány  
francia  színdarabot.  A  román  színház  első  
alapitói  közül  való.  A  „Regulamentul  Or-
ganlc"  idejében  Iancu  Vácárescu  hevesen  
tiltakozik  az  orosz  protektorátus  ellen,  
szemben  a  bojárok  többségével.  A  görögök  
ellen  való  küzdelemben  Tudor  Vladimlrescu  

pártján  áUt.  





A  JAVÍTOTT  ÓRA.  

Te,  aki  az  Idők  múlását  legyinted,  
Te, aki a Halál  jövetelét inted, 
Jer,  hadd  tanítsalak  meg arra  is téged, 
Hogy  mi  legyen  eztán  igazi  mértéked.  
Idelent  a  Földön,  boldogságra,  jóra  
Sors akaratából  oly  kevés az óra! 

Ezért, ha bajok és kínok is gyötörnek, 
Betegség,  háború,  ránk  dühödve  törnek,  
Fájdalmak,  szegénység,  nyomor  is  elérhet,  
Életünkhöz  ezer  veszedelem férhet, 
Tedd, hogy akkor  az év  csak órává váljon, 
S  tedd, hogy  ez az év is csakhamar elszálljon. 

Ha  lelkünk a  viszályt  épségben megállta,  
Férj a feleségét  újra megtalálta, 
Szülő a  gyermekét  keblére ölelte,  
Szentírás a szavát  lélekbe lehelte, 
Ha  mindenki  boldog, aki  egyszer  jót tett, 
Ha  jutalmát  kapja  minden  apró jótett,  
Ha  az  ellenség  is  hajlik a jószóra, 
Esztendővé  váljon  akkor  minden  óra!  

Hogyha  dölyfös,  gőgös a  hatalom kénye, 
Ha rabigát rónak az árva szegényre, 
Ha  igazság  helyett  átok  az országon, 
Ha  áldás  sincsen  már  igaz  barátságon,  



Hogyha  fegyvert  fogna  polgár  a  polgárra,  
Ha  olaj  hullana a  tüzes viszályra, 
És  hogyha  az  ember — elhagyván  az ég is, — 
Irgalom  helyett  csak  gyűlölködne  mégis,  
Azért, hogy a szívbe a métely  csak gyűljön: 
— Add, hogy akkor az év, mint egy perc, repüljön! 

De  ha az igazság a  Földet átjárta, 
Ki,  amit  elvesztett, újra megtalálta,  
Hogyha a román nép, újra becsben állva, 
Szeretet virágját  kötné a csokrába, 
Hogyha a nemzetre áldás  hull  az égből, 
S  hogyha a  szeretőm  karomban avégből  
Ringatom,  mert  arcát  csodálom,  
Mi  olyan  tűzpiros,  mint  az  égő álom: 
Akkor  engedd meg, a pillanat maradjon, 
S  akkor  minden óra egy  esztendőt adjon! 

És  ha  ez lesz  aztán a  perced mértéke, 
Bizony  többet  nyom majd az  időd értéke, 
De ha nem tudtalak javítani  téged,  
Elűzöm, úgy  bizony,  egész  nemzetséged!  
Mert  könyörtelen  vagy  és  mert ketyegésed 
Egyhangú árjával egyre jobban vésed 
Belénk  az időt. S  kongató ütésed: — 
Halálos,  örökös,  rossz  fenyegetésed!  
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A  SZERELEM  TAVASZA.  

Nincs  menekvés,  vágyam  viszen,  
Szívem száll  talán,  
Tengeren túl, hegyen, vízen, 
Pallót ver alám. 

A  szerelmem, a bánatom, 
A  Kárpátok hallják, 
Sziklák, vizek, falevelek: 
Visszhanggal sokallják. 

Könnyeim hiába, folynak, 
Akármerre járok: 
Szívem elől  nem bújhatok, 
Újra rátalálok. 

Itt virágzik  ez a fennsík, 
A  hegyek ölében, 
Jó  termést  ad a románnak, 
Nyárra,  lóherében.  

Viharmosta hegyoldalon 
Rombaomlott város, 
Köröskörűi,  merre járok, 
Völgy a dombbal páros. 

Domb tetején  kicsi  házam, 
A  völgybe lepillant, 
Mire  lenéz, patak vize 
Csobbanva elillant.  



Szemben  ott a  mészhegy  csúcsa  
Bámúl az ég kékén, 
Míg a völgyben birka legel 
S játszadozik békén. 

Világ  hívságát feledve, 
Itt  találtam újra 
Békességet,  egészséget,  
Rigófüttyöt  fújva. 

A  szőlőben, vagy a kertben, 
Most már megmaradtam, 
Szorgos  munka áldásával, 
Derék példát adtam. 

Élve csaltam a csapdába, 
Gyenge madárkákat, 
Néha  golyókkal  töltöttem  
Teli a puskákat. 

Szerettem a Múzsákat is, 
Bizonyos napokban,  
Gyönyörködni  tudtam ám a 
Hallhatatlanokban. 

Élesedett  eszem, s velük 
Gyakran  társalogtam,  
S  így a  szépet miveléshez, 
Hamar  hozzászoktam.  

Csak  ez volt a boldogságom, 
Ez  az égi szólam, 
És  csak ha a Múzsák jöttek, 
Múlt a bánat rólam. 



GHEORGHE ASACHI  
1788-1869 

Pap  gyermeke.  Hertában  született.  Lem-
bergben, Bécsben  és Bómában  tanult.  (1797-
1809.)  Olasz  versel  római  lapokban  jelen-
nek  meg,  tagja  lesz egy  római  irodalmi  
társaságnak,  1818-ban  tér  vissza  Romá-
niába,  tanára  lesz  a  jasi-i  érseki  akadémiá-
nak,  de,  mert  előadásait  román  nyelven  
tartja,  sokat  harcol  görög  kollégáival.  A  
socolal  gimnázium  tanári  karát  —  megbí-
zásból,  —  1820-ban Erdélyben  szervezi  meg.  
Az  adrianopolosi  béke  után ő  lesz  a  ,,Regu-
lámén tul  Organic"  szerkesztőségi  titkára.  
Ebben  a  minőségben  jár  Szentpétervárt;  
1829-ben  megalapítja  az  első  moldvai  újsá-
got, az „Albina Románeascá"-t.  Külön  érde-
me  a  jasi-i  zenekonzervatórium  alapítása.  
Sturdza  Mihály  vajda  uralkodása  idején  
résztvesz  a  „Mihaileanu"-Akadémia  szerve-
zésében.  Negyven  esztendőn  át  a  moldvai  
iskolák  főigazgatója.  1850  után,  haláláig,  

csak  irodalmi  értelemben  működött.  





A  SZÍNJÁTÉK  ÉVFORDŰLÓJÁRA.  

1817-ben,  egy  jíisi-i  magánház-
ban,  a  költő  több  románnyelvü  
előadást  rendezett;  ax  akkori  
előkelő társaság  hölgyei  és urai 
játszták  a  főszerepeket.  Szlnre-
került  Asachi  egy  idillje  is,  a  
„Myrtil  és  Chloé".  Az  ifjú  sze-
replőknek  dedikálja  ezt  a  ver-

sét. 

Száműzték  nyelvünket  minden  palotábul,  
Pásztorok  szájábúl  hallunk  csak  románál,  
De Ti, Nemes Urak, — hanyatlás korában, — 
Széttörve a  láncot,  tisztes palotában,  
Beszéltetek  mégis,  azzal  a  beszéddel,  
Ahogy  pásztor  kinál,  kenyérrel  és mézzel. 
Ebben  az idillben, tanúságot téve 
Véletek  beláttunk a pásztor szivébe, 
Mi  bizony  nem néma:  tisztelet,  szeretet,  
Erény  és szerelem, mind benne rejtezett. 
A  Nemzeti  Játék  első jutalmának, 
Fogadjátok  tőlem  ezt a  pálmaágat,  
Ifjúságtoknak  derűs  emlékére!  
Mert a víz  kibuggyan a  szikla hegyére, 
Csupán csak egy cseppnyi, de útját megássa, 
S  belőle lesz majd a folyó  rohanása! 



PLANÉTÁMHOZ. 

Adósod  vagyok  én,  ó, gazdag  csillagom!  
Mert  éltem tavaszán:  jártomra figyeltél,  
A  bűntől, a  rossztól  messze vezéreltél, 
S  erényem útjára  most is  gondod vagyon! 

Lelkemben  gyújtottál  szép  fáklyavilágot,  
Tiszta  kutak  vizét  ihatta  az ajkam, 
S  mikor  fény  is, víz  is,  már  elömlött rajtam 
Lenézhettem  akkor e cudar világot! 

Mert  az öröklétet  kívánom  és várom, 
Követem  mennyei  átadnak  járását,  
Egekből  áradó  csillagos  sugáron,  

Végzetek  partjáról  hajóm  indálását  
Te látod egyedül, s át a tengeráron: 
Te  viszed  előre  céljához jutását! 



VASILE  CÁRLOVA  
1809-1831 

Tárgovistében  született.  Tizenhét  éves  ko-
rában  görögül  verselt.  1827—28-ban  kezd  
román  verseket  is  irni,  megszületik  hires  
„Román  induló"-ja.  Megpróbálkozik  Vol-
taire  „Zaire'-jának  fordításával  Is.  Aztán  
katonatiszt  és  hadnagyi  rangjának  elnye-
rése  után,  22 éves korában,  meghal. Kétség-
telen,  hogy  igazi  poéta  szállt  vele  a  sirba.  





TÁRGOVI§TE  ROMJAIN.  

Ö, szomorú  falak,  ó, emlék-dicsőség! 
Hogy  fénylett  le rátok  az aranyos bőség, 
Mikor a  mennyekből  boldog  nap sugára,  
Szikrázott  szabad vár  szabadabb fokára! 
Szaturnusz  szeszélyén,  sorsunk  árva sorján: 
— égett vár  tövében  nem nő, csak bojtorján! 
Régi  dicsőségnek  se híre, se hamva... 
Hajh,  mikor  indúltak  ellened  rohamra?!  
Ha  földi  halandó  lelkes,  égő szemmel 
Nézett  egykor  rátok: —  ma csak félelemmel 
És  bánatos jajjal  vonúl  innét vissza, 
Amíg  pillantása a múltat beissza! 
Ám szomorú falak,  ti nagy tanúságok, 
Bennetek  én mégis  szép csodákat látok! 
Mert  ha gyász  is árad, merre  szemünk réved, 
Adtok  messzeintő,  nemes példaképet 
Arról,  hogy  dicsőség,  híres  harci tettek, 
Múló  korszakokban  mind  múlandók  lettek,  
S arról, hogy nem marad se napja, se árnya, 
Semmilyen  hőstettnek,  mert  az  idő szárnya 
Ragadja  magával  és  véle  elsuhan...  
Akárki  volt:  elvész, hirtelen  lezuhan!  
A  Ti  romlástokban  megnyugodva  látom,  
Hogy  minden romlandó  széles e világon! 
Több  ám ez a romlás, mint paloták kénye, 
Miknek  semmi  haszna,  csak  dísze,  meg fénye. 



Mintahogy  a  pásztor  mezőkön át járva, 
Menedék  alá  fut,  ha a  vihar árja 
Egyszer  csak eléri: — úgy jövök hozzátok, 
Ha  bánat-vihar  hajt, ha  elér  az átok! 
Nem hivom e dallal a  Múzsák figyelmét, 
Nem kérem jómagam  az egek kegyelmét, 
Csak a haza sorsát itt hadd sirathassam, 
Magam a  reménynek  mégis  átadhassam,  
Mert  vagytok  eszméknek,  hiteknek forrása...  
S  távol  minden zajtól, éjjel nyugovása 
Idején, amikor  gond és baj dacára, 
Béke száll  az  ember éjféli  álmára: 
Az  én bánatomnak  akkor  se lesz vége, 
Bátran  jövök  sírni,  falaid  tövébe'! 



HELIADE  RÁDULESCU  
1802-1872 

Tárgovi§te-ben  sziilett,  mint  gyermeklfju  
került  Bucure$tíbe,  ahol  először  görög neve-
lésben  részesült, majd Gheorge  Lázár  lett  a  
mestere.  Amikor  Lázár  elkerült  a  főváros-
ból,  tanári  állását H.  B.  vette  át;  majdnem  
minden tantárgyat  tanított;  számtan, nyelv-
tan  és  történelmi  könyveket  irt  az  iskolák  
számára.  1825  után  minden  kulturális  moz-
galomban  résztvett,  politizált  is.  1829-ben  
alapítja a  „Curierul  Bomanesc"  című  lapot;  
1836-ban  irodalmi  közlönyt  szerkeszt  „Cu-
rier  de  ambe-sexe"  címen.  Filharmonikus  
társaságot  kreál,  szinházi-terveket  kovácsol  
és  az  1848-as  forradalom  egyik  főszereplője  
lesz;  tagja  az  ideiglenes  kormánynak.  A  
forradalom  után  száműzetésben  él  Török-
országban  és  Franciaországban.  1866-ban  
tér  vissza  Bomániába,  tagja  lesz  az  alkot-
mányozó  gyűlésnek.  Elnöke  és alapító tagja 

a  Bomán  Akadémiának.  
Aktivitása  nemcsak  sokoldalú,  de  értékes  
Is.  Lelkes  és  szellemes  költő,  stílusa  tetsze-
tős,  iróniája  finom,  nyelve  hajlékony.  Kul-
turája  olaszos,  de  ismerte  a  francia  és  né-
met irodalmat  is, műveltsége  előkelő és kor-
társaival  összemérve:  szokatlanul  széles-

körű.  H.  B.  „a  román  irodalom  apja".  





LIDÉRCLEGÉNY. 

Ennek  az  érdekes  versnek  ere-
deti  román  cime:  „Sburátorul".  
Nyersen  és  megközelítőleg  a  
költemény  magyar  cime  „A  re-
pülő"  lenne.  Ez  a  szó  azonban,  
a  fordítás  megjelenése  idején  
bizonyára  félreértésekre  adna  
okot. Ma:  a  pilóta  a  repülő  és  
nem  az  a  bizonytalan,  elmosó-
dott  érdekes  mesefigura,  akit  
ez  a  vers  megrajzol.  A  román  
népi  fantázia  mesebeli  „Sbu-
rátorul"-jának  nincs  párja  
egyetlen  nép  meseirodalmában  
sem.  Ez  az  ifjú  a  levegőben  
repked,  cikázik,  mint  a  vil-
lám;  tüzes,  szikrázó  jelenség,  
hajadonok  megrontója  és  csá-
bitója,  gyötrője  és  dédelge-
tője.  Tehát  nem  manó,  nem  
vilii,  nem  kobold  és  nem  tün-
dér.  A  Goethe-féle  „Erikö-
nig",  a  „Rémkirály"  is  más.  A  
„Sburátorul"-t  egyik  német  
fordítója,  Flachs  Albert  dr.  
„L.uftgeist"-nek  nevezte  el,  
semmiesetre  sem  koncentrálva  
ebben  a  szóban  mindazt,  amit  

az  eredeti  mesealak  jelent.  
Két  fontos  szempont  döntötte  
el  az  én  fordításom  cimét.  Az  
első:  a  népmesei  nyelv  szem-
pontja.  (Népszerű  és  magyaros  
cím  kellett.)  A  második:  a  szó  
értelmi  jelentősége.  Ez  a  „Sbu-
rátorul":  —  ifjú,  erős,  csinos  
jelenség,  aki  lányokat  ront  
meg.  Legény,  repül  és  —  meg-
ront.  így  született  a  „Lldérc-

legény". 



„... Lelkem-anyám, úgy fáj ...  Most végigfut  rajtam! 
Mellyemben a vér fűt!...  Csak tán  nem igézet?... 
Fehér lesz az orcám!...  Kigyullad  az ajkam! 
Egyszer a hideg lel...  Aztán majd' elégek!..." 

„Szikrázik a szemem!...  Szivem majd' kidobban! 
Lelkem-anyám...  Félek...  S  vágyódom is nyomba'... 
Nincs  itt  nálam senki...  Sohse leszek jobban? ... 
De mégis..,  Valaki — itt  van a karomba'!  

„Látod  anyám? ...  Itt  van,  ölelem, becézem!... 
Alig  veszem észre:  entestemet gyötröm 
Úgy  reszket a térdem... Elringatom...  Nézem...  
Égő  könnyem tüze  is  megered rögtön...  

„Homlokom csuromvíz... A  veriték árja 
Hideg  orcám járja. Azután kigyúllad. — 
Valaki  csontkarját derekamra zárja. — 
Már a lélekzetem, torkom is kifullad..." 

„öreganyám  tudná...  Volna patikája...  
Ez a Lidérclegény! Jaj, hinni  kell benne! 
Vagy a rokonoknak volna írja, bája?... 
Vagy a javasasszony itala...  jó  lenne?" — 

„...Vagy  rámolvasnának...  Pappal,  varázslóval,  
öregek  bogara a bűbájos szólam! 
Erdei  gombával, szagos ezerjóval 
Ez  az istenverés  csak elmúlna rólam!... 



„Hajnaltájt nyájammal a  legelőt  járom. — 
Déli verőfényben  árnyat ád a berek... 
Ott kuksolok estig...  Csak az alkonyt várom. — 
Reszketek a vágytól...  Forró  könnyem pereg." — 

Ott legel báránykám...  Alján a sövénynek...  
Patak  vízét issza...  Néha alig látszik...  
Nem tudom, hová tűnt...  amikor jön, félek... 
Szél a levelekkel  oly  suhogva  játszik..."  

„Néha  felrezzenek...  Testem belefárad... 
Jaj, ott jön valaki...  Itt  kéne már lenni... 
Életem a várás, a remény, a bánat... 
Végtelen a kinom... S  nem jön senki...  Semmi..  

„Ha a forró  napot  szálló szellő  hűti,  
És a gyenge levél megremeg a nyárfán ... 
Ez a súgás-bágás a  szivem csak fűti... 
Mintha  sorsom járna a  szellőknek  szárnyán .. 

„Égnek áll a hajam ... A  hideg is rázott... 
És  mégis ...  A  mellyemben ...  Gyenge  hang zenélj 
Suttogva,  suhogva: „—  ...Véget  ért a gyászod...  
Én megvigasztallak"...  S  zizzen tovább a szél..." 

„Öreganyám tudná...  Volna patikája... 
Ez a  Lidérclegény!  Jaj,  hinni  kell  benne!...  
Vagy a  rokonoknak  volna írja, bája?... 
Vagy  a javasasszony itala...  jó  lenne? ..." 



Florica  könnyeit, mint a zápor, ontja, 
Így  sírja  panaszát  édes szülejének, 
Kint  már  utcahosszat  cseng a nyáj kolompja, 
Elméláz  az asszony, sorsán gyermekének.  

Lehullt a  napkorong  már a  domb hátára, 
Alkonyati  szél fúj  a  fűzöld  mezőkről, 
Idehallik  szálló varjú  károgása,  
Hazatér  a  barom zsíros  legelőkről.  

Friss  víz  csordul végig  szomjas tehénszájon, 
Borjú az anyjáért riad  fel  legottan, 
Bikák  bődűlése áthördűl a tájon, 
Kis  koca hempereg  fürgén,  jóllakottan. 

Csend lesz aztán mégis. A  sajtár ölébe, 
Csurran a  duzzadt tőgy, fehér  sugarakkal, 
Tej  forrása  ömlik, s az anyja elébe 
Vágyódik a borjú. Marad: — erőszakkal. 

Tűzet  rak a gazda  lassan  az alvégen, 
Csillan a csillagok  ezerszemű sora, 
A  hold már  vándorol  odafent  az égen, 
Villan  viharvillám  cikkázó ostora. 

övéivel űl a gazda a  bő vacsoránál, 
Aztán  fáradt  álom ringásába hajlik, 
És a völgy  mélyében, amerre a  csend száll, 
Csak a kutya ugat. Háztól  házig hallik. 



Sűrű  lesz  az éjjel.  Szincsillagszegélyű, 
Fekete köpenyét a Föld  most felölti, 
Leszáll  az álmodás.  Telhetetlen  mélyű  
Varázsos  fátyola  az éjet betölti. 

Némaság  méhében  most  semmisem  rezdül,  
Mindent beborít e bús varázskalap, 
Szél  se száll  az erdő lombjain keresztül, 
S alszik a patak is, lent a malom alatt. 

...Mi fény...  Mi fény  jön erre?... Hegyek csúcsán ki száll ki?.~ 
Vörös  szikrákat  szórva,  mint villám, úgy  cikkáz?...  
Talán hullócsillag?...  Vagy  meghalt a királyfi?... 
Baljóslatú fény!  Kigyulladt  harci láz!... 

Pokolnak  tükre volt  ez, r  bősz Lidérclegény! 
Sziszegve  cikkázott  Florica házára.  
A  kéménybe röppent, roppant  seprőnyelén!...  
Rejtsük el a lányunk!...  Rőt az ég súgára! 

Hogy  csillog!  Hogy  fénylik!  Szikrázó tűzruháján, 
Gyémántok  dísze izzik, ékkövek lángja sül! 
Oly ifjú, s oly büszke!  Szerelem ég a száján! 
Isten  mentsen tőle! Aki  bír, menekül! 

Lányokra  ráles éjjel! Tüzes  Lidérclegény!  
Oly ifjú  és oly büszke! Oly  szép aranyhajú! 
Testében még sincs élet! Szemében hűlt a fényf 
Ereje vértelen vér!  Sápadt! Ezerjajú! 



Szegény; Floricáért  fáj  szivem szüntelen,  
Mert a  romlás gyötri!  Azért  halovány...  
Elérte  őt is a  megrontott szerelem...  

'  Elhamvad a  poklok  lángoló  torán...  

Bűnös  lesz  az éjjel, terhes  lesz  az álom, 
Lidérclegény  szökken,  szikrázik  belőle,  
Átsuhan a szivén, átlép a halálon, 
Nem használ a jajszó! Isten mentsen tőle! 



GRIGORE  ALEXANDRESCU  
1812-1885 

A  költő  Tárgovistében  született. Kora  gyer-
mekkorában  került  Bukarestbe,  ahol  Vail-
lant, francia  professzor  tanítványa. A  tehet-
séges  ifjút  magához  fogadja  Heliade  Ka-
dulescu  és a mester  házában  leginkább  tisz-
tekkel  ismerkedik  meg,  akikkel  együtt  a  
titkos  nemzeti  mozgalmak  harcosa.  Később  
a  hadsereg  tagja  és  mint  hadnagy,  helyezik  
Foosaniba.  1842-ben,  Jon  Ghicával  együtt,  
meglátogatja  az  Olt-parti  monostorokat.  
Ugyancsak  ebben  az  esztendőben  a  vajda  
hivatalnoka  lesz,  ahol  magára  vonja  Bibes-
cu  figyelmét.  Ennek  a  jóakaratát  élvezi  
mindvégig,  bár  Grigore  Alexandrescu  egye-
nes,  kemény  és  megingathatatlan  jellemű,  s  
nem  tartozik a hízelgő udvaronc-lelkek  közé.  
Igazgatója  lesz  a  kultuszügyosztálynak;  
Cuza-Voda  idején  már  ideiglenes  miniszter.  
Mint  a  központi  bizottság  tagja,  1860-ban  
ismét  Foc?aniba  került.  Ott  megbetegszik  
és  haláláig  szenved  ebben  a  betegségben.  
Grigore  Alexandrescu  forma,  stílus  és  nyu-
gati  elegáncia szempontjából, valamint mon-
danivalóinak  erejénél  fogva,  a  régebbi  ro-

mán  költészet  első  modern  jelensége.  





AZ  1840-IK  ESZTENDŐHÖZ.  

Tiirjük alázatta],  ha kínoz a bánat, 
Várjuk be nyugodtan, mit a  sors adott: 
Mert  senki  sem tudja, akárhogy  is lázad, 
A  jövő év titkát, vagy a holnapot. 

Holnapra  talán  már  boldog,  szép csodában,  
Derűt kacaghat ránk a napsugáros ég, 
öröm virúlhat  fel  a bánat nyomában, 
És  mosolyoghat  még a  bús  keserűség.  

Jövőt várók  ajkán mindig  ez  az óhaj, 
Magam is így  hittem. Álmom volt a jóság!... 
De az évek során megmaradt a sóhaj, 
Álomból  sohsem lett  eleven valóság. 

Nap-nap  után múlt el, derű nélkül, árván... 
Csak őrölt folyton e végtelen malom: 
A  vidámság útját alig-alig  járván,  
Más úgy  sem maradt  meg,  csak a fájdalom. 

Köszöntlek  hát, Űjév!  Jöttödet remegve 
Várta  mindenütt  már, minden  földi  nép, 
Mindenki  bánatát  önmagam viselve, 
Mindenkivel  együtt  ujjongok feléd! 



így  várhatták egykor  az Ö születését 
Ki  megváltott  minket, fent  az ég előtt. 
Hallom  ama vénnek  boldog  nevetését:  
„Végy  magadhoz  Uram,  mert  én  láttam öt!"  

így  fogadnók  mind  az  érkező esztendőt  
Hogyha beváltaná a remélt jövendőt, 
Add  hát újév:  mindez  másképp legyen!...  
Kezdj, dönts, javíts!  És pusztíts a gazban, 
Add a reményt, hogy higyjünk az igazban, 
Adj  pásztort  már a nyájnak a hegyen! 

Recsegve  roppan  minden! Az  ország  remeg,  
A  régi  tételek fényét  már rozsda marja! 
Űj  szellem  kap  lángra,  most új  embersereg  
Űj  álma harsan  fel,  mert új  idő akarja. 

Leterített  népek árnyékára gázol 
Ezer gálád törvény és ha nem vigyázol, 
Még  sötétebb fajta  ver  reád vasat! 
Mesébe illő, vagy  gúnyra érdemes,  
Minden  nagy  érzés, hit,  eszme, ha nemes! 
Börtönben a lélek, rab a gondolat!... 

Kormányzás  erénye:  tűnő beszéd, lenge! 
Élet tudománya: a durva erőszak!...  
Kicsinyes  az  ember,  fellázadni  gyenge, 
Szilárd a hatalom és ő az erős csak!... 



Csodát  várunk, Újév! De,  ha azt hiszed, 
Hogy  sorsunk olyan  vezérrel  viszed,  
Milyet a világ  tűr,  most is, túlsókat: 
Akkor  köszönjük áldásod, az égit, 
Csak  hagyd  meg akkor a pásztort, a  régit: — 
Meguntuk már a rossz változásokat!...  

így  hogy'  indúlna  földünk  új  sorsfordúlásnak?  
Üstökös  tüzében, inkább a pusztúlásnak 
Hamvában  haljunk  holttá,  hadd  érjen  el  ez  is!...  
Nem bántja már a népet,  ha úgy  is leteperték, 
Hogy  kik voltak, kik  törten vasraverték, 
S  hogy  egyre  több  zsarnokkal  sujt a  nemezis!...  

Semmit  sem kérek  én, de sorsom forrjon  egybe 
Mindenki  sorsával,  ezen a földtekén! 
S  ha, amit kérek, nem számíthat kegyre: 
A  magam sorsán akkor  hadd nevessek én!... 

Mert kővé fagy  a szív, ha régi  bent a bánat... 
S a régi  rablánc  már úgy  sem szorít... 
Megszoktuk,  ami  rossz  és tompaságba bágyadtj 
Fájdalmunk árja játszva  elborít...  

Ha  rám virradna,  mit  az  álmok látnak, 
S  fellélekzenék,  könnyen, boldogan, 
S a föld  nem lenne rabja despotáknak, 
S  nem lázadnának  többé  oly  sokan!...  



Fordűljon el hát homlokom, a fáradt, 
S a két szemem sírom ölébe szálljon! 
Hunyj el fáklya,  miből  az élet lángja áradt, 
S  minden vihar  kihűlt  tűzet találjon! 

A  földet,  ahol  éltem, harcolva  és remélve, 
Itt  hagyom én, a halál  szárnya visz: — 
Itt hagyom én, —  emlékemet se féltve,  — 
A  boldogságot, s azt, ki benne hisz!... 



DUMITRU  BOLINTINEANU  
1819-1872 

Hfov  megyéből,  Bolintinul  din  Valeből,  ma-
cedo-román  szülőktől  származik.  Erre  a  
származásra  egész  életén  át  büszke,  sokat  
küzdött  a  macedo-románokért  és  ezeknek  
nemzetiségi  és  politikai  problémája  foglal-
koztatja állandóan. A  bukaresti  Szent-Száva  
iskolában  kezdi  tanulmányait.  Ott  kötött  
szoros  barátságot  Grigore  Alexandrescuval  
és  ott  Ismerkedett  meg  Nicolae  Bálcescu-
val  is. Tanulmányait  Párisban  folytatta,  az-
tán  1848-ban  visszatért  Bomániába,  meg-
alapította a „Poporul" című lapot, ahova na-
cionalista  cikkeket  és verseket írt. Mint ko-
rának  majdnem  minden  intellektusa,  részt-
vesz az  1848-as  forradalomban,  utána emig-
rál  Keletre  és  Franciaországba,  sokat  uta-
zik,  Erdélyt  is  bejárja,  hosszabb  ideig  tar-
tózkodik  Konstantinápolyban  és  Párisban,  
Palesztinában,  Egyptomban  és  Szíriában.  
Párisban adja ki  francia  nyelven  „Les prin-
cipautés  Boumaines"  című  munkáját.  Az  
1856-os  párisi  béke  után  hazatér  Bomániá-
ba  és  Cuzar-Voda  alatt,  több  jelentős  politi-
kai  szereplés  után,  külügyi  és  tanügyi  mi-
niszter  lett.  Meditativ  és  melankolikus  ter-
mészetű  költő,  lírája  árad  a  szomorúságtól,  

1872-ben,  szülőfalujában  temették  el.  





STEFAN  CEL  MARE  ÉDESANYJA.  

Stefan  cel Maré  (Nagy  István)  
az  a  román  fejedelem,  aki  Va-
lea  Alba-nál  csatát  veszített  a  
törökök  ellen,  1476-ban.  A  le-
genda  szerint  a  megvert  feje-
delmet  édesanyja  küldte  vissza  
a  háborúba.  Azután  legyőzte  a  

törököket. 

I. 
Büszke sziklacsúcson  áll a vár  sötéten,  
Patak  csobog át a völgyön  és a réten. 
A  nagyasszony arca, mint a hold sugára, 
Sápadt. Néma éj, bármi mély, meg se rezzen sóhajára. 
Távol  török  ellen  csatában a férje. 
Hírt  se hall  felőle.  Nincs  szó, hogy elérje. 
Kék  szeme tükrében  könnyek  ömlő árja, 
Mint  ahogy  harmatcsepp a  violát járja. 
Szőke  hajfonat  húll  hómelle  halmára,  
Remegő vágy  fagyott  sápadt orcájára. 
De Istvánnak anyja híven ott van véle, 
Édes gyógyírt  adni  csüggedő szivére. 

II. 
Ló patája  pattog,  szó csatája csattog,  
Tompa  dobbanásban  vár  kapűja  kattog.  
„E  kései  órán  ki  keres? Kit  keres?" — 
• •. „István  az, a fiad.  Sebem vértől veres, 



Hát  nyiss  kapút,  anyám, a török  még elér, 
Jéghideg itt a szél, s oly forrón  dől a vér!" 
Futna  máris nyitni  az ifjú feleség... 
Szól a vezér anyja: 

„Nem! Ne  nyisd  ki  még!"'  
Vár  fokára  állva, hangját viszi széjjel 
Szél süvítésével a hűs őszi éjjel: 
„... Nem igaz ez, hallod! István messzi harcol, 
Az  ellen testére végső sebet karcol! 
Én az anyja vagyok, ő a  szemem fénye, 
De aki itt lent van,  nem az anyja vére!... 
Vagy,  ha tán elért a  sorsnak csapása, 
Életem  szomorú, alkonyi  gyászára:  
Hogy  hős,  nemes fiam  eddig eljött volna, 
S  az idegen, ott lent, mégis István volna: — 
Akkor  nem bocsátlak a kapún be téged, 
Amíg  le  nem gyűrted  minden  ellenséged!....  
Vissza hát a harcba! Inkább  nyomban ess el, 
Semhogy  ősz fejemmel  ily gyáván  temess el!" .. e 

III. 

Táborba  száll  István, kürtje új szavára 
összegyűl  a  sereg. Ráismer hadára.  
Úgy  hullott  az ellen, nagy, dicső csatákban, 
Mint a  búza hullik, nyári  aratásban.  



SZŰZ  A  HALÁLOS  ÁGYON.  

Ez  a  vers  nem  költő  eredeti  
szerzeménye,  hanem  André  
Chénier  „Une  jeune  captive"  
cimü  versének  költői  feldolgo-
zása.  Mégis,  a  fordító  felvette  
az  antológiába,  mert  ez  volt  az  
a  költemény,  ami  az  akkori  
román  irodalmi  élet  figyelmét  

a  szerzőre  irányította.  

Mint rab,  ki  bilincsét  tépi  keseregve,  
S kebléből bánatos, bús ének fakad, 
Mintha  folyó  sírna, zúgó fergetegbe: 
Halódva  sírom el  én is dalomat. 

Liliom a  szirmát  lankadt gyászba hajtja, 
Ha  ködöt szitál a  felhőterhes  ég, 
Hogyha  dér  fogyasztja,  hogyha  fagy  fagyasztja, 
S  hogyha szélviharban szikrát szór a jég... 

Virúló  életem ifjú,  szép tüzében 
Sújtott  le a  sorsom váratlan  keserve.  
Mint  törött  liliom, vihar  közepében  
Zuhantam  le, a  fájdalomtól  verve. 

Alig hullott le rám a tavasz sugára, 
Mint a ringó harmat a liget ölén, 
Mikor  bimbó  rezzen  csalogány  dalára: — 
A  fájdalom  is így  zuhant fölém. 



De rossz, ha ifjan  ér  el a halál, 
Még  édes az álom, még öröm a lét, 
Még  csacsog a virág,  dalol a madár, 
Derűt  is  hozhat  az  élet feléd. 

Hulljon az agg,  ha teher az élet, 
És  visszakéri  az ifjúságot, 
Hulljon a rab, ha igába tévedt, 
S  nem bírja, szegény, a  nyomorúságot...  

Virágon  bánatos  eső a könnyem, 
Koszorú  övezi  homlokomat,  
Ilyenkor  válni  nem lehet  könnyen: — 
Mikor  az élet még örömöt ad!... 

Alig  hullott  rám a tavasz sugára, 
Mint a ringó  harmat, a liget ölén, 
Mikor  bimbó rezzen  csalogány  dalára: — 
A  fájdalom  is így  zuhant fölém... 

Vihar  fütyül,  jeges a szél, 
S  hullik a tőről a virágszirom, 
Tűnik  az élet, elér a tél: 
S tavaszra talán már vár a sírom. 

• 



VASILE ALEXANDRI 
1818-1890 

Bacauban  született,  Párisban  és  Jagiban  
végezte  tanulmányait.  Kogálniceanu  „Dacia  
Literara"  című  folyíratában,  1840-ben  jele-
nik meg első prózai írása, a  „Firenzei virág-
árusnő".  A  folyóirat  bukása  után  utazik.  
Népdalokat  gyűjt  és  1840-ben  Negruzzival  
és Kogálniceanuval  együtt igazgatja a Nem-
zeti  Színházat.  Ebben  az  időben  írta  első  
vígjátékait.  Uj  és  formás  drámai  nyelvet  
kreált.  Természetes,  hogy  ő  is  résztvesz  a  
forradalomban,  Sturdza vajda őt is  száműzi,  
de  külföldön  a  vajdaságok  érdekeit  propa-
gálja. Majdnem  minden  európai  fővárosban  
jár,  állandóan  tanul  és  ebben  az  időben ad-
ja  ki  „Népénekek  és  gyöngyvirágok"  című  
népdalgyűjteményét,  majd  egymásután  je-
lennek  meg  színdarabjai.  A  krimi  háború  
után, a  „Divanul  ad hoc"  idejében  az alkot-
mányozó  gyűlés  tagja  lesz  és  ebben  a  kor-
szakban  elkeseredett  harcot  hirdet a vajda-
ságok  egyesitése  érdekében.  Feltétlen  hive  
és  rajongója  Cuza  vajdának,  lemondása  
után visszavonul a közéletből  és csak az iro-
dalomnak  él.  Az  1877-es  háborúban  Ale-
xáiul rl  elpihent  lelke  újra  fellángol,  forró  
hazafiságu  versekben  dalolja  az  akkori  ese-
ményeket  és  ebből  az  időből  maradt  meg  a  
„Pene?  curcanul"  és  „A  Balkán  és  a  Kár-
pátok"  című  műve.  A  montpellieri  költői  
versenyben  Alexandri  kapja  az  első  díjat,  
„Ginta  latina"  (A  latin  faj)  című  verséért  
és  ugyanakkor  a  „Latin  faj  bárdja"  meg-
tisztelő  melléknevet.  Elete  utolsó  éveiben  
párisi  meghatalmazott  miniszter.  1890-ben  

halt  meg,  Mircegtiben.  





A LATIN  FAJ  ÉNEKE.  

A  latin faj  királyi úrnő 
Minden  földi  nép felett, 
Csillag  szikrázik  homlokából,  
És  átsugároz  éveket.  
Amerre megy,  az útja fenség, 
Mindenkinek  felette  jár, 
A  többi  nép  utána jön csak: 
És a  nyomában fénysugár. 

Bájos, nemes  és tiszta lényét 
A  szűz  varázsa  lengi át,  
És térdet hajt bárki, ha látja 
E  méltóságos,  szép csodát. 
Kacag,  ragyog,  mosolya fénye 
Könnyű,  vidám,  meleg sugár.  
S  míg homloka a napba  néz fel, 
Smaragd-bölcsője:  —  tengerár.  

Abból,  amit a  sors  kegyében,  
A  föld  javából  megkapott:  
Nagylelkű  és nemes hevében, 
A  testvéreknek  is adott. 
De jaj,  ha haragvó  dühében,  
Becsületért  röppen a kard, 
S  a  szabad nép szabad jogáért; 
A  zsarnok  ellen  harcra tart!  



S ha eljő majd a Végítélet, 
S  büszkén  az Űr  elébe lép, 
Megkérdi  akkor  majd az Isten: 
„Mit  tettél, ott lent, mondd te nép?" 
Felelhet akkor  emelt fővel: 
„Amíg a földön  éltem én, 
Atyám, a te képmásod voltam? 
Csoda,  becsület, költemény!" 



POHOD NA  SYBIR  

A  vers  cime  az  eredetinek  is  
orosz.  Magyarul  annyit  jelent:  
„Az  út  Szibéria  felé".  A  költő  
„Legendák"  című gyűjteményé-

ből  való.  

A  hómezőkre szürke ég 
Ólomfelhője  hull, pereg. 
Alatta  vánszorogva  lép  
A  végtelen  embersereg.  
S  a  kéz, a  kéz:  bilincsben ég, 
Csuklókra  ráfagyott  a jég. 

Hat  holdja már, hogy  egyre jár, 
így láncraverve ez a nép, 
Rév, nyugalom sehol se vár, 
S  amerre mennek, ott a vég. 
Vihar  fütyülve  száll, vadúl, 
Míg  egyik-másik  odahúll.  

Észak  szele, ostor nyele 
Suhintja sápadt képüket, 
Fehér  a  fény  szemük egén,  
S  fülük  a  szélben  már  süket  
Ahol a  korbács bőrig ér: 
Pirosan  csurran  ki a vér. 



És jobbra, balra, itt, meg ott, 
Kozákok  lándzsahegye tép. 
Vérszomjas  mindenik.  S  halott  
Aki a sorból tán kilép. 
Üvölt az ordas éhesen, 
A  hóba sülyedt vadlesen. 

... Hát  merre megy, hát hova tart, 
E  nyögve  vánszorgó  csapat?  
E  hontalan, e felkavart 
Reménytelen  rabláncú had? 
Enyészet vár rá és komor 
Karmával lesi a nyomor. 

Szemük a múltba réved el, 
Testükben hűl az élet... 
Szerették ők hazájukat: 
Ez itt a végitélet! 
A  sirba vitte igazát 
Mind, ki szerette a hazát. 

Ó, hányan estek el ezért, 
E  szó: — „szabadság": — áldozat. 
Ó, mennyi ontott büszke vért, 
Ó, hányat ért a kárhozat!... 
S  megtette mind, mártir, ki sírt: 
A  Pohod na Sybirt! 



Megáll a sor, az éj komor, 
Dühöng tovább a szél, 
A  jéghideg  csontig hatol, 
Sóhajt fagyaszt  a tél. 
Az arcvonal most jobbra néz: 
Remegve tiszteleg a kéz. 

Egyenként  most vonulnak el, 
A  hóvihar alatt... 
Az ostornyélen a kozák: 
Jelzi a holtakat. 
Aztán keményen szól az „Állj!" 
Utána néma lesz a száj. 

Láncok között a rabcsapat 
A  jégmezó're hull, 
Felhő  szikrázva  szétszakad,  
Fehér  hóvánkosul...  
Sátor sehol, se takaró: 
Csak hull, csak egyre hull a hó. 

A  test fáradtan  elpihen, 
Az  álom fátyla  int, 
És jönnek régi kedvesek, 
Itt  vannak mind, megint. 
A  sóhaj lassan elapad: 
Most álmodik a rabcsapat. 



Az egyik anyját hallja tán, 
Suttog csodamesét...  
Karján ringatja a másik 
A  régi kedvesét. 
Lehunyt,  alvó, fáradt  szemek: 
A  könnyű könnytől nedvesek. 

Az  álmuk mély, süvölt a szél, 
A  hó is sűrű-sok. 
Az álmuk mély és már közel 
Az  éhes ordasok. 
Csillag villan fenn  az égen, 
Tükre csillan át a jégen. 

És egyre jobban nő a hó, 
Árad,  takar, befed. 
Alatta  csendes, álmodó 
A  fáradt  rabsereg... 
Az  ébredő hajnalsugár 
A  hullavölgyre rátalál.  

Voltak! De merre vannak ők?... 
A  hóban hűlt helyük... 
Prédára szállva, mint a nyíl, 
Jönnek a  keselyük...  
Üvölt a farkas  éhesen, 
A  hóba sülyedt vadlesen. 



DÓIN A. 

Doina, doina, drága dal, 
Megáll, aki téged hall. 
Doina, doina, csupa tűz, 
Ahol hallom, odafűz. 
Doina csendül ajkamon, 
Szép tavaszi hajnalon... 
Doina lesz a nagyvilág, 
Fülemile, kisvirág. 
Vihar fütyül,  tél szakad 
Doina  cseng a  hó alatt, 
Napjaimra  ez az ír, 
Éjszakára velem sír... 
Ha  kipattan a levél: 
Számon hősi  doina kél, 
Hervadásba hull a táj, 
A  szivemben doina fáj. 
Kér a  doina,  kényes óhaj, 
Súg a doina, szálló sóhaj, 
Doina, doina, édes ének: 
Érted halok, érted élek... 



A  TÉL.  

Hófelhőt  szór szerteszéjjel  szikrázón a szél szitája, 
Felhő-folyó  úszik  lassan, hóból van  az ég úszálya... 
Hópillangóraj  fehéren  röppen,  libben,  száll,  evez:  
És az ország válla  fölé  jégvirágot permetez. 

Éjjel, nappal, reggel,  este, hull a hótoll, hull puhán. 
Egyre  több a  fénypáncél,  a  tiszta  hóezüst ruhán. 
A  napkorong halvány, kerek, — szürke felhőraj  felett:  
Álomkép talán a múltból, mit az idő betemet. 

Köröskörűi,  közel, messze, oly  fehér  a táj, a tél: 
Fantómok tán a jegenyék  és a csúcsuk égig ér. 
Országútat,  szekérnyomot  szem  hiába  is  kutat..<.  
Füstcsóvák  alatt a  falvak  alusszák  mély álmukat.  

Aztán  vége. Fut a  felhő.  Szerteszét a táj egén. 
Simogat a  napcsók, végig, a  hó fehér  tengerén... 
Ott a völgyben  most repül lent könnyedén egy könnyű szán, 
Csillingelő  csengettyűje cseng a lovak víg  nyakán.  



MIHAIL EMINESCU 
1850-1889 

Botosamban  született,  Eminovici  György  
földművelő  ember  fia.  Első  tanulmányait  
egy  csernovitzi  elemiben  végezte,  aztán  az  
ottani  gimnáziumban  folytatta.  Tanárai  kö-
zül  különösen  Aron  Pumnult  szerette,  aki-
nek  a  halálát  meg  is  siratja  egy  elégiában.  
Néhány  osztály  elvégzése  után  az  iskoláját  
otthagyja.  Beáll  színésznek  egy  színtársu-
lathoz,  s  ezután  pár  esztendei  vándorlás,  
nyomor  és  szegénység  következik,  folytono-
san  váltakozó  színtársulatok  keretein  helűl.  
Később apja mégis támogatja, Balázsfalvára 
s  aztán Bécsbe  került,  s  ott folytatja  tanul-
mányalt.  Különösen  Bécsben  foglalkozik  
nagyon  komolyan  a  görög-római  klassziku-
sokkal  és sok  filozófiai  munkát  olvas. Innen 
küldi  verseit  a  „Família"  című  nagyváradi  
és  a  „Convorbirii  Literare"  című  jagii  fo-
lyóiratoknak.  Maiorescu  szerkesztő-kritikus  
fedezi  fel  a  megcsillanó  tehetséget,  a  jasii  
lapban  egyre  több  verse  jelenik  meg,  míg  
néhány  hónap  múlva  a  „Junlmea"-ba  cso-
portosult  barátai  Berlinbe  küldik  ki, filozó-
fiai  tanulmányainak  kiegészítésére.  Itt  sem  
maradt  sokáig,  visszatér  az  országba  és  
1874—1875-ben  a  ja$ii  könyvtár  igazgatója  
lesz.  Később  tanfelügyelővé  nevezik  ki,  el-
veszti  a  hivatalát  és  Jasiban  egy  jogi  ke-
reskedelmi  folyóiratot  szerkeszt,  „Curierul  
deJasi"  címen.  Innét Bukarestbe kerül, ahol 
a  „Timpul"  című  napilap  munkatársa  lesz.  
Magábazárkózott,  elhanyagolt  külsejű,  visz-
szavonult  életű ember  volt a  költő, aki, bár-
milyen szorgalmasan  is dolgozott  a  napilap-



nál,  állandó  pénzzavarral  küzdött,  mert  tel-
jesen  hiányzott  belőle  a  praktikus  szellem.  
1873-ban  hirtelen  kitört  a  betegsége,  örök-
lött  baj  volt,  amely  biztosan  fejlődött  a  ge-
nerális  paraUzis  felé.  Egy  Ideig  a  bukaresti  
kórházakban  ápolják,  aztán  Bécsben  gyó-
gyítják;  állapota  valamivel  megjavul;  ismét  
kikerül  a  világba;  aztán,  1886-ban,  vissza-
esik;  részben  ezt a  betegséget is kiheveri, de 
szenvedései  nem  múlnak  el  nyomtalanul.  
Melankóliába  fullad,  a  versei,  amiket  ezek-
ben  az  időkben  írt,  veszítettek  színükből  és  
értékükből.  Azután  az  utolsó  roham  leteríti  
és egy bukaresti  kórházban  pusztul el, elhar-

gyottan,  elborult  elmével.  
Eminescu  a  román  lira  legmarkánsabb  je-
lensége.  Mindenféle  költői  műfajt  kultivált,  
írt  ódákat,  elégiákat,  hazafias  dalokat,  szo-
ciális  és  nemzeti  verseket,  filozófiai  lirát,  
szonetteket  és  népdalokat.  Prózája  is  ro-
mantikus  mélységű,  de  hiányzik  belőle  az  
erő,  mert  a  költői  lélek  túlteng  a  prózában,  
mindenütt,  minden  Írásában  még  a  „Tim-
pul"  napilap  cikkeiben is árad a lira. A  köl-
tő  arisztokratikus  szellem,  a  konzervatív  
doktrínák  terjesztője  és  hive.  Ilyen  Irányú  
cikkei  is  Inkább  versek, vagy  talán  evangé-
lium-szakaszok,  igazi  nevelési  célzattal, ma-
gas  és  nemes  filozófiai  horizonttal.  Titu  
Maiorescu,  a  híres  jasii  kritikus  fedezte  fel 
első  hatalmas  versében  a  „Venere  §i  Ma-
dona"  címűben,  amit  nemsokára  követ  az  
„Epigonii".  Mélysége  és  pesszimizmusa Vaj-
da  Jánosra,  kimeríthetetlen  költői  fantáziá-
ja, pompás, színes stilusa pedig a legnagyobb 
lírikusokra  emlékeztetnek.  Tanult  a  német  
filozófia  nagymestereitől,  szive  megfürdött  
a  román  nép  múltjában  és  az  „Esticsillag"  
és a „Szatírák" költője egyszerre felszökkent 
minden Idők román költészetének eddig még 

utol  nem ért  magaslatára.  



.ÉS  HA  EL  IS  MÚLNAK  AZ  ÉVEK..  

Repülhet kor, múló idő: 
Szeretem túl évek ködén; 
Mert, ami lénye volt, a nő: — 
Az  a „tudomisén" —  az a „bánomisén!" 

Vájjon, ahogy  először láttam: 
Varázsigével  jött felém?... 
Minden nőt csak nőnek találtam, 
ö  mégis más — eh, mit tudom én!... 

Mindegy:  beszédre nyilik a szája, 
Vagy  némaságban oly szerény! 
Szava szellők harmóniája, 
S a hallgatása: — mit tudom én!... 

Rabjává tett, mint senki más, 
Szenvedni  érte:  csak erény. 
Megbabonázott a varázs, 
Az a „tudomisén", — az a „bánomisén!" 



MIT  SZERETNÉK?...  

Szeretném uralni a  kerek világot,  
Alázat  hajtson le  embert  és virágot. 

> 

Palotát  szeretnék.  Kincsek,  kertek, várak, 
Aranytrónom  körül  tündén  ringanának.  

Tengermélyű  csodák,  földi  drágaságok, 
Milyet  emberi  szem eddig  sohse látott, 

Töméntelen  gazdag  garmadában  állna,  
Bennük a  két  kezem hencegve dúskálna! 

Föld  királya  lennék.  Napsugárban  mennék.  
Mint  zuhanó  forrás,  fogyhatatlan  lennék. 

Fénykoszorús  koronámat  csodálkozva  lesnék!...  
Aztán — mintha szentkép lenne — csak elébe esnék, 

Hogy  csak néki súgjam, boldogan is,  nem is: 
— „Ez itt mind a tiéd! S végy hozzá engem is!"... 



MÉREG ÉS VARÁZS.  

Szívemben  méreg  és varázs, 
Boldog  többé  nem lehetek, 
A  mosolyod, az elvarázsolt, 
S  megmérgezett a két szemed, 

Megérted-é?  Halálos  bánat  
Fájdalmas ólomsúlya nyom. 
Megsúghatom,  hogy  milyen  szép  vagy.  
De hogy' szeretlek?... Ki  se mondhatom!. 



A  CSILLAG.  

Hosszú  az út:  innét  az égig 
S  a csillagig,  amíg felér! 
Évtizedek  suhannak  végig,  
Amíg a  fénye  ideér! 

Tán a tűze ki is aludt már, 
—  Kéken  rejti a  messzeség, — 
S mire a fénye  ide lefut, 
Ki  tudja, ott fent,  ég-e még? ... 

Kihűlt  fény,  s még égen ég: — vakon. 
Még  itt  se voltunk:  ragyogott.  
Most látjuk őt, s lám, az ablakon 
Benéz, holott már megfagyott. 

Akár a vágy,  amit az éjjel 
Eltüntetett,  s  elnyelt  a  tér!  
De  tünt szerelmek régi fénye, 
Mégis  örökre elkísér! 



GLOSSZÁK. 

Idők  jönnek,  idők  tűnnek,  
Minden  régi,  minden  új,  
Lásd  a  jónak  és  a  bűnnek  
Arcát  mindig  józanúi.  
Sohse  habozz,  sohse  remélj,  
Minden  múló  őrület,  
Sohse  törtess,  sohse  félj,  
Legyen  erős  a  szived.  

Sokat hallunk, a  sok szónak 
— Régi  mondás —  sok az alja, 
De a végét  rossznak, jónak: 
Nincsen, aki megjósolja. 
Menekülj a jajban, zajban 
— Ezek  soha meg  nem szűnnek — 
A  világot sodró bajban 
Idők  jönnek,  idők  tűnnek.  

Meg  ne állítsd, fut  az idő, 
És elrohan a pillanat 
Csodák  csaló csónakja jő 
S  nem ringat  boldog álmokat. 
Ami vágyad láncra verte, 
Mind a múlt ölébe hull, 
JS  annak, aki felismerte: 
Minden  régi,  minden  új.  



Nélkülük vívd meg a harcod, 
Nézz  bátran  az égre fel, 
Arcon  lásd meg az álarcot, 
Hisz  mindenki  ezt visel! 
Hagyd a baj, s a pletyka népét, 
Várj szilárdan, mig letűnnek, 
S  szavaikban  csak a képét 
Lásd  a  jónak  és  a  bűnnek.  

Mert  ami jön, s volt régóta 
Ugyanegy  lap  két fele, 
Mindenki  olvashat róla, 
Kinek van hozzá szeme. 
Multat, jövőt,  szemed ha lát: 
Csak a jelennek tanul, 
Megláthatod  a hiúság 
Arcát  mindig  józanúl.  

Mindenkit a régi törvény 
Ócska abroncsa szőrit, 
öröm-hullám, bánat-örvény 
Mindent egyformán  borít. 
Rögös  útat bárhol róttál, 
A  hazugság  egyforma  mély, 
S  Te, aki annyit csalódtál: 
Sohse  habozz,  sohse  remélj.  

Rosszat  nem fog  jó követni, 
Az úr: mindig a butább, 
S akkor is az fog  vezetni 
Ha  arany  a glóriád. 



Csak  ne törtess  és lia újra 
Hangjuk sérti a fiiled, 
Magányodban elfordulva:  
Minden  múló  őrület.  

Szirének, ha hízelegnek, 
—  Hálójuk  kibontva  száll,  — 
Végén e nagy egyvelegnek 
Az  őrültek  háza vár. 
Inkább térj ki a dűlőre, 
Ne rohanj és ne beszélj, 
így  hamarább jutsz előre: 
Sohse  törtess,  sohse  félj.  

Csak térj ki  támadód előtt, 
Néma légy, ha bántanak, 
Hiába  van, meggyőzni őt, 
Száz  megnyugtató  szavad,  
— Akárki  gáncsol, vagy köszön, 
— Aknát eléd akárki vet, 
Csak lépj át  minden küszöbön, 
Legyen  erős  a  szíved.  

Legyen  erős  a  szíved,  
Sohse  törtess,  sohse  félj,  
Minden  múló  őrület,  
Sohse  habozz,  sohse  remélj.  
Arcát  mindig  józanúl,  
Lásd  a  jónak  és  a  bűnnek,  
Minden  régi,  minden  új,  
Idők  jönnek,  idők  tűnnek.  



MAGÁNY. 

Ablakomon  sűrű függöny, 
Egy  karszékbe  süppedek,  
Kályhám villanó tüzében 
Mélázón elrévedek. 

Édes  álmok raja röppen 
Most a lángokból elő, 
Hangjuk, mint a falban  elbújt 
Tücsöké,  oly  cirpelő.  

Tán a lélek mélyén élnek, 
—  Elfolyó  álomsereg — 
Mint fényben  a feszületre 
A  viaszcsepp rápereg. 

Fent, sarkában a szobámnak, 
Könnyű  pókháló remeg, 
S a  könyveim halmazában, 
Cincognak  az egerek. 

Szegényes, békés szobámban, 
Elmerengek csendesen:  
Sok cincogó egérke rág 
TJj betűt a könyveken. 

Hányszor  volt úgy, hogy lantomat 
A  szegre akasztom én, 
Végzek  dallal  és nyomorral, 
Mindennel a földtekén! 



Tücsök cirpelt, egér surrant 
Át a könyvek tetején, 
Nem kellett  az álmodáshoz 
Több, s már kész a költemény! 

Jönnek a szobasarokból 
Tücskök,  egerek, csodák, 
Simogatni a lelkemet, 
Csitítani  bánatát.  

Kezemben a  szivar füstöl 
És a tűzbe révedek: 
Szegénységem  és e percek 
Ó, mi boldog-édesek! 

Néha-néha,  sajnos, ritkán, 
Néha:  késő éjjelen, 
Ajtó nyílik,  szivem dobban, 
A  világ  forog  velem! 

Ö az!  És  üres  szobámban 
Megjelent a teli nyár. 
Az  élet sötét sodrában 
Nekem ő a fénysugár. 

Szívem eleped a vágyban 
Mert az óra elszalad: 
Hogyha  szám ég  cseppnyi száján 
S  kezem: kezében marad. 



VELENCE. 

Kihűlt  Velence fényes  napja már, 
Nem cseng az ének és nem ég a fény, 
S a márványporták  ócska peremén 
Csupán a sápadt hold ezüstje jár. 

Az  óceán sír, álmok éjjelén, 
Benne örökre él a tél, s a nyár, 
Sikoltva egyre mátkájára vár 
A  tört-hullámú  tenger-vőlegény.  

A  város  csendes, mint a temető. 
Sötéten áll a régi  bús barát: 
Szent-Márkus  tornya. Éjfélt  csenget ő. 

Mély, kongó hangja vihart nyargal át 
És visszasírja sok száz háztető: 

.. Ne hívd a holtat, — felejtsd  el arád!.. 



ÉJSZAKA. 

Lobban a tűz a kályhában, száll a szél az éjszakában, 
Nyújtózom a kereveten, lángok játékát követem, 
Kihűlt a fény a gyertyában, s a lehúlló szempillában, 
A  szunnyadás árnyékában:  már az álom játszik velem. 

Lassan libben a sötétben és szemedben, sötétkékben: 
Mosolyszikra. Csillanó. Téli hó. Vagy  tán enyhe nyárutó. 
Ülj ölembe kedvesem, két karoddal kedvesen ringató, 
S  nézd az arcom. Szeretetben. Látod?...  Halvány  bánat ég 

[benn. 
Karod egyre jobban szorít, puha illatoddal borít, 
S a  mellemen talál  helyet, forró,  bájos, csöpp  kis fejed, 
Aztán kezed felemeled  és ringató álom helyett 
Homlokomba hulló hajam  elsímitod, elrendezed. 

Simogatod a homlokom, rajta átleng a nyugalom 
S  mert azt hiszed:  mélyen  alszom,  —  csókolod a  szám, az 

[arcom 
A  szemem is, mindkét parton, mig a pillám húnyva tartom 
S ajkad úgy  mosolyog éppen:  mint álomszív, álomképen. 

Ó, ringass, dédelgess, becézz, mig homlokom sima, merész, 
Ó, ringass, dédelgess, becézz, mint büszke napfény:  itt 

[maradj! 
Amig virágzói  édesen, amig, mint harmat, tiszta vagy: 
— Ó ringass, dédelgess, becézz: amig lelkemben friss  a méz!... 



MELANKÓLIA. 

Sötét  felhők  közül —  még  soha ilyen  szépet, — 
A  sápadt Éjkirálynő a bús  kapun kilépett.  
Aludj, aludj  békében,  ezer  csillagsugáron,  
Kék  ravatalfény  árad  ezüstös,  dús ruhádon, 
Büszke kriptád felett,  az ég  nehéz ködében, 
Királyi, édes úrnő a gyászos éj körében! 

Köröskörül a köd. S amerre lát a szem, 
Ezüstfátyol  leng erdőn, völgyön  és hegyen. 
Megcsillan  itt is, ott is,  hol a hold sárga csokra 
Ráhull  fehéren  fénylő,  magános,  bús  romokra,  
És  görbe  sírkeresztek  mögé  most elbuvik,  
Az egyikre  épp ráült egy ködszürke kuvik. 

Templomtorony  roppan,  megkondul  a  harang,  
Démon  vagy  kisértet?...  Ködbevész  a  hang,  
S  amerre jár  a szellem, szürkén suhanva át 
A  levegőn:  szétviszi  a  fájdalmak  jaját. 

A  csonka  templomtornyon  féllábon  áll a gólya 
S  kong, elhagyott  álmok között, a templomnak hajója. 
Tört  ablakok  közt, s ajtókon át a szél 
Mint  egy  varázsló  suttog,  süvít,  sikolt, beszél, 
S  ahol  szentképek  lógtak, s ahol a szél  se jár még, 
Pár  színtelen  kontúrban  pár  elmosódott  árnyék.  
Itt pap már  nem misézik, tücsök cirpel helyette, 
Sekrestyés  sincs  seholse, s  az oltár  is szúette. 



Mint az áhítat a hivők hűs templomait, 
[Varázsával töltötte be lelkemet a hit. 
S  az  élet  sodrában,  mit  ma  ettől  várnék:  
Pár  színtelen  kontárban, pár  elmosódott árnyék. 
Hová  lett  a  lelkem régi,  égi  fénye?...  
Mi  maradt  belőle?...  Tücsök cirpelése. 
Hiába  keresem!  Kezem  szívemre  zárván:  
Koporsót  érzek  én, csak  szú  rág  benne árván. 

És  ha  életemre  néha visszanézek:  
Tán  nem is  én éltem. Tán  én  nem is élek. 
Tán  más szenvedett így.  Mintha így:  más élne! 

Ki  az,  aki  nekem erről  most mesélne?... 
Kinevetném  ezt  az  idegen  bánatot!  
így  nem élő nevet. így  kacag a halott.... 



ESTICSILLAG. 

Volt egyszer: —  ez álom talán — 
Zsongják mondák  és  mesék, — 
Volt  egyszer  egy  tündéri  lány,  
Királyi  vér,  csodaszép.  

Egyetlen  gyermek  volt e lány, 
Tiszta  minden  szűz között, 
Szent  Szűz a  szentek oldalán, 
Hold  a  csillagok fölött.  

Ha  csúcsíves ablakára, 
Az  este sötété szállt, 
Tünde Esticsillagára 
A  leányka rátalált. 

Bámulta, hogy  röppen a fény 
Habzó tengeráron át, 
S  viszi,  örvények vadvizén,  
Hajók  imbolygó raját. 

Csak  leste,  éjszakák során  
Hogy  hull a fény  le rája, 
S  az  Esticsillagnak  a lány 
így  lett titkos arája. 

A  kastélyablak  boltívén  
Száll  édes, lágy  varázs,  
S a csillagért a lány szívén 
A  forró  vágy: parázs. 



Ahol  az árnyas este száll, 
S hol a lányka megjelent: 
Az  Esticsillag  rátalál,  
S  fénye  folyton  ott kereng. 

#  *  #  

Amerre  lép,  követi  őt,  
Akár  az álomjárót, 
Hideg sugárú fénye  szőtt 
Föléje esti hálót. 

Már  lesi a lepilienőt, 
Már várja éjszakára, 
Megcsillan  hókeze előtt, 
Rásüt a szempillára.  

Tükörből  fényét,  reszketeg, 
A  lány testére önti, 
S arcát, mely enyhén megremeg, 
Szűz szikrákkal  köszönti.  

Mosolygó  ajkat lát a fény, 
— Ügy  reszket a tükörbe, — 
Most surran  álmok éjjelén, 
S a szív  mélyére tör be. 

S  álmában  sóhajtoz a lány, 
A  sóhaj elszáll, messze: 
„Szerelmes  szép  csillag-arám,  
Hívlak! Jöjj  hát! Lejössz-e?" 



„Ó, szállj le, Csillaghercegein, 
Egyetlen  szál  sugáron,  
Adj  földön  égi fényt  nekem, 
Szeretlek, légy a párom!" 

Remegve hallja fent  a szút 
A  csillag. És  ragyogva 
Cikkázik  tengerek fölé, 
S beléhull a habokba. 

S  hol  hullámokba  hullt a fény, 
Habzó  vizeknek fodrán, 
Kibukkan  egy  tündérlegény,  
A  tengeráram  sodrán.  

Átlendül a lány ablakán, 
Lépte  könnyű  surranás,  
Királyi  pálcája fokán 
Leng a dísz is:  csupa sás. 

Királyfi!  Szép  levente ez!  
Aranyos fürtje  omló,  
S  az  égszínkék  királyi  mez  
Selyme  csodásan bomló. 

Arca  átlátszó.  Oly fakó. 
Viaszfehérben  villan. 
Egy  szép  halott. De  az való: 
Hogy  szemefénye  csillan. 



„Mennyekből  jöttein  én feléd,  
Szavad életre keltett. 
Felhők  között nemzett az Ég, 
S a tenger megteremtett!" 

„Lakodban  megkerestelek,  
Látod, hogy rád találtam! 
Felitták  fényem  tengerek,  
S a  habból  testté váltam!" 

„Kövess  hát  engem, kedvesem, 
Csillag vagyok  az égen. 
A  sóhajod is meglesem: 
Ö, légy a feleségem!" 

„Korall-kastélyba  viszlek  én  
Az  óceánok  mélyén,  
Amit  kivánsz, röpiti fény 
Hozzád  az  éjek éjén!" 

— Oly szép vagy, mint az angyalok 
Dalával  zengő álom, 
De útad bárhogyan ragyog, 
Nem járom,  nem vagy  párom!  

—  Más  köntösöd  van,  inás szavad, 
Fényedben  holt  a  lélek!  
Tüzed,  szavad  fagyasztanak,  
Halott vagy!  De én élek! 

*  #  #  



Három nap,  három éjszaka, 
Múlt  a  földön  idelent, 
A  lányka  Esticsillaga  
Az  égen újra megjelent. 

Mint lángsúgáru  égi jel, 
Tüzelt a képe nemrég, 
És most, hogy látja, újrake! 
Szívében ez az emlék. 

„Ó szállj le, Csillaghercegem, 
Egyetlen  szál  sugáron,  
Adj  földön  égi fényt  nekem, 
Szeretlek, légy a párom!" 

Kilobbant  erre  fent  a fény, 
A  fájó  sóhajt hallva, 
Gyűrűk  cikkáznak  hiilt helyén, 
Sötét eget kavarva. 

A  végtelen  káoszon át 
Az Ürt vörösre tölti, 
S  ifjú,  szép király fiát, 
A  semmiből kikölti! 

• 

A  koronája lángol és 
A  haja  színe ében, 
Zuhant  napok  ködében  és  
Bolygott  bolygók tüzében! 



Ruhája  gyolcs,  fekete  gyász, 
Fedetlen karja márvány, 
És  homlokára  gond  cikkáz  
Bánatfelhőket  árván. 

Csak  két  szemében  ég a mély,  
Titokzatos sötétség, 
Felcsillan  ott a szenvedély, 
A  bűn, a kéj, a kétség. 

„Mennyekből  szálltam én feléd, 
Szavad  életrekeltett!  
Apám a Nap, bölcsőm az Ég, 
S  anyám, az Éj, teremtett!" 

„Kövess  hát  engem, kedvesem, 
Csillag  vagyok  az égen, 
A  sóhajod  is meglesem, 
Ó, légy a feleségem!" 

„Díszítse  szőke,  szép fejed 
Csillagcsodák fonatja! 
Közöttük van a te helyed, 
Fényük a fényed adja!" 

— Oly  szép vagy, mint a démonok 
Dalával  zengő álom, 
De útad bárhogyan ragyog, 
Nem  járom,  nem vagy  párom!  



—  Szerelmed  ördögi  varázs,  
Gyötrő gyönyör!  Eléget!  
Szemedből  villan a parázs, 
Én  nem követlek téged! 

„Szálljak  le  hozzád  én talán, 
Halandó?!...  Földi  lélek?!...  
Por  vagy!  Míg  én:  örök  talány,  
Mert  mindörökre élek!" 

—  Hiába  hinted  szerteszét  
E  furcsa  szóbeszédet!  
Szavad  nem értem, bármi  szép,  
S  szemed  hiába  éget!  

— Legyek  tiéd? S te légy enyém?... 
Szerelmemet  kerested?...  
Tiéd lesz, ha e  földtekén  
Majd  földi  lesz a tested! 

„S  én, adjam oda csókodért 
Hallhatatlan ságomat? 
Nos, hát: szeretlek. S lásd, ezért 
Büszke csillagod  mit ad!..." 

„Eloldom  én a végtelen 
Ködéből hulló-Enmagam, 
Törvényem a törvénytelen, 
S  örvényem: a határtalan!..." 

*  #  *  

S Ó 



Ravasz  legény  volt  Catalin,  
Apród-fiú  a várba, 
Asztalnál  önt ő bort a szín-
Ezüst  ívókupákba.  

Királyi  hermelin-úszály  
Oly ringó, mint a hattyú, 
Ha úrnője nyomába jár, 
E  furfangos  kis fattyú. 

Égett a vágya  és a vér, 
Arca friss  rózsáin át, 
S  a  lányszobába  is  betér,  
Kilesni  Catalinát.  

Mily  csodaszép  ma  ez a lány, 
S a véred, fiú,  lángol! 
No rajta hát, legény! Talán 
Ma asszony lesz a lányból! 

Utói  is érte, mint a pinty, 
És  nyomban átölelte. 
„Mit  akarsz  tőlem, Catalin, 
Engem kinek hiszel te?..." 

— „Szeretném,  ha  nem szállna rád 
Tovább e gyötrő bánat: 
S  ha végre idényüjtanád, 
Egyetlen  csókra  szádat!"  



„Amit  te kérsz:  nem ismerem. 
Fuss  el, úgy  sincs hatása! 
Az  Esticsillagé szivem 
Halálos lángolása". 

— „Egy percre, mig a szád adod, 
Kérlek, legyen türelmed, 
Mert  tőlem megtanulhatod 
Az igazi szerelmet!" 

— „Mint erdei vadász, ki nyíl 
Húrján madárra céloz, 
Két  karom érted úgy kinyíl. 
Simulva  jutsz a célhoz!" 

— „Szemem, ha perzseli szemed. 
E  lángot add te vissza, 
S  amig ölelkezem veled: 
Csípőd  karom beissza!" 

— „Arcom, ha hozzád lágyan ér, 
Add  mellém arcod, édes, 
Az  életen át elkísér, 
S a végtelen  is véges!" 

És  hogy a szerelem tanát 
Tudd végre, szórói-szóra: 
Egy  visszacsókolt  csókon át, 
Csupán egy perc az óra. 



Csodálja már a lány, amit 
A  fiú  súg fülébe. 
Szemérmes, s amig az tanít, 
Simul a szépek szépe. 

És így  szól: — „Rég figyellek  én, 
Bevallom:  tetszettél is. 
Egy  ilyen helyre kis legény, 
Bátor, ha nem beszél is". 

„De valahol csillag ragyog, 
A  végtelen ködében. 
És tükre visszacsillan ott, 
A  tengerek ölében". 

„Feléje hullám habja csap, 
Viszi vándorvágy árja! 
S  könnyek között, szemem, a rab 
A  fényét  alig várja!" 

„Sugara  aztán  rám talál 
S enyhül a bánat, végre... 
De újra  tép, feljebb,  ha száll, 
Csak egyre fel,  az égre!" 

„Hideg  tüzével rám ragyeg, 
Világok végét járva, 
örökre  az  övé vagyok, 
Elérhetetlen, árva". 



„Siváran  futnak  nappalok, 
Az  élet útján széjjel, 
Nem értem a varázslatot: 
Oly gyönyürű  az éjjel!" 

— „Ugyan,  gyerek  vagy!...  Most pedig, 
Szökjünk! Árkon-bokron át! 
Aztán  már  bottal üthetik, 
Két  szerelmes lábnyomát!" 

— „Távol  velem, boldog leszel 
Ha a várat  elhagyod,  
Szüleid ott felejted el, 
S ott az Esticsillagot!" 

*  •  •  

A  csillag  szállt. Repült. Rohant. 
Két  szárnya  tűzben égett. 
Száz pillanat volt itt alant 
Mig  szállt  száz századévet. 

\ 

Felette csillag-ezredek 
S csillagcsodák mögötte. 
Remek  villám volt,  mely remeg: 
Cikkázó ég szülötte. 

S hol a káosz örvénye hab, 
Füst, pernye és tűz is fenn, 
Látta, hogy vajúdott a Nap, 
Midőn teremtett Isten. 



Lángtengeren  visz át az út, 
Repül, merre vágya fut, 
Repül, zuhan, s már odajut, 
Ahol  minden kialudt. 

Megérkezett. Itt nincs: miből, 
S nincs cél, mit szem keressen, 
S nincs semmi, hogy a semmiből 
Az  idő megszülessen. 

De itt, hol véget ér a vég, 
A  vágya  itt  is éget. 
Felejthetetlen mélye még 
A  tengernél  is mélyebb. 

„Ó,  vedd  el,  Uram-Istenem, 
Bús  öröklétem súlyát, 
Hadd zengjem, át egy életen, 
A  hála-halleluját".  

„Nekem csak embersorsot adj, 
— Az  évek bárhogy szállnak, — 
Ki  az élet forrása  vagy, 
S  forrása  a halálnak!" 

„Hűljön  ki  szikraszép  szemem,  
S  mit az öröklét  ró rám, 
Cseréld ki, érte hadd legyen 
Egy  földi  pásztorórám!" 



„Köd  méhe szült, köd méhe vár, 
Ó add, hogy visszaessem, 
Nemzett a csend, hol fény  se jár, 
Engem a  csend temessen!" 

— Hyperion, az őserő 
Hozott világra  téged!  
S erre, csodát nem ismerő 
Urad hiába kéred! 

— Halandó  ember, földi  lény 
Múló  sorsát  kivánod?...  
Az  ember lesz, — se  sártekén  
Van, volt  és njra támad. 

— A  célja légvár, délibáb, 
Szél  szórja össze-vissza.... 
Múló habok vizét odább 
Üj  áradat felissza. 

A  jó, mit végzetük lemér,  
Csak párja lesz a rossznak, 
Ám köztünk: nincs Idő, se Tér, 
Mig  ők holtan nyugosznak. 

Múltjukból támad a jelen, 
Hullámra  épült légvár, 
S ha itt: nap hűl ki, hirtelen, 
Holnapra űj nap ég már. 



De lent, a Földön, hullnak ők, 
Az  elmúlásért lettek, 
Mert  éltek a Halál  előtt,  
És újra megszülettek. 

Ám Te, Hyperion, örök 
Csodája vagy  az Égnek, 
Szültek forrongó  ős-körök, 
A  Kezdettől a Végnek. 

Ki  az, kiért meghalni kész 
E  fénylő  csillagsugár?... 
Fordulj a Földnek! Odanézz! 
Láthatod, hogy rád mi vár! 

*  •  •  

Hyperion  helyére ment, 
És  visszatért  az égre, 
És lett a régi, égi szent, 
S  tüzelt, hidegen égve. 

Szállt,  száz  sötét árnyék-kobold 
Az  éjszakába, ködbe, 
S a tengerből kikelt a Hold 
Habokban megfürödve. 
!1  ^  
Ezüstvilágú  fénye  ad, 
A  ligetekre fátyolt,  i.  
S  az egyik  hársfalomb  alatt 
Szerelmes ifjú pár volt. 



„Engedd,  hadd rejtsen kebled el, 
Fejem föléje  hajtsam!  
Rám két izzó szemed figyel, 
Simul a fényük rajtam!" 

„Csillogjon  szempillád  alatt,  
A  bűvös, szűz varázslat, 
Oltsd halkan el fájdalmamat, 
És csendesül a bánat!" 

„Maradj, ringass  el, kedvesem, 
És kergesd el a kínom, 
Benned új álmomat lesem, 
S a régi  álmom hívom!" 

*  *  *  

í  j  

Hyperion a földre  lát 
S  a kéjes  arcot nézi, 
Fiú a lányt öleli át, 
Becézi,  megigézi.  

Sziromeső, lágy, permeteg, 
Zuhog a fáról  rájuk, 
S  az  illatában  megremeg,  
Ezüstvirág-ruhájuk. 

Felnéz a lány, mig öle lágy 
Kelyhében  részeg  tűz lobog, 
És újra feldalol  a vágy: 
Látván  az Esticsillagot. 



„Ó szállj le, Csillaghereegem, 
Egyetlen  szál sugáron, 
Adj  Földön égi fényt  nekem, 
Ha átölel a párom!" 

S a Csillagherceg sugarát. 
Reszketve hinti széjjel: 
És zúgó tengeráron át 
Fényét viszi  az éjjel: 

Nem fut  le többé, csak ragyog, 
A  végtelen csodában: 
— Mindegy, hogy más, vagy  én vagyok, 
Léted futó  porában. 

A  földi,  szűk körök között, 
Múlandók a gyönyörök, 
De útam, Világok fölött: 
Hallhatatlan  és örök! 



ÖRÖK A FELEDÉSNEK  ÉJE ... 

örök a feledésnek éje, 
És  minden  emlék odahull. 
Életfolyónk  zuhog beléje, 
S  az estifény,  ha alkonyul. 

Abból,  mi holt, át  nem hatolt, 
És vissza  nem tért  semmi sem. 
Ha mégis... Abból,  ami volt, 
Te feltámadnál,  kedvesem! 

Bár  édes, két kihűlt szemednek 
Nem égne fénye  soha már, 
Mégis nézz rám: hisz kedvesednek 
Két  szemed örök fénysugár! 

S bár édes ajkad néma lenne 
S hangod egy szót se szólna bár: 
Tudom, hogy úgyis hívtál benne, 
S a túlvilágnak üdve vár. 



ALEXANDRU  VLAHUJA  
1858-1919 

Egy  tutovamegyel  községben  született.  Is-
koláit  Bárlaban  és  Jakiban  végezte.  Néhány 
esztendeig  Targovistében  ügyvédeskedett,  
majd Bakarestben  állapodik  meg  és  ott  ta-
nári  állást vállal. Folyóiratokban közölt ver-
sei  csakhamar  ismertté  teszik  a  nevét  
(„Convorbirl  literalá"  „Bevistá  nouá",  Via-
ta",  „Semánátorul").  Sokat  polémizált,  fő-
leg  a  szoclálista  iránnyal  szemben.  Publi-
cisztikai  és  irodalmi  harcoktól  visszavonul-
va,  mint  a  Casa  Scoalelor  hivatalnoka,  tör-
téneti  és  földrajzi  munkákat  irt.  Működé-
sét  kezdetben  Eminescu  hatása  jellemzi,  
akinek  különösen  fiatalabb  korában  föl-
tétlen  rajongója  volt,  de  lassan-lassan  
függetleníti  magát  a  nagy  költő  befo-
lyásától.  Természetes,  hogy  Alexandru  
Vlahuta  költészete  nem  olyan  lendületű  és  
koncepciójú,  mint  Eminescué,  de  az  elem-
zése  nagyon  finom  és  igyekszik  az  emberi  
lélek  mélységeit  is  keresni.  1896-ben  jelenik  
meg  második  verskötete  a  „Iublre",  aztán  
„Dan"  címmel  regénye  következik  és  szám-
talan  novellát  is  ír,  amelyeknek  értéke  ki-
sebb.  Eredeti  hangulat  és  eredeti  hangsúly  
jellemzi  az „Aludj kedvesem", a  „Megbocsá-
tás"  és  az  „Emlnescuhoz"  című  verseit.  
Ezekben  kitűnő  pszichológusnak  is  bizo-
nyul.  Legjellemzőbb  verse  a  „Din  Prag",  
amelyekben  az  életet  apologizálja,  bár  a  
versből  áradó  hangulat  meglehetősen  bána-
tos  és  lesújtó. Egész  lírájában,  belül, a  mé-
lyén,  optimista  volt. De  mire  ez  az  optimiz-
mus  a  kifejezés  formájához  érkezett  el,  

mégis:  pesszimista.  





HISZEN  KÖLTŐ  VAGY...  

Vidám  dalt,  könnyűt énekelj: 
A  sírásod  nem érdekel! 
Nem érdekel, ha kín gyötör, 
Ha gond, ha bánat összetör, 
S szíved halálos vérkehely: 

— Költő vagy,  te csak énekelj! 

Nem törődöm azzal se tán, 
Ha vád mardos szived falán! 
Minden  sebet  csak rejtegess, 
A  csillagokra felnevess, 
Csapást csapásra elviselj, 

— Költő vagy, te csak énekelj!... 

Ha  keserű tán a kenyér, 
Amit a fiad  enni kér, 
Nem érdekel. Hivatalod: 
Szférazenéjü,  szép dalok, 
S  mindenre csak verssel felelj: 

— Költő vagy, te csak énekelj! 

S  ha elsodor vihar  szele,  
Hogy lelked elvérzik bele, 
S  az életed sötét, sivár, 
És rád az éjjel gyásza vár: 
A  csillagokra  fényt  lehelj: 

— Csak mosolyogj és énekelj! 



A SZÓ.  

Titkos varázsa van ám a szónak, 
A  gondolatból világot emel; 
Múló árnyéka rossznak és jónak, 
S a mult feléled,  hogyha rálehel. 

Kriptákból kelt fel régi holtakat, 
Csodatevő a szó, mindenható, 
És létednek is könnyű szárnyat ad: 
Időkön és Tereken át a szó. 

Csak rád lehel: —  örök dolgok között 
Nem több a röpte, mint egy pillanat, — 
S  repülsz világok hívsága fölött 
És megtalálod boldogságodat. 

Szeretni  és gyűlölni megtanít 
És tőle függ  az Élet és Halál, 
Megoldja népek bús rabláncait, 
,Vagy leigáz ott, ahová leszáll. 

De ti, — kiket a sors szeszélye tán, — 
Ilyen erő papjává avatott, 
Kiknek segítni kell a nép baján, 
Ha  az szivük mélyéig elhatott, 



A  pazar ékszert ne szórjátok el 
Könnyelmű kedvvel, mint a kontár: 
— De mint pap, ki tömjénezve szentel, 
S  fehérben  ég mögötte az oltár, 

Ügy  építsétek a szót, olyan szenten, 
S úgy mondjátok ki azt, végesvégig: 
Hogy rá ezer szív szava visszazengjen 
Csengve-bongva,  még sok ezer évig! 



MELANKÓLIA. 

Borús mesék, fájó  regék, 
Miket  régmúlt, boldog  napok daloltak,  
Tündérekről  súgtak mesét, 
Kik tündeszép, gyöngyös ruhákat hordtak, 
Villantak  messze paloták, 
Igazi  hősök és csodák, 
Parittyák, 
Szárnyas paripák: 
— Meséltetek, zenéltetek, 
Csak voltatok, elmúltatok, 
S a gyermek, kihez szóltatok: 
Nem én voltam, nem én vagyok, 
Oly furcsák,  oly szépek e képek, 
Amerre lépek, mesenépek.. 
De hiába, 
Hiába zsonganak, 
Nincsenek,  csak voltak, 
Borús  mesék, fájó  regék: 
Miket  régmúlt,  boldog  napok daloltak... 

Lehullott, — ólomsúly alatt — 
A  fájdalomba  hamvadt gondolat. 
Sötéten őrlő gyászmalom 
Az  aggodalom. Jaj, megfagyok. 
Ivihúnyt a fény  világa, megfagyott. 

\ 



Mesék világa volt. De holt. Mig élt, dalolt 
E  fény, s tündérleány, tündérlegény, 
Majdnem karomba hulltak. Azóta kifakultak. 
Voltak. Holtak. Múltak. 

Oly boldogok voltunk. Daloltunk. 
De a dal hangja megszakadt. 
Lehullott, — ólomsúly alatt — 
A  fájdalomba  hamvadt gondolat. 

Minden, ami mára megmaradt: 
A  tegnap. Az is elszaladt. 
8 a holnap, amitől remegek. 
Az álmok, a csillagos egek 
Csodáit a sorsom összezúzta. Belül a lelkem puszta. 

Hiába a  kába  mese korszakába  visszaszállni!  
Szép, szent dalát  borítsa feledés! 
Törött  lelkem, én itt vagyok veled éa 
Megnyugszom a fájdalmak alatt. 
Minden, ami mára megmaradt 
A  tegnap. Az is elszaladt. 
S a holnap, amitől remegek. 
Az álmok, a csillagos egek 
Csak voltak. 
Daloltak. 
Ma: holtak. 



TIZ  ÉVE  MÁR...  

Tíz éve már, hogy erre jártam én, 
Lehet, hogy több is. Minden idegen, 
Minden álomból ébred s hidegen: 
Elmúlt  idők jeges márványölén. 

Kicsi a ház. És szűkek a szobák. 
És itt is, ott is:  feléled a múlt, 
És  minden  holmi  ócska, kifakult, 
S a szűk szobákat sírva járom át. 

Rám néz a képek ódon arca még: 
A  sok komor  és bánatos rokon. 
És  hirtelen  a  régi  szép mesék 

Varázsa  ébred  és  az arcokon 
Most ifjúságom  szép emléke ég: 
Ahogy virág  nő ki a romokon. 



ALUDJ  KEDVESEM.  

Aludj  békén  kedvesem, nyugalmadat  nem lesem, 
Miért  zavarni  azokat,  kik  alszanak  csendesen?  
Sírodnál, ha kikötöttem, ide is  csak azért jöttem: 
Hogy elszálljon ez a bánat, s ne lebegjen már fölöttem. 
Hol  sírhantod domborul,  ott szememről  hull a fátyol, 
Ott a gondolat szabad lesz, tiszta, nemes, igaz, bátor. 
Lelkemben  most újra  támad, minden,  amit  egykor  vesztett,  
Hogyha  forró  halántékom  csókolja a  hűs  keresztet.  

Rég  kiszáradt  már a rög, jéghideg  tested fölött 
És én mégis alig  értem, hogy halálod oly örök!... 
Hogy  mégegyszer  viszontlátlak:  én csak egyre azt remélem, 
Nincs  értelme a világnak,  az életet alig élem. 
Sokszor, sírodon merengve, pogány  dacnak átka dúl 
És én Öt idézve zengve, szemtől-szembe  és vadul! 
Ide le, a sírod mellé, Öt, a Mindenüttvalót, 
Urát  élet és halálnak, Öt, ki Mindeneknek Atyja, 
Ki a lelkekbe beláthat s csillagok útját mutatja, 
Én hívom öt,  én, a féreg, 
S  ki világot gyújtott belénk, választ  én most Attól kérek: 
Én Istenem:  ha  nincs nagyobb Urunk Tenálad,  
És Nélküled  nem hajlanak a szalmaszálak, 
És ha kezedben világok sorsa: könnyű kis hajó, 
És a léted mindenütt lét és bárhol mindenható, 
Akkor  miért  csap le néha ránk  kemény kezed?!... 



Akkor  miért tűröd a  kételyt s miért azt, aki  vétkezett?  
Díszedre  épült  templomokra  miért  küldöd  villámodat?...  
És a  Szent  Szűz  képe akkor darabokra  miért szakad?... 
Miért fonnyaszt  el téli hó: tavaszi virágokat? ... 
Miért takar  be szemfedő:  édes gyermekarcokat? ... 
Miért engeded a két szívet, — ki Téged egyformán  szeret, — 
Egymásért  égni  és lobogni,  kicsapni  lángot  és hevet, 
Egymás karjába dűlni, egymásba elmerülni, 
A  vágyban  és a testben, a hajnalban s az estben: egymással 

[egyesülni, — 
Amíg  rettentő kedved megúnja hirtelen, 
S  az egyikre lesájt! S a sírba küldöd őt, 
S a másik itt áll. Egyedül. A  sírkereszt előtt! 
Bocsáss meg uram a vétkezőknek és a kételkedőknek, 
Mert  bánatuk  oly nagy, hogy  néha be sem vallják Előtted, 
S Te mégis tudod: hogy szerettem és hogy szenvedtem én is, 

[s  én  tudom,  hogy  megbocsátod,  
Ha  akkor kételkedtem Benned és  ha számra szállt az átok... 
Mert  szép volt  és ifjú  volt  még, de testét égette a betegség, 
Látom két halvány kezét, ahogy csodálva tárta szét és szólt: 

[„Tessék, 
Ne félj,  beszélj, ó, én tudom, hogy most: csúnya vagyok 

[nagyon!" 
S  könnyekbe tört ki. Csupa könny-gyöngy, drága, forró 

[vagyon. 
A  szemei beestek. A  fényük  kialudt. 
A  sápadt száj szélére most fakó  mosolyka fut. 
A  teste összefonnyadt,  elaggott  egy perc alatt. Vérében 

[a  halál szaladt. 



S mikor halotti gyertyák füstölgő  lángja telt 
Tömjénszagba fult  és ő utolsót lehelt, 
Akár a Mesiás a kereszten, 
Akkor  vesztem el  én is. Hitem hiába kerestem. 
Szivemben  megrendültek a világok  és kétségbeesve. 
Ravatalgyertyák  közt a feltámadást  lesve 
Súgtam: — Az  élet útjain vezetőt  nem ismerek, 
Mi magunk vagyunk  az istenek! 
S a világ — bánatban és nyomorban, — önmagától forog, 

[remeg, 
Kövek, virágok,  csillagok,  emberek,  titkok,  amiket rejtek: 
Káosz-darabok. Kis  világok. Kis  hatalmak. Kis sejtek, 
Egymást egymásnak adva,  nincs Más, ki őket adja. 
Amit a biblia tanít: mese. 
Jehova:  mondák hőse. Ég vagy pokol: nem igaz semmise! 
Az angyalok, a paradicsom:  nem több, csak egy álom-mise... 

Aztán a szobából  kiléptem. Halálborzongás  volt a léptem. 
Fel  az égre pillantottam,  ezer  fény  ragyogott ottan, 
Alkonyat volt  és láttam, ahogy a Hold 
Bibor-azur  felett  vándorolt, 
S  láttam, hogy  fénye  varázsát, hogy  önti szét 
A  hegyekre, és hogy ringatja el a rét 
És hogy úszik, ring-reng felettünk: 
Akkor  megremegtem.  Lehet-e,  hogy  egyetlen sejtbői 

[lettünk?... 
Én, az árnyék — s Ö a fény,  az örök. 
Én, ki sírnék — s ö: s vele az ős-körök. 
Én,  ki  itt  lent  s/envedek: — s Ö, ki  kék távolban  remeg!  



Milyen  táv ez, mit be sohasem érek:  a csillagtól  mi messze 
[van a földi  féreg! 

Hogy  siklik  világok  felett!  Súrolva évezredeket!  
S  ki az, ki sugársíneken világokat így  elvezet? •.. 

Ó, ekkor öntött el az alázat, s az égre 
Nézve, a fénysugár  is végre 
Áhítattal  és  meleggel  töltött  el, s  én,  ki  lázadó  voltam,  
A  hold fénye  mellett most halk imát daloltam. 
Aludj,  aludj  békén  kedvesem, nyugalmadat  nem lesem, 
Égi  szférák  Ura  előtt: — térdet hajtok csendesen. 



ALEXANDRU  MACEDONSKI  
1854-1920 

Generális  íia.  Belföldön  és  külföldön  meg-
lehetősen  rendszertelenül  végzi  tanulmá-
nyait.  Közigazgatási  hivatalokat  töltöttt  be,  
újságírással  foglalkozott,  több  irodalmi  fo-
lyóirat  munkatársa  volt  és  1888-ban  a  „Li-
teratorul"  című  folyóirat  körűi  több  kitűnő  
írót  csoportosított.  Egy  rövid  életű  irodalmi  
társulatot  is  alakított.  Ezután  Parisba  ke-
rült,  ahol  néhány  francianyelvű  munkát  
adott  ki.  Visszajön  Romániába,  munkatársa  
lesz ismét néhány  efemer  életű folyóiratnak. 
Tele  volt  ambícióval,  állandóan  polemizált,  
támadott,  gyújtott,  harcolt  és  forradalmosí-
tani  akarta  a  román  irodalmat.  Ezért  sok  
ellenséget  szerzett  magának.  Nem  szerette  
az  erdélyieket  sem.  Szimbolista  lírikus.  Sok  
versében  fájdalmas  és  sejtelmes  szépségek  
rejtőznek. Sem irodalmi,  sem politikai Ideál-
jait,  nem  tudta  megvalósítani.  Hibája  a  lí-
rájának,  hogy  gyakran  nem  eléggé  moti-
válja az  eszmét, amiért harcol. Nyelve  és ki-
fejezéseinek  választékossága,  verselési  kész-

sége  mégis  előkelő  költővé avatják. 





A  SZERELEM.  

A  kék zafírnak  tiszta fénye 
Mit  beragyog  csillagsugár,  
Csak  akkor  tündököl  csudásan,  
Ha  öleli aranybazár. 

A  gyémánt  sincs rézfoglalatban 
Ha világít holdfényes  est, 
És  rongyokban  csak  rongynak  látszik:  
Az  elbűvölő női test. 

A  gondolat,  bármily  csodás is, 
Ha  nem frázisköpenybe  bújt, 
Formátlan,  torz,  mely  nem hevít már, 
Inkább  letör, vagy  tán lesújt. 

És  mindenben a  fő a forma, 
De  ha felgyúl  a szenvedély, 
Csak  forma  nélkül  és  ruhátlan,  
Csak meztelenül: kéj — a kéj! 



ROZSAHAJNALOK. 

Mandulák  és  rózsafák  között 
Mentek  és a homályt nevették, 
Rózsaégből  fény  özönlött,  
S a pacsirták  nótába szedték. 

Rózsaégből  fény  özönlött,  
— Elbűvölő gyermekek voltak — 
Apoteozis-koronával 
Hallhatatlanságról  daloltak.  

Apoteozis-koronával 
Dalolva,  halkan,  lépegettek  
Versenyt  az  elmáló  homállyal  
És  mandulák,  rózsák nevettek. 



A  GAZDAGOK  TEMPLOMA.  

Kastély  szökken  magasba.  Büszke  fala  márvány. 
Tíz nyitott kapuja tíz színes szivárvány. 
Talán  bizony  ez a kastély a világra vár: 
Ügy  ömlik feléje  zúgva, sűrű emberár. 
De a kastély  előtt, tárt kapukhoz érve: 
Minden  kapu  kicsi,  ember  alig  fér  be. 
Gazdagok kapuja! Csak  az fér  be rajta: 
Aki  csúszik-mászik, vagy  gerincét hajtja. 



INDULÁS. 

Fiúk, fel  a vitorlákkal! 
Röpit  könnyű, nyugati szélt 
És kék a tenger, kék a tér, 
Az égi felhő  elkísér. 
Fiúk,  fel  a  vitorlákkal!  
Röpit  könnyű, nyugati  szél.  

A  legmagasabb árbocon 
Leng  indulásunk zászlaja! 
S ha el nem múlik száz baja, 
Lelkemnek, — vár a Földanya. 
A  legmagasabb árbocon, 
Leng indulásunk zászlaja. 

Ó, ha elmúlna  inár tőlem, 
Mi  lelkem mélyén felkavar! 
S  kitépne végre  vad  vihar:  
A  tenger sírja eltakar. 
Ó, ha elmúlna már tőlem 
Mi  lelkem mélyén felkavar! 



LAKOMA AZ  UDVARNÁL.  
(Koreai  vers.)  

Pirosan ég a szőlő nedve, habzik aranyló serlegekbe, 
Sok udvaronc  csapongó  kedve ujjongva felszáll  az egekbe, 
De kint a nép sóhaja nyögve árad, s nyomorában enni kér: 
Habzik a bor serlegekben, szinte úszik a vörösben: 
Hátha nem bor?... Hátha vér?... 

S  oly  ingerültek  ínyek, szájak;  kínálnak friss  húst a tálak, 
Mig jóllakott királyi  kegy, s betelten ringanak a vállak, 
De kint a városok sötétek és jajgató átokba fúl  a kárhozat,  —<  
Kínálnak friss  húst széles tálak, friss  hús — királyi áldozat! 

Körül aranylámpák Iidéree ég  és illatos gyertyák remegnek, 
És ujjongva, sőt sikoltva egyre feljebb  száll hörögve bent 

[az ének, 
Koccintanak  és mint a nap, derűsek  ám a lakomán 

[a legények: 
így  viszik sírba a népet!... 



MELANKÓLIA. 

Halvány levél  ha hull a fáról 
Sárgán az őszi szélben, 
S illat, ha elmúlt a virágról 
A  jégcsillámú dérben, 
Ha rét, erdő, mező, berek, 
Virágját eltépte a szél, 
Gondoljatok rám emberek: 
Elmúltam, mint a falevél. 

S ha újra nyílnak majd a lombok, 
S a szélben tavasz ragyog, 
És  megremegnek majd a dombok 
És szállnak titkos sóhajok, 
És  hogyha  holdas éjszakán, 
A  fény  az erdővel beszél, 
Gondoljatok  majd  újra  rám:  
Hisz  én is voltam falevél. 



GHEORGHE  COSBUC  
1866-1918 

Hordó,  naszódmegyei  községben  született,  
Erdélyben,  ahol  egyik  öccse  most  is  mint  
pap  működik.  Egész  gyermekkorát  falun  
töltötte  és  így  a  falusi  élet  tökéletes  isme-
rője. Gimnáziumi  tanulmányait  Kolozsvárott  
végezte.  Ezután  már  önmaga  formálja  meg  
a  kulturáját. Pár  esztendeig  szerkesztője  és  
munkatársa  volt  több  erdélyi  lapnak,  így  a  
nagyszebeni  „Tribuná"-nak  is.  1883-ban  
megy  át  Erdélyből  Komániába.  Bukarestben  
néhány  évig  tanároskodik,  aztán  újságírás-
sal  foglalkozik,  majd  1894-ben  megalakítja  
a  „Vátra"  című  folyóiratot,  amelynek  Er-
délyben  is  számos  olvasója  volt.  Később  fő-
hivatalnoka  a  Casa  Scoalelornak,  azután  
tagja  az  Akadémiának.  Prózája  jelentékte-
len. Igazi  területe az idill, a  pasztell, a balla-
da.  Ha  művein  meg  is  látszik  a  népies  ha-
tás,  nagyjában  teljesen  originális  költő.  A  
falusi  nép  élete élesebben tükröződik az idill— 
jeiben, mint Alexandru  verseiben, vagy Emi-
uescunál. Ezt a primitív  életet valamint egé-
szen  szűzi  és  naiv  szentimentálizmus  fényé-
ben  ragyogtatja.  Minden  sorából  árad  az  
optimizmus.  Nyelve,  stilusa  és  ritmusa  
méltó  a  népi  idill  egyszerűségéhez.  Fasztell-
jeiből különösen kiviláglik a talentum. („No-
apte  de  vará".)  Plasztikus  és  szemléltető.  
Mindezeken  kivűl  kitűnő  fordító  is.  Lefor-
dította  az  Biast,  az  Aineist,  fordítgatott  a  
Divina  Comediából  is,  sőt  a  szanszkrit  Sa-

kuntalát  is  átültette  román  nyelvre.  





EL-ZORAB. 

A  pasát, — nyárvégi  este, — 
Egyszer  egy  arab  kereste.  
Lába fáradt,  szeine fakó: 
— Pasa!  Nézdd, itt van ez a ló, 
El-Zorab. Ez eladó! 

„— Ahogy hoztam paripámat, 
Szétnyíltak  az arab sátrak. 
Ugy  megültem cifra  nyergét, 
Viháncoló,  kerge kedvét! 
Hátha  kedvedre való?!" 

— „Aki  éhes, sohse vár az! 
Gyermekeim  szája száraz, 
Hetek  óta  alig  akad  
Ennivaló, rendes falat... 
Az anyatej is kiapadt!..." 

— „Pasa, hidd el, éhen veszünk, 
Áldott, aki jót  tesz velünk, 
Egy a vége ezer szónak, 
Ára van a nemes lónak, 
Szíve sir  az eladónak!" 

Lassan  lépdel,  gyorsan hajtja, 
Büszke arab úgy ül rajta: 
Amilyen a lovas-fajta, 
Míg a pasa, népe atyja, 
A  szakállát simogatja: 



„Ezer  cekint adok érte!" 
— „Pasa! Áldjon Téged az ég érte! 
Azzal, hogy így megfizettél, 
Az  életnek megmentettél, 
Igaz  dolgot cselekedtél!" 

Mennyi  pénz ez! Ezer cekin! 
Nem öl  többé éhség, se kín! 
Mennyi arany! Ezer darab! 
Boldog  lenne ezer arab! 
De ez csak az övé marad! 

Nem hálnak a sátrak megett! 
Többé egyik  sem kéreget! 
A  nyomornak eztán vége, 
Meggyógyul  a felesége, 
Ezer  szónak egy a vége! 

Szeme ragyog  az  arabnak,  
örül a sok pénzdarabnak, 
Indulna is, már remegve, 
De most megáll: dideregve, 
Dideregve,  keseregve...  

Hosszan  nézi az aranyat, 
Végigméri  a  szép lovat, 
Meginogva jobbra-balra, 
Lassan  lova felé  tartva: 
Barna  fejét  búnak adva.  



Lova nyakát átöleli, 
Sörényébe  betemeti  
Sápadt arcát most az arab: 
—  Tudod-e, hogy eladtalak 
A  pasának, jó El-Zorab?... 

Nem csiklandják  sörényedet,  
Többé gyenge falevelek, 
S a forrásnál  többé veled, 
Nem játszanak a gyermekek, 
Nem kinálnak  fiigét  neked... 

Nem várnak  otthon remegve, 
Hogy  venném  őket  nyeregbe,  
Nem  ügetek hazafelé, 
Nem jönnek  az utam elé, 
Szegény szívem szakad belé... 

Mit mondjak otthon felőled, 
Mivel  vigasztaljam őket?... 
Odahaza  minden arab 
Kigúnyol  majd, vagy kikacag:  
„Ben-Ardum,  hol  van  El-Zorab?..."  

Raira,  hűséges feleség, 
El-Zorabot látod-e még?... 
Nem fogja a hangod lesni, 
Nem fog  többé térdre esni, 
S  amerre  jársz,  megkeresni...  



Nem  látod  Beu-Ardumodat,  
Ahogy megüli a lovat, 
Nem látod, árkon-bokron át, 
Lelőni — merre szem se lát, — 
Röptében  az ég sólyomát. 

S  szelek szárnyára  kapva ott, 
Nem látod majd Ben-Ardumot, 
S amig füled a földhöz ér 
Hallgatni:  jön-e...  Visszatér?...  
S hol leng ruhája, a fehér?...  

Ö, El-Zorab,  szép paripám, 
Nem látlak  többé soha tán, 
Nem fúj  gőzfelhőt  orrlyukad, 
És  nem repülsz  az ég alatt, 
Gyorsabban,  mint a fecskehad... 

Nem látom füstfelfér  habod,  
Nyergeddel,  hogy  szétmorzsolod,  
S  hogy  ringatod  sörény ed árját! 
A  puszta sohse látta párját! 
A  visszatérted  sohse várják! 

Mert ismert ám a puszta téged! 
És  félve  tőlünk,  sokszor féltett! 
Holnapra  már  kié leszel? 
Ki  véd meg, hogyha elesel?... 
Ki tudja, egy ló: — hogy vesz el?.-



Ki  lesz majd hozzád ily szelid?...  
Nincs  ki  becézzen, lesz  ki szid! 
Kímélni  nem fog  senkisem, 
És ütni fognak,  kedvesem, 
Ily elhagyottan, éhesen. 

Nem  lesz  több  szerető szived,  
Elnyel a kürtös ütközet 
És árva  véredet felissza! 
Pasa! Vedd a pénzed vissza, 
S a lovamat is add vissza! 

A  pasa  homlokára vont 
Pár  ráncot. „Hibbant bolond! 
Azt akarod, a janicsárok, 
Kutyáknak dobjanak az árok 
Szélén? Enyém a ló!  Csak  erre várok!"  

— A  ló azé, aki nevelte, 
Gazdája  sohasem  leszel  te!  
Ki  becézte,  évek  alatt,  
E  makrancos tigris-nyakat, 
Amig  bárányka  lett a vad?... 

A  ló enyém! Most már elég!. 
A  ló enyém! Tanúm az ég! 
Lehet neked száz szebb lovad, 
De  még istent is megtagad 
Egy  lóért a hívő arab! 



Ben Ardum sóhajt, könyörög, 
„Allah  itél!  Igaz,  örök 
Keze  lesújt, ha elveszed 
Legdrágább  földi  kincsemet,  
S  kutyáknak  adod testemet!" 

„Fejedre  átkok  átka  száll!  
S  Ben-Ardum átka: megtalál! 
Kegyelmed  nem kenyér  nekem,  
S  irgalmad  éppúgy  megvetem:  
Koldus  vagyok. Kinevetem!" 

Int a pasa: „Az esztelent 
Levetkőztetni! S a meztelent 
Üssétek addig,  amig él!" 
Ben-Ardum sápad. Nem beszél. 
Két  eunuch  közt visszatér. 

Tőrét kihúzza, hirtelen! 
S a büszke, szép sörényekeu 
Kifreccsen  forró  vérfolyó, 
A  pej nyakából  csorduló,  
És  holtan hullik  el a ló... 

Megalvadt  vér a  szem alatt, 
A  ló mellé hull  az arab: 
Nincs nála  most itt szótlanabb, 
Amíg a rémült spáhi-had, 
Ijedten végre észbe kap. 



Késő.  Eldobta  fegyverét  
8  két szeme pogány  tűzben ég: 
„— Elérted, mit a szíved áhitt 
Leszúrhat akármelyik spáhid, 
És: jóllakhatnak a kutyáid!" 



ORSÓDAL. 

Egyszer egy dalt dúdoltam, 
Magános  éjjelen.  
Egyszer egy dalt dúdoltam, 
Súgva, önkéntelen. 
Az  orsó bűne volt ez, 
S  ahogy pergett velem, 
Ügy  dúdolom azóta  
A  dalt  én  szünetelen.  

Csak dúdolom azóta, 
Ha  akarom, ha nem. 
Csak muzsikál a nóta, 
S  száll  mindenütt velem, 
Kísérget éjjel-nappal, 
Csak a fülembe  cseng, 
Jó volna tudni egyszer, 
Hogy vájjon mit jelent?... 

A  könnyem ömlik gyakran, 
Az  estebéd alatt, 
Megfulladok  beléje. 
A  hangom elakad. 
Aztán a szél lehűti, 
Lángoló  arcomat,  
S  kint a  szabadban zengem,  
A  régi  dalomat.  



A  malomhoz  futok  le, 
Szél jár a kerekén, 
S  amit a  kerék zúg, azt 
Könnyen  megértem én. 
Ahogy  kereke fordult. 
Az  ének született, 
A  molnár fejcsóválva 
Keresztet  is vetett. 

Patak  partjához  mentem,  
Énekelve folyton, 
Eszembe  járt:  vizébe  
A  bánatom fojtom. 
— A  szél a nyárfalombon 
Új  nótákat dalolt, 
Az én nótám a régi, 
A  régi  nóta volt. 

Mezők ölére dűltem, 
Siránkozva,  holott  
Ahova  léptem, ott a 
Rét  is panaszkodott. 
De sírni  legjobb mégis 
A  ligetek ölén: 
És a liget is könnyet 
Záporozott fölém. 



— Az  orsó bűne volt ez, 
Ahogy  pergett velem, 
Dalom az ő szavára, 
Tört  fel  önkéntelen...  
Hogy  miért  lassií  az élet, 
Ha bánatos: — talány... 
(), bár  csak futna  gyorsan 
Vagy állna meg talán! 

Ö, csak találnék  már egy 
Nyugalmas  kis helyet, 
Ahol  könnyeznék egyre,  
A  Mindenség  helyett.  
Anyámnak  arca bánat,  
Apámé lángba fut: 
Ó, csak kerülni tudnám 
A  kíváncsi  falut!  

Csak éjjel, ha magános 
Őrként az égi Hold 
Vigyáz rám: sirom el én 
Mit a nappal dalolt. 
Fejem párnámra hajtva, 
Egy  dalt dúdol a szám, 
És sokszor sírok rajta, 
Ha  nem hallja anyám. 



§TEFAN  O. IOSIF 
1874-1913 

Ez a kiváló költő sokat betegeskedett  és így 
mem mindennapi  tehetségét  nem  tudta  tel-
jességében  kibontani.  Brassói  születésű,  de  
még  gyermekkorában  kerül  ö-Bománlába.  
Egész  költészete  végtelenül  harmőnikus.  A  
„Patrlarchale"  eímű  kötetében  közölt  verset  
a  román  lira  tökéletes  műalkotásai. Irt  egy  
színmüvet  Is.  1913-ban,  még  a  halála  előtt  
tőit kl a román-bolgár  háború  és akkor írta 
meg  a  „La  arme"  című  himnuszt,  amelyből  

később  nemzeti  himnusz  lett.  





TAVASZI  DAL.  

Tisztán, kéken nevet az ég, 
Kertek nyíló öle vár, 
Méhrajokat ringat a rét, 
Árad  édes napsugár. 

Mint az álmok, égig szállnak 
Könnyű madárkórusok, 
Pillangók  röptiikben várnak 
Arra, mit a rét susog. 

Táncra perdül  kint valahol 
Leány a legénnyel, 
Versenyt  versem vígan dalol  
A  tavaszi fénnyel. 



BÖLC8ÖDAL. 

Szfkrafényű  téli  jég  
Virága  ablakon ragyog,  
Festették  apró  angyalok...  
Míg  álompihéje száll: 

Aludj  babám, aludjál. 

Kéményen  átjár  a  szél —. 
Megreszket az ajtókilincs. — 
Csitt, csitt kicsim, itt senkisincs 
Míg az álom ránk talál... 

Aludj babám, aludjál... 

Ki  ne dugd csöpp kis kezed! 
Kint a  hó fehéren  hull le, 
Bent kering  száz lenge pille, 
S feeskenóta  muzsikál... 

Aludj  babám, aludjál... 



A  SAS,  

A  vágycsúcs ormáról 
Derűs  távlat  int:  
Elfog  a  vágy  érted  
Drágakincs, megint. 

Át  völgyön  és hegyen 
És  át a ködökön 
Ott állsz házad előtt 
Az  árva  küszöbön.  

Lennék  csak  büszke sas 
Mint  villám-lendület  
Cikáznék a csúcsról 
S  repülnék  föl  veled. 

Oda,  hol  várnak  ránk  
Messzi magaslatok, 
S  örökké mosolyognak 
Könnyetlen  távolok.  



DORGÁLÁS. 

Vakáció volt  és kék volt  az ég, 
Két  kedves gyermek, mentünk gyermeteg, 
Szemedben  rejtély s  remény  tüze ég 
S  az arcod kérdi:  nem csókolsz-e meg? 

Mentünk virágzó,  szent  kertek között 
Kart-karba  fonva  szerelmesen.  
A  Lét  temploma értünk öltözött 
Ünnepi  díszbe,  nyíltan, kedvesen. 

Értünk  dalolt a pacsirta  az égen 
És  minden  fűszál  hozzánk  suttogott,  
És mámoros szerelmünk akkor, régen 
örömre gyújtott  és elvakított. 

De hirtelen  egy  hang  tévedt elénk 
S  fakón  suttogta: „jaj, éhes vagyok!" 
Egy  árva  kéz nyúlt  éhezőn felénk 
És a  koldus  dorgálón  hallgatott.  

Szemedben akkor  szent tűzekre szítva 
Minden  reményed  és  álmod kigyúlt:  
S  rongyos kabátját mellére szorítva 
A  koldus  arca szégyenpírba fúlt. 



PANAIT  CÉRNA  
1881-1913 

A  költő  1898. körül  kezdi  meg  irodalmi  mű-
ködését. Munkatársa  lesz az akkori folyóira-
toknak,  legtöbb  verse  „Floare  Albastra"  és  
a  „Semánátorul"  cimíi  lapokban  jelenik  
meg,  de ír  a  „Convorbiri  Critice"-be  is.  Ha-
lála  fiatalon,  tehetsége  pompás  erejében  
dönti  le,  Leipzigben,  közvetlenül  azután,  
hogy  filozófiai  doktorátust  tett.  ő  is  Kmi-
nescu-hatás,  de  később  eredeti  szellemű  és  
mélyen  búgó  filozófiai  verseket  írt,  ame-
lyekben az életet hol derűsen, hol  pesszimis-
ta  módon  itéli  meg,  de  mindig  emelkedett  

és  tiszta  látószögből.  





A  BARLANG,  

A  boltozatról  könnyek árja 
Cseppenkint hullva permetez, 
Mint az a forrás,  ami várja, 
Hogy hab nyomába: hab evez. 

S a  vizek folyton  fodrozódnak, 
És régi  évet: új követ. 
Amerre folynak,  lerakódnak, 
Kivájják ott a hűs követ. 

Az  esztendők  omló sorában 
A  hullámoszlop felszalad: 
A  barlang  meg se reng nyomában. 
S erősödik a boltozat. 

így  hullik  lelkünk tört falára, 
Forró, fájó,  könnyes patak, 
És létünk ezer fájdalmára, 
A  könnyek így viharzanak. 

S  mire a sors ármánykodása 
Véresre  törte életünk, 
Közönybe fullad  sok csapása, 
S ujjongva száll fel  énekünk. 

Szivünkben új erők lobognak, 
Az  egekig lendülhetünk, 
S a  könnyek is  csak mosolyognak 
A  fájdalom  lesz fegyverünk. 



MÁRCIUSI  DAL.  

Vadúl  menekül a Tél: 
Nem siratunk, messze fuss]  
Hova  arany  nyila ér: 
Elűzte a március. 

Rózsafehér  felhő  úszik 
Hegyen-völgyön,  égen át, 
Hajnalpiros fodrok  viszik, 
Szép,  mennyei  csónakát.  

Hol a vizek árja dagad, 
A  habok  mesélik el: 
— „Itt a tavasz!" — S a hó alatt 
Titkos  virágmag  kikel.  

Hagyd a  régi  bánat baját, 
Hagyd a sóhajt, gondokat, 
Itt a tavasz! Ébren álmodj! 
Felejts  régi  álmokat!  

Tünt csillagok  helyét  ne lesd 
És ne kutasd az égen, 
Csak  az új  fényeket  keresd, 
Ne  azt, ami volt régen. 

* 

Ringó  rügyek  apró öle 
Rejt ezer kis virágot, 
Tavasz,  siess, várunk, gyere: 
És  töltsd  meg a világot! 



DIMITRIE  ANGHEL  
1872-1914 

Ezzel  a  költővel  már  hidat  kapunk  a  mo-
dern  román  lira  felé.  Anghel  még  nem  lép  
rá  az új  útakra,  de  egész  költészetén  végig-
remeg  az a  finom  borzongás,  amit  kivételes  
tehetségek éreznek, új idők friss  közeledtére. 
Tiszta francia  hatások alatt ír, halk, előkelő, 
raffinált  és  mégis  harmonikus. A  virágok, a 
holdas  fények,  a  csobogó  vizek  és  általában  
az  olyan  nüánszok  költője,  amelyeknek  a  
kifejezéséhez  gazdag  piánók  szükségesek.  
Musset  és  Verlaine  hangjára  ismerünk . . . 
A  „Convorbiri  Literare",  a  „Semánátorul" és 
a  „Flacáre"  munkatársa.  Negyvennégy  esz-
tendős  korában  öngyilkos  lett.  Halála  ide-
jén  már  harsogva  jelentkeztek  szerteszét  a  
román  líra  megújhodásának  ifjú  kürtösei.  





CYTHERA  FELÉ.  

Hallgassatok  a  Tavasz indulóját 
S jöjjön, aki velem jönni tud — 
Mandolint  is  hozzon, s koszorút 
S  Cythera  felé  vezesse hajóját! 

Csak jöjjetek, hol pálmaágu-vértek 
Romokba  dőlt  templomot  öveznek,  
Amely  felé  vonzódva  eveznek,  
Hajósok,  akik  vissza  sohse tértek. 

Finom arcélű,  édes,  holt kedvesek, 
Ébredjetek a dalvarázs alatt,  
—  Művészetemben  mind bús áldozat — 

És jöjjetek, mig a templom fölremeg, 
Mint  gyöngykagyló a  tengervíz  alatt  
S  hajónk hajtja a  titkos  akarat!  



EX-VOTO. 

Lépj  csendesen, a csendet meg  ne csengesd, 
Mint  puszta  pince  hűs sikátorában: 
Az örömöd, s a bánatod se pengesd. 

Lépj  csendesen, ne tudjalak, ne sejtsek, 
Mint a korán megtépett,  kis virágban 
szívjam parfümöd,  más  mindent felejtsek! 

Lépj  csendesen, vigyázz  az űt porára, 
A  csendet és az útat meg ne csengesd, 
Gondolj a  büszke  lelked  perc-urára, — 

Surranj suhogva, szoknyád selyme hangját 
Se halljam én, nehogy remegje újra 
A  költő  lelke sajnálat-harangját. 

Legyőzött emlék, engedj tovaszállni! 
A  régi  gondok szüretjén dőzsölök, — 
Engedj a csendben elmúlást találni. 

Lépj  csendesen, egy hang, vagy  szó se hulljon, 
Takar  sötéten mély, visszhangos boltív, 
S  ha megszólalnál,  csak, hogy megbosszuljon: 

A  visszhang  hívna, mint ahogy a holt hív. 

L 



SZENVEDÉS. 

Már jő az ősz, süvöltve sulian szerteszét a szél, 
S  keresni  sorsát  messzi tájon, repiil a madár. 
Én is repülnék, de hol  nem követne engem, 
A  szenvedés, s a szerelem, jaj, nincs olyan határ, 

A  szél  pitypangpihéket  tépáz  messzi  mezőkön,  
S  égi  fodrok  közt  felhők  fekete  könnye hullat 
Langyos  esőt a házak  szomorúsága fölé. 
(S  én velük együtt siratom a boldog, drága multat). 

Hisz, mikor elment, a szent, boldog,  bolondos lányka, 
Megkérdezett:  mi tört le így, mi bánt hát, vagy  mi fáj? 
Nem értett  meg a kába,  hogy  azért  foly  könnyem, 
Mert halálos szenvedések titkát őrzi ez a táj. 



f 

LEVÉL. 

Iront  neked, hogy  nem léssz elfeledve, 
És  két  hete  itt  minden  mozdulatlan,  
Az  asztalon a keztyűd odavetve, 
Őrzi  kezed formáit  akaratlan. 

A  legyeződ is itt van, s hű barátod, 
Titkot  tudó kis tükröd  is  itt maradt, 
Ajtók  mögött  bennt  önmagad  csodáltad,  
Szigorú  kulcsok  zár-lakata alatt.  

Szobámban hervadt, lágy  illat bujdokol, 
E  virágokat  vissza  már  nem adom: 
A  vízpohárban  két rózsa haldokol  
És két emlékkel több a bánatom. 

Itt  minden így  van  és írom  én neked, 
Hogy  nem tudom, élek-e  még a  búmban?  
Halott  vagyok  tán, ki föléledett, 
Vagy  öreg  őr,  egy  hervadt  múzeumban?.,  
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