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I dreamed of a black country, 

Where everything was black, 

everything was black, but not just outside: 

bone-deep, marrow-deep black, 

black, 

black, black, black. 

Black sky and black sea, 

black trees and black house, 

black beast, black man, 

black joy, black mourning, 

black ore and black stone and 

black earth and black trees, 

black man, black woman and 

black, black, black world. 

You can dig, yes, you can hack on and on through 

the inert, dense matter, 

to the black earth, to the black mountain 

just strike your grapnel, drive in your drill: 

though you deeply draw out its stream of black ink 

still blacker it swells, gushes 

look at the grass-seed, look at the acorn, 

turtle-dove's egg, embryo-ball, 

black, black, black 

black cloth and black mind, 

black face and black cares, 

black vein and black blood and 

black marrow and black bone. 

The sunlight visits with a false glaze of color, 

the sun, dauber of all colors: 

the earth's shell is black within, 

it is not the light which paints the black  

with its slender shimmering brush 

no: 

black is matter's concealed soul, 

oh, 

black, black, black. 
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Fekete ország 

Babits Mihály 

 

Fekete országot álmodtam én, 

ahol minden fekete volt, 

minden fekete, de nem csak kívül: 

csontig, velőig fekete, 

fekete, 

fekete, fekete, fekete. 

Fekete ég és fekete tenger, 

fekete fák és fekete ház, 

fekete állat, fekete ember, 

fekete öröm, fekete gyász, 

fekete érc és fekete kő és 

fekete föld és fekete fák, 

fekete férfi, fekete nő és 

fekete, fekete, fekete világ. 

Áshatod íme, vághatod egyre 

az anyagot, mely lusta, tömör, 

fekete földbe, fekete hegybe 

csap csak a csáklyád, fúr be furód: 

s mélyre merítsd bár tintapatakját 

még feketébben árad, ömöl 

nézd a fü magját, nézd a fa makkját, 

gerle tojását, csíragolyót, 

fekete, fekete, fekete 

fekete kelme s fekete elme, 

fekete arc és fekete gond, 

fekete ér és fekete vér és 

fekete velő és fekete csont. 

Más szin a napfény vendég-máza, 

a nap a színek piktora mind: 

fekete bellül a földnek váza, 

nem a fény festi a fekete szint 

karcsu sugárecsetével 

nem: 

fekete az anyag rejtett lelke, 

jaj, 

fekete, fekete, fekete. 

 

 


