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1899

MERENGÉS

Állok a vízparton, bolyongó lelkemmel 
Csillagokba szállók, messze föld felett, 
Repülök a lélek szárnyain lebegve,
S letekintve látom a tűnt éveket.

Gyermekéveimnek elhunyó világa 
Rámmosolyg szeliden, mint bús holdsugár, 
Elhullt napjaimnak legszebbik virága,
S rám a messze éjben sírok árnya vár!

Állok a vízparton. Gyermekségem éve 
Bágyadó világgal gyorsan ellebeg -  
Es fölöttem szépen elfödik a holdat 
Hamuszínű, szürke őszi fellegek. -

MÚLANDÓSÁG

Hiába mondod, hogy szép a tavasz, 
Az ősz sokkalta szebb nekem:
Midőn a dér megüli a mezőt,
S elhervaszt mindent a bús réteken; 
Midőn a dér megüli a mezőt,
És zord enyészet leng a téreken.

Hiába mondod, hogy szép a tavasz, 
Midőn kifeslik a nyíló virág.
Az ősz, az elmúló nyár szebb nekem,
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Oh, szebb nekem az őszi sárgaság. 
Midőn a dér megüli a mezőket,
S a réten őszi rózsák termenek,
-  Midőn harasztok zörgő hahotája 
Arcunkba vágja az -  enyészetet!

OVIDIUS

Észak jegében, tél fagyában 
A szerelem víg dalnoka,
Kinek egykor a szebb világban 
Caesar és koldus tapsola: 
Észak jegében, tél fagyában.

De izzó lelke forró lángját 
Nem oltá el se fagy, se tél,
A gaeták ködös, bús honában 
Még mindig szeret és remél: 
Észak jegében, tél fagyában.
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1900

KIRÁLYIDILLEK

Ismét a régi, régi nóta,
Mely mindörökké új leszen:
Mint egyesít királyfiút és 
Pásztorleányt a szerelem!

S ámbátor a boldog menyasszony 
Most nem pásztor -  gróflány leszen, 
A végső strófa egy maradhat:
Hogy örök rejtély a szerelem!

RÓZSÁK KÖZÖTT

Nyíló rózsák között járok. 
Csupa tavasz, csupa illat,
Feslő bimbók harmatcsókra 
Illesztgetik ajkaikat.

Kikeletben, napsugárban, 
Rózsabimbón mennyi báj van; 
Kedvem jő a tagadásra,
Nem hiszek a hervadásban!
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GYÖNGYÖK

Vannak dalok, mik titkosak, 
Szívünk éjében élnek,
Elfojtott, néma dalai 
Mély szenvedélynek.

Vannak gyöngyök, mik titkosak, 
Örvény mélyén teremnek, 
Becsesek, fénylők, nem valók 
Az embereknek.

HERVADÁS

Oly jó itt nékem, tanyák közt járni, 
Harasztos aljú nyárfák alatt,
Nézni, miként hull az őszi lomb, és 
Gólyák csapatja felhőcsoporttal 
Hogyan halad.

Es álmot szőve fényes napokról, 
Mikor még rengett a délibáb: 
Látom, amint száll az esti szélben 
Szirmát veszejtve az őszirózsa 
Odább, odább...

RÉGI NÓTÁK

Ha egykor megcsal minden álmom, 
S a rögbe vágyik fáradt testem, 
Találtok nálam sok vidám dalt,
Mit szebb napokban zengedeztem. 
Tegyétek azt a koporsómba,
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S ha elborít a síri fátyol.
Lengjen körül dalok varázsa,
Mik szólnak üdvről, boldogságról!

HULLDOGÁL A FA LEVELE

Hulldogál a fa levele,
Terítve az udvar vele.
Rásüt a nap, de oly búsan,
De oly búsan, szomorúan.
-  Hulldogál a fa levele.

Elhervadtál, reménységem, 
Örömrózsa nem nyit nékem, 
Búbánattal szivem tele.
-  Hullj csak, hullj csak, fa levele.

HARANGOK

Távol idegenbe’ 
Estharang megcsendül: 
Szomorú érzés száll 
Szívemen keresztül.

Az a másik harang 
Jut az én eszembe, 
Temetés volt egyszer, 
Ködös őszi este.

Valakit sirattak,
Valakit temettek,
En is elsirattam -  
Szivembe temettem.
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Elhal a harangszó,
Csönd van közel, messze,
De egy más hang cseng, bong 
Folyton a szivembe’.

DON QUIXOTE

Ábrándos, balgatag vitéz,
Bolondos álmok álmodója:
Az ideálért halni kész,
S egy birka nyájért vérit ontja.

Ha olvasom történeted,
Mosolygok, és kacagni vágyom,
Te vén gyerek, úgy kell neked, 
Minek is csüggni csalfa álmon!

Pedig hiába a mosoly,
Magam fölött minek mosolygok. 
Mindig is lesznek álmodok,
Mint jómagam, oly Don Quixottok.

RÁKÓCZI HÁRSFÁI

Zúgnak őszi szélben a zborói hársfák, 
Koronás fejüket bánatosan rázzák. 
Hamuszín fátyolban néz a nap a tájra, 
Mint régi dicsőség hamvadozó lángja. 
Csak zúgnak a lombok, össze'összebújva, 
Mintha századoknak felzokogna búja. 
Őszi zimankóban úgy fáznak, remegnek, 
Könnyűi csillognak hervadt leveleknek.



És a hársfalombok regélnek, regélnek 
Napfényes időkről gyönyörű regéket.
Hej, mikor a völgyben, hej, mikor a bércen 
Tárogató zengett olyan-olyan szépen. 
Diadalra mentek hadverő leventék, 
Fegyverük acélát labancságra fenték. 
Rákóczi, Rákóczi, mikor itt merengett, 
Diadalt számlálva, dicső győzedelmet.

De az a verőfény hamar őszre váltott, 
Fölverte panasz, gyász az egész országot. 
„Őszi harmat után, nagy hegyeknek ormán” 
Bújdosik a kuruc, bús dalokat mondván... 
Zúgnak őszi szélben a zborói hársfák, 
Koronás fejüket bánatosan rázzák,
Őszi szél átzendül felzokogón, fájón,
De a tárogató nem zeng már a tájon.

ERZSÉBET NAPJA

Ne zokogj máma, zokogó tenger, 
Hagyj föl a búval és a keservvel,
Kit ringattál, mint gyermeket anyja: 
Ma van nevenapja!

Suttogj ma lágyan, alpesi erdő,
Légy ma szelídebb, légy ma merengő; 
Aki lombodnak búsult alatta:
Ma van nevenapja!

Letarolt rétek, szomorú tájék,
A hervadás ma örömre váljék,
Ki égből óva néz a magyarra:
Ma van nevenapja!
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STRÓFÁK A ROMANTIKÁRÓL

Te elmerült boldog sziget,
Hol még hevítik a szivet 
Rajongó vágyak és hótiszta álmok, 
Miket kiűzött a világ, ez álnok.

*

Nálad az ifjúság hiába 
Hűséges hősök szép világa,
Mióta napod erre nem ragyog,
Azóta vagyunk búsak és vakok!

*

O, bontsd ki szárnyad, én költészetem, 

Pihenj meg ott, a boldog szigeten,
Ha eltűnt végső orma is,
Pihenj a mélyben magad is!

VALÓSULATLAN ÁLOM

Minek siratni azt a boldog álmot, 
amely valóra sohse vált?
Örök fényével amely elkisér majd 
a kopár életúton át.

Örülj, hogy van egy csillag a sötétben, 
mely fényét hinti rád; 
mely elérhetien, de amely szeliden 
ragyogja be az éjszakát.
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VÖRÖSMARTY

Én nemzetem, terólad énekelt ő 
Csodás zengésű, bűvös éneket,
Régi dicsőség fényét visszahozta,
Lelkét, jobb részét áldozá neked...
Köss koszorút babérod legjavából,
S tedd homlokára, őt megilleti,
Kinek kobzán egy nagy múlt lett jelenné,
Ki jobb jövőrül lantját pengeti.

Midőn virradt még, első fénysugára 
A gyönyörű hajnalnak ő vala,
Hogy félhalt népet új életre költsön,
A  honszerzőkről zendült meg dala.
Nagy lelke lángja fényt vet éjszakába,
Még akkor is biztat, ha eiborong,
Dalában, mint az északíény, ragyognak 
Múltak ködébe’ rémlő századok.

Nézd... nézd... mint épül Amphion szavára 
Egy szebb jövőnek palotája föl,
Ki eddig tespedt, immár talpra álla,
Tollal meg tettel éltet s öldököl!
Sok fényes eszme bontogatja szárnyát, 
Fölébred újra az erős magyar,
És zeng a Szózat, Himnusz meg a többi, 
Majd játszi szellő, majd harsány vihar!

S hogy elborult az ég ismét felettünk,
S vértóba szállt le napja, gyászolón,
Midőn bitók meredtek éjszakába’,
Lantját fölajzá még a romokon:
Hogy dalba kezdjen, dalt zengjen, utolsót, 
Hogy megjósolja azt az ünnepet,
Amely eljő még egyszer a világra!...
S eltört a lant, és szíve megrepedt...
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De csak feledjünk gyászt és elmúlást ma, 
Hisz halhatatlan vagy te, énekes,
Míg hit, szabadság, míg dal lesz a földön, 
Híred világa éjbe sose vesz!
Nevét egy század más századnak adja,
Ki fölidézett annyi századot,
Ki nagy lelkét önté örök dalokba,
Az él, az győz, az hogy lehet halott?

ŐSZIRÓZSA

Szeretlek téged, őszirózsa,
Te vagy virágom énnekem, 
Tarlott határon hogyha látlak, 
Megszáll egy édes sejtelem:

Ha eljő majd az élet ősze,
Bár szomorúan, ridegen,
Azért még egy-két őszirózsát, 
Hiszem, hogy meghagy ő nekem!
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1901

AZ ELSŐ FECSKE

Megjött az első fecske 
Köszöntve a tavaszt,
Mely új reményt sugárzik, 
És ibolyát fakaszt.

Megjött dallal, örömmel, 
Hozott fényt, meleget,
.. .S másnap az ég sötét lett, 
S a hó esett, esett...

Te árva első fecske,
Nem tudtad, ugyebár,
Hogy az új fényt köszöntők 
Sorsa sötét, kopár!

ESZMÉNYEKÉRT

Szeretném nyíltan eldalolni néktek, 
Ami szivemnek annyi üdvöt ád, 
Fölengedni az érzések tüzében,
És szórni lelkem titkos sugarát.

De jól tudom, a nyíltság díja: szégyen, 
De jól tudom, hogy mily bohó vagyok, 
Ami tinéktek bolygótűz a síron, 
Előttem csillag, mely nekem ragyog!

• 15 •



FENYŐK A LIGETBEN

Mikor nyár volt, szerényen álltatok, 
Madár nem ült meg soha rajtatok,
A többi fák a daltól szinte csengtek, 
Dalból, világból nem jutott tinektek.

Most tél van immár. Kopaszán, leverten 
Sóhajtanak a fák a tar ligetben.
S ti most is zölden, mosolyogva álltok: 
Jelképezve az örök ifjúságot.
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1902

MILLIÓKNAK BÚJÁT

Millióknak búját 
Akarnám dalolni,
S csak a magam gyászát 
Verem lantomon ki.

Milliók bújáról 
De minek is zengnék, 
Megértik szivemnek 
Szárnyaló keservét,

Kik, mint én, úgy élnek, 
Árván és szegényül,
Épp ily érző szívvel, 
Csupán -  dalok nélkül!

A TETEMNÉZŐBEN

Feltört a vidékről,
A magasba vágyott, 
Meghódítani jött 
E hideg világot.

És lám, a dicsőség 
Ragyogása helyett 
Megtalálta szegény 
E szomorú helyet.
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Dicsőség napjánál 
Elhervadni vágyott: 
Tegyetek szívére 
Egy sápadt virágot!

KARÁCSONY FELÉ

Szép Tündérország támad föl szivemben 
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.

.. .Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Behegesztem a sebet a szivemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.

.. .És valahol csak kétkedő beszédet 
Hallok, szomorúan nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, 
S ne csak így decemberben.

PUSZTÁK

Sívó sivatagban 
Bolyongok magamban -  
Pedig itt köröttem 
Egész emberraj van.
O, de mit ér nekem 
Vadidegen ember,
Hogyha egy sincs hozzám
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Igaz szeretettel. 
Elboruló szívvel 
Bolyongok magamban, 
Emberrengetegben, 
Sívó sivatagban.

Jártam én valaha 
Tengerszéles pusztán, 
De ott a jó Isten 
Nyílt ege borult rám. 
Lemosolygott hozzám 
Fényes napszemével, 
Pacsirta köszöntött 
Nyájas énekével. 
Megcsókolt a rónák 
Hűs szellője lágyan, 
Megfürdött a lelkem 
Örök ifjúságban.
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1903

PROMÉTHEUSZ

Leáldozó nap bíborában 
Fürdik a Kaukázus orma, 
Nyugaton rózsás felhők fátyla 
Hull a fölkélő csillagokra. 
Susog, suttog az alvó tenger, 
Szerelmesét szólítja lágyan, 
Megreszket a virágok kelyhe 
Szűzi, titkos szerelmi lázban.

S a bíboros hegy meredélyén,
A rózsafelhők lágy ködében 
Prométheusz, titánok atyja, 
Kesereg egymagán, sötéten. 
Főikéi a hold. Csókját lehinti 
Az alvó tenger fölszinére,
S e csók nyomán kikéi a vízből 
Az óceán ezer tündére.

Sörényes Neptun szép szülötti, 
Az oceánidák dalolnak, 
Prométheuszt körüljajongva 
Hódolnak a nagy fájdalomnak! 
És könnyeiknek gyöngyfüzérét 
Elszórják a habtáncba búsan,
A sápadt hold felhőbe búvik, 
És sirdogál az ég borúsan!
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A végtelen gyász hallatára 
A szirtek keselyűje ébred,
És éktelen nagy vijjogása 
Betölti félsszel a vidéket.
És szilaj, biztos szárnycsapással 
A Kaukázus felé tartva,
Lecsap a csúcsra, s a titánnak 
Szivébe vág rettentő karma!

Prométheusz, míg mély sebéből, 
Mint szökkenő ár, hull a vére, 
Szomjas gyönyörrel hallgat egyre 
A tündérlányok énekére!

DALOLJATOK CSAK...

Daloljatok csak, életunt poéták,
Ti kávéházi füstös verebek, 
Daloljatok csak szárnyszegetten, 
Nem bódit el bús áriátok engem,
És nem tartok, poéták, veletek!

Míg sorvadoztok balga szenvedéllyel, 
S hajszoljátok a céda vágyakat,
Ifjú reménnyel és bízó erővel 
Fiatal lelkém a magasba tör fel,
Hol minden olyan fényes és szabad.

Míg robotolva, fásultan daloltok,
S tapsért hevültök, fázón, betegen, 
Én a paripát követem merészen,
És megfürödve a végtelenségben 
Dalt mondok rőted: haza, szerelem.



Daloljatok csak fásultan, letörten, 
Enyém a bízó, tüzes ifjúság,
A napba néző sas az ideálom, 
Szilaj viharba lelkemet bemártom 
És csak győztessé tesznek a tusák.

RODOSTÓBA!

Még mindig csak Rodostó felé száll 
Örömkönnyünk, meddő bánatunk. 
Harcok után a nagy bújdosónak 
Honi rögben helyet nem adunk.

Még mindig csak Rodostó felé száll 
Tépett szárnyán a turulmadár, 
Örömhírre, új feltámadásra 
Jó Rákóczink még hiába vár!

De keleten már a nap kibukkan,
És királyi fénye égten ég,
Nagy magyar lesz, hiszi, vallja immár 
Az ifjonti, újult nemzedék!

Két századnak bércein keresztül 
Tárogatók dala erre száll,
S tépett szárnyán a magasba lendül 
Nagy merészen a turulmadár!

Jó vezérünk, édes fejedelmünk 
Egy nagy ábránd fogott minket el, 
Melyre büszkébb szívünk dobbanása, 
És kevélyebb a magyar kebel.



Mi szerettünk! Titkon sírva vártunk,
Mi szerettünk! O, de testedet 
Megtiltották honi rögbe tenni,
S emlegetni szent emlékedet.

S emlegettünk! Hogyha összenéztünk, 
Szemeinkből kicsapott a láng.
Ez neked szólt! Átok és imádság,
Bú és bosszú volt ez egyaránt!

De tovább már nem bírja a lelkünk,
S mert te nem jősz, hát mi elmegyünk, 
Magyar lélek ragyogó szablyája 
Meghódítja földedet nekünk!

Tengeredbe, melynek mormolását 
Elborongva annyit hallgatód,
Magyar égről huny le majd a csillag,
S magyar égnek napja süt reád!

Elindulunk a te indulóddal,
És megállunk a sírod felett,
Hol magyar dalt fakaszt majd a lelkünk, 
S honi rózsát minden kikelet!

ÉJSZAKA

Ki a homályba bevilágolsz, 
Sivatagban vezetve lángolsz,
Ki a ködön túl élsz az égben, 
Ragyogj fölöttem minden éjen!

Az árnyak titkosan közelgnek, 
Kétsége megnő a szivemnek, 
Mint a homály, miként az éjjel, 
Te űzd fényeddel szanaszéjjel!
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Az égen csillagok lobognak 
Visszfényei örök napodnak. 
Szivemben is -  mint csillag égen, 
A te örök visszfényed égjen!

ALKONYAT

Megyek a hegyre. Sápadt rózsaszínben 
A párázat közt áldozik a nap,
A sugárkéve egyre haloványabb,
S az orom egyre magasabb!

Hűs szellő támad! Ott alant a mélyben 
Csitulni kezd az élet moraja,
Csak halk zsibongás tör fel a magasba,
És itt az is -  harmónia!

És idefönn az élet nem is élet,
Csak végtelen, nagy, csöndes nyugalom, 
Beléolvadva hamvas, szűzi égbe 
Sötéten alszik a falomb!

S míg békés fénnyel, álmatag mosollyal 
A csillagok kigyúlnak idefenn,
A nap fáklyája egészen kilobban,
S reám borúi a végtelen!

A NYÁRFÁK DALA

Ember, ki enyhe lombjaink alatt 
Elsírod végtelen fájdalmadat, 
Tekints reánk szeretve,
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Bennünk is az a bánat zokog éjjel 
Sötét viharban gyászos szenvedéllyel, 
Mely búg a te szívedbe.

Reánk is az a nap ragyog lobogva, 
Rügyet fakasztó, ujjongó napokba,
Mely benned ég tavasszal,
S ha villám sújt, mint téged sorsod átka, 
Mi is megtérünk nyirkos földi ágyba, 
Mely téged is nyugasztal.

Ember, figyelj a nyárfasuttogásra,
S a csillagoknak biztató sugára 
Hulljon szívedbe mélyen:
Erezzed át a törvényt, mely dicsőén 
Uralkodik a napban és a rögben,
A földön és az égen.

ÉDESANYÁM

A Tisza partján él egy özvegyasszony; 
Szeméből könnyet egyet se fakasszon 
A nyomorúság, a gond és a bánat:
O, áldd meg, Isten, édes jó anyámat!

A Tisza partján él egy özvegyasszony... 
Tudom, hogy bút hoz néki minden alkony. 
Mert ő a jóság, szenvedés, a bánat:
Holtig siratja édes jó apámat!



STRÓFÁK

Ó, álmaimnak tündérkirálynője, 
Uralkodjál örökké lelkemen,
Engedd, hogy szívem álmát rólad szője, 
Habár ez álom lenne szemfedője,
És hervadása ez a szerelem!

Te csak ragyogj tündén szépségedben, 
Míg én a szürkeségbe olvadok,
Míg egyre szebben, egyre ékesebben,
A te örök bájadtól ihletetten,
Fényt szórnak rád e lángoló dalok.

ROSTAND
A „Sasfiók” o lvasásak or

Nemes poéta! Büszke francia!
Én, kis nemzetnek még kisebb fia, 
Ujjongó vággyal hadd köszöntelek. 
Titkos gyönyörtől égve olvasám, 
Kedves poétám, édes franciám,
A gloárról írt költeményedet.

Mily páratlan hév! Elegancia.
Nem írhat így más, csak a francia, 
S mily gyűlölettől átizzó velő,
Ha a cudar, a gyáva, hitszegő, 
Szabadságot eltipró s remegő 
Osztrák lakájok raja jő elő.

O, ez a hang, e pátosz, e nemes, 
Honnan e láva, kitörő, heves? 
Talán lelkűnkbe nyúltál, francia?
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Onnan vevéd e szilaj hangnemet,
Az emléket, mely fáj és nem feled,
Melynek ki kell hamvából csapnia!

Nemes poéta! Hála, köszönet,
Hogy megérhettem ezt az örömet.
Mai költő nyíltan merészli ezt,
„Felségsértésre” persze nincs okod,
Te sértheted az osztrák zsarnokot,
Magyar ügyészség téged nem ijeszt!

Wagram, Marengó... nagyszerű nevek,
Az osztrák tőlük tán ma is remeg.
Nekünk is volt... Nagysalló, Isaszeg,
Kápolna és Komárom és a többi,
A történetnek könyveit betölti...
S az osztrák tőlük még ma is remeg!

S míg rátok, büszke francia sasok,
Várnak napfényes, biztos magasok,
Ahol szabadság, nagyság szárnya csattog!
Addig miránk a -  kétfejű sasok 
Irigy, falánk csapatja agyarog,
S tört láncunk helytt fityegnek rajtunk -  csattok!

1

IMA

Nagy boldogság, nagy fájdalom 
Ne látogasson engemet meg; 
Szelíd borongást adj, Uram, 
Szegény szivemnek!

Vakító napfény bántana,
Szilaj vihar tán összetépne, 
Szűrődjön át csak lelkemen 
Búm őszi fénye!
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Nem várok több tavaszt, Uram, 
De még az ősz rózsái nyílnak,
És bár leáldozott napom,
Van annyi csillag!

MAGYAR NÉPEM...

Learattál, édes magyar népem,
Ott az áldás csűröd közepében,
Osztrák finánc szemét veti rája,
-  Szükség lesz még arra a kaszára!

Meleg idő jár most a magyarra,
Vihar lesz, ha Isten úgy akarja,
De belőle baja másnak támad,
-Tartsd csak készen, népem, a kaszádat!

Bécs felől jön a fekete felleg,
Bécsi rongy lesz, mire innen elmegy;
Aki küldi, mind halálra sárgul,
Hogyha kard lesz a magyar kaszábul!

KIHALLGATÁS

Felséges királyom, 
Magyar is, király is, 
Hogyha néped az már, 
Légy te is -  lojális!

Hallgasd ki a népet, 
Hallgass a szivére,
Mit akar, mit kíván, 
Minden cseppnyi vére!



Magyar zászló alatt 
Magyar baka lépjen, 
Magyarul mondhassa: 
„Ferenc Jóska éljen!”

Éljen! S uralkodjék 
A budai várban, 
Diadalmas népén 
Nagy Magyarországban!

ENYÉM AZ ALKONY

Enyém az alkony. Kihunyó sugára, 
Téveteg, halovány árnya enyém.
A rózsaszínű pirkadás világát 
Szegény elfáradt, meg nem értem én.

Enyém az alkony. Reám veti leplét,
S nagy bánatommal egymagámra hagy. 
...Ügy bánt a hajnalhasadás az égen,
A bíboros, a királyi arany!

Enyém az alkony! Hadd vesse világát 
A támadó nap arra, aki kél,
Én álmodozzam csak elaluvóban 
A lehunyó nap gyér tüzeinél!

MEGHALNI...

Meghalni milyen szomorú lehet, 
Mikor mienk még mind a kikelet. 
Mikor a rózsák legszebb kora van: 
Meghalni, elmenni magányosan!
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Meghalni milyen szomorú lehet, 
Mikor a köd már küldi a telet,
Mikor az őszirózsa oda van: 
Meghalni, elmenni magányosan!

Mindegy! Ha nap ég, ha köd borong, 
Szomorúak voltunk, vagy boldogok, 
Későn, korán, -  keserű bárhogyan: 
Meghalni, elmenni magányosan!

DÉR

Eveknek súlya nem mindig teher.
Sok ember lassan mindent kihever.

Deres hajával gyakran béke jár,
Nincs szenvedélye, csak emléke már.

A sír felé szép, nyugalmas az út.
Az élet úgyis szomorú s hazug.

De vannak, ó, de vannak ám sokan, 
Akikben még vágy, álom is fogan.

A testük ifjú, ám lelkűk beteg,
Húsz kurta évvel immár öregek.

S nem lakomáztak mámorok torán, 
Nem tékozoltak el mindent korán.

Csak... Szívüket kora dér lepte meg, 
Tavasz van, és a lelkűk didereg.

Szeretnének szeretni, élni, hej!
S valami súgja, hogy már menni kell!
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CREDO

A sors kevély. A sors goromba.
O, emberek, álljunk a sorba,
S ha végzetünk vak és kegyetlen: 
Tegyünk mi a hatalma ellen.

Ha sebet üt, adjunk írt rája,
Ha zsarnok a világ királya,
Koldusai, legyünk mi jobbak, 
RészvevŐbbek, irgalmazóbbak.

Legyen e földön szent szövetség, 
Melyből a gazságot kivessék.
Az ember, aki gyönge, téved,
Legyen erős! Jobb, mint a Végzet!

ÁLDÁS A FENYŐKRE

Mikor a tavasszal ibolyák fakadtak,
Ti maradtatok csak búsnak, hallgatagnak, 
Madár szólt, virág nyílt mindenféle ágon, 
Ti állottatok csak árván a világon.

De lám, itt a tél is! Madár, virág, hol van? 
Ti maradtatok csak örök virulóan.
Áldjon meg az Isten, ti jó fák, hű lelkek, 
Néma hirdetői örök szerelemnek.

NYÁRÉJ

A forró nyáréj tikkasztóan uralg. 
Nehéz virágillattól ittasodva 
Kószál a szél, a bágyadt hangú, halk.



A zaj csitul, csak buja hang ha száll, 
Fuvolaszó és részegen csapongva 
A kerti úton síri éjmadár.
Az ablak tárt, az erkélyrácsokon 
A vadszöllő csügg, és borostyán bokra, 
Konyult fejjel, sötéten, álmodon,
Egy oroszlánbőr barna foltozatján 
Ülök lábadnál, kusza homlokom,
Keblem csupasz, és arcom színe halvány. 
Sápadt vörös fény reszket a szobánkban,
Es halkan ring a lámpa, fényit ontva,
Az ágy, a szőnyeg barna-arany árnyban.
Te bíborágyon lankadozva fekszel,
Fehér karod kivillan, s homlokodra 
Buján borul arany és rózsa egyben. 
Kebledről könnyedén lehull a fátyol. 
Nyakad nyitott, és fény játszik szemedben, 
S keskeny kezed szivedre hull magától. 
Fejedről hullámos, szökés hajad foly,
S úgy dől nyakadba arcod bíborából, 
Miként arany virág piros patakból.
Csönd, némaság. Én kezed elraboltam,
És csókdosom szilaj ajkkal, viharzón, 
Megittasulva rég várt mosolyodban. 
Bágyadtan száll az éjközépi óra, 
Magasztosan tekint reánk az éj,
Utolsó illatot küld lenn a rózsa,
S csöndben kihúny -  a végső lámpafény.
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1904

KÖLTŐK

Vannak poéták, akik sosem írnak, 
Csak a szivükben élnek költemények, 
Valami nagy búbánat érte őket,
S azóta lettek költőkké szegények.

Egy szebb világnak éppúgy álmodói, 
Rajongás őket éppen úgy hevíti,
És éppen olyan szomorúk, lemondok, 
Mint azok, akik -  verset tudnak írni!

ELSŐ SZERELEM

Egész szerelmem annyi volt csak: 
Hogy láttalak, szemedbe néztem, 
Egy mosolygásod volt csak minden, 
De nékem elég volt egészen.

És én úgy őrzöm e mosolygást, 
Miként a napsugárt a tenger, 
Elrejtve mélyen, szomorúan 
És — végtelen nagy szerelemmel.

•33 •



EPISTOLA I.

Oláh Gábornak

Rousseau-ként a magány s természet ölébe heverve 
Udvözlégy, Gábor, vén szepesi remete,
Mert gyönyörű nyelvünk antik mértékre legillőbb, 
Disztichonos versben írom e szép sorokat?!
Hogy vagy öreg, mint vagy, mit csinálsz, mily míveket írsz ott 
Bércek ormain és völgyek ölén egyedül?
Én, hazai remeket s idegen lánglelket imádó,
Nemzetem és a világ mestereit tanulom.
Életem olyan most, amilyen ez a puszta nagy alföld, 
Egyhangú, néma, ó, de azért gyönyörű!
Mint itt tündérként palotát rak a déli verőfény,
Lelkem vára aként épül a csönd közepeit.
Hamlettel csak a port, a halált keresém szemeimmel,
S most a magány s szeretet ifjúi kedvre derít.
Múltam kincsei mind: emlékek tűnt szerelemből 
És a barátságból; lengenek ím körülem 
Barna leány s szőke, rózsás köd fényiben úszók,
Sok derekas ifjú, kiknek a társa valék!
Kik nevük egykor még hírnek anyakönyvibe írják,
S kikkel együtt én is álmodozom s hevülök.
Ámde Phaétonként tört szárnyon hullok a napba,
O, de a láng fogad ott, isteni, mennyei tűz!
S inkább fönn vesszek gyors röptű vágyak egében,
Mint a vakond idelent túrjam a sárt meg a port!
Félszegen és fecsegőn tűntem szemeidbe gyakorta,
Ám hidd el, Gábor, jobb vagyok, mint a hirem!
Természet s lángész szemlélete érleli bennem 
Azt a magot, melyből még aratand a hazám!
Te pedig, erdei tölgy vagy a bérc bús méla fényűje,
Nézz le reám végre, hegyről a völgybe tekints!
Vagy tán vén pennás szerelem nyila sajg a balodban,
Tán a Sztrahon Nelli szép szeme vont oda fel?
Jókai is öregen szerelem rózsáiba botlott,
S Goethe Hadész küszöbén Érosz ölébe hevert.
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SZÜZEK

A klastrom udvarán, gesztenyefák alatt, 
Melyek gyümölcsüket rég földre hullaták,
Es lombjukon zizeg az őszi sárgaság,
Halad sötéten a novícius csapat.

Egyik sem érezi az élet illatát,
Hogy itt szeretni szép, és itt örülni jó.
Borong az arcokon a meditáció,
Égő szemük távol, ködös világba lát.

Leszáll a barna éj. Palástját ráveti 
Az udvarra, ahol elszáradt levelek 
Csöndes léptek nyomán halkulva csörgenek,

Az udvarra, amely mély gyásszal van teli,
Hol a sötét csapat utolszor áthalad 
A sápadt, dérütött, haldokló fák alatt.

KOVÁCSNÓTA!

Lelkem kovácsa: akarat,
Verjed szablyává a vasat,
Szikrázzon az acél, sziporkázzon a vas, 
Hulljon a salak, a selejtes, avas. 
Minden, ami érces, legyen új, más, 
Támadjon az éjben szikracsillaghullás, 
Bár fájjon a munka, feltörjön a kar, 
Csak az él, ki akar!

Lelkem kovácsa: akarat,
Verjed szablyává a vasat!
Isten kardjává legyen az acél,
S örök sarkcsillag előtte a cél.

*
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Villogjon a vészben, világviharban, 
S ha csorbává lesz világuralmam, 
Nem baj, acél az a kard: 
Meghalhat, ki akart!
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1905

ADAGIO

Ügy szálljon hozzád ez a dal,
Mint csillag fénye alkonyórán, 
Szelíden, csöndesen mosolygván, 
Te szép, te kedves, fiatal:
Úgy szálljon hozzád ez a dal.

S úgy szálljon hozzád ez a dal,
Mint hófehér galamb az estve, 
Fáradtan enyhelyet keresve,
Míg csöndben zörren az avar:
Úgy szálljon hozzád ez a dal.

Ne legyen soha ez a dal 
Búgó siráma bánatomnak,
Én hordozom csak, én tudom csak. 
Sugaras, rózsás, fiatal:
Mint te, olyan épp ez a dal!

ELSŐ SZERELEM

Pár ábrándos dalt mondtam el felőled 
Félig suttogva, félig elzokogva,
De érzem, ott él minden szenvedésem 
És boldogságom ez apró dalokba!
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S ha majd belőlem néma álmodó lesz,
E dalt mind, mind a szivemre tegyétek, 
Hadd illatozza be a sírt szerelmed, 
Hadd legyen édesebb az örökélet!

2

M ondják!... Sok mindent mondanak 
Felőled, szépem, angyalom,
Hogy tőled elszakítsanak,
S én mosolyogva hallgatom!

Legyen bár tenger a hibád,
Én soha észre nem veszem,
Te mindörökké szép maradsz,
Miként az első szerelem!

3

Tudod-e, édes, hogy szeretlek, 
Tüdődbe, mi a szerelem?
Oh, hallgasd meg a vallomásom, 
És jöjj el, jöjj el énvelem!

De nem! E vallomással, érzem, 
Örökké adós maradok,
És ti örökké búsak lesztek,
Ti édes szerelmes dalok!

4

Az én szerelmem nagy titok, 
Megsúgni sem merem,
És mégis, mégis, mindenségem 
E titkos szerelem!
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A gyönyörűség, fájdalom 
Mind elszáll csöndesen,
De bár titokban, rejtve, némán 
Megél a szerelem!

A LEGSZEBBNEK

A legszebb dalt, mely bennem él, 
Elmondom néked egyszer,
Nem ég majd benne szenvedély, 
Szivemben fáradt béke, mély, 
Mint alvó sarki tenger.

Emlékek északfénye még 
Gyűl majd fölötte búsan,
O, mert én annyit szenvedék 
Lángolva, könnyem hullt elég, 
Ormokra vitt az útam.

A legszebb dalt ott zengem el,
A csillagos magosban,
Hol szívünk halkan ünnepel,
Hol minden biztat és emel,
Hol üdv van, diadal van.

A legszebb dal strófáiból 
Bús lelkem száll az égbe,
Lelkem, a megtört, megtiport, "  
Mely hasztalan lángolt, vivott,
S most azt dalolja: Béke!
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DILEMMA

Két lélek harca dúl szivemben,
O, jaj, széttép viszályuk engem.
Az egyik: napba szállna büszkén 
Fénixként gyúlva önnön üszkén.

A másik: árnyas völgybe vágyik, 
Zsongító béke várja váltig. 
Csábítanak nagy ideálok 
És boldogító, csöndes álmok,

A tenger hí, a végtelenség,
Szabad vitorlák, büszke eszmék,
S egy rózsakert mosolyg elébem, 
Egy rózsakert oly szűk, de éden!

Két lélek harcán elborongok,
A törpe és a nagy mi boldog.
De kit szárnya von, s húz a kétség, 
Sirassátok meg küszködését.

TÜNDÉR ILONÁNAK

Hintsen utadra mindenütt a végzet 
Fehér rózsákat, szép, fehér leány,
S úgy szálljon csak bú szűzi homlokodra, 
Mint sugaras mezőre enyhe árny.
Legyen könnyű tánc életednek útja, 
Melyet kisér üdvösség halk zenéje,
S ha menni kell — fehéren és mosolygón, 
Mint hulló csillag -  úgy suhanj az éjbe!

Lelkednek fényes, hófehér palástját 
Ne illethesse soha céda vágy,
Csak szent fohászok érintsék szelíden,
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Mint napsugár a szűz havas havát.
E dal is ily szent. Szépséged bubáját 
Titkon merengő költő szive adja. 
Örök szerelmem hervatag virágát 
Tűzd mosolyogva hullámos hajadba!

NIETZSCHE

Magányos úton a magasba törve 
Köszöntelek, termékeny álmodó. 
Bohócsipkáját dobja rád a törpe,
S vakon ugráljon az örök gödörbe: 
Nekem Te vagy az útat mutató!

Komor eszméid alpesorma szédít,
De a magasból szebb ez a világ,
S ki töretlenül törtet fel az égig,
Felejti útja meddő meredékit,
Melyen véréből nyílhat csak virág!

Ó, szép voltál, völgy, te szelíd szerelmes, 
Hová szivem még halkan visszavon,
De a magasság egyre kedvesebb lesz,
Oly jó közel a kéklő végtelenhez, 0 

Nevetni a leküzdött tájakon.

S ha fölzokognak a letűnt szerelmek,
S fölzokognak az elmúlt tavaszok:
Mint tört játékán elméláz a gyermek, 
Felejtek balgán küzdést, győzedelmet, 
Csak azt tudom, hogy egyedül vagyok!
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OFÉLIA

Míg Hamlet úr komor gyásszal vívódik, 
És fölharsog a nagy tragédia,
Sírjába süllyed szomorún dalolva 
A szép, fehér Ofélia.

Ez Hamlet úr titkos tragédiája,
Hogy amíg rátör egy ádáz világ,
Nem látja meg a búsan rámosolygó,
A szép, fehér Oféliát!

GOTTERHALTE

Imádtam mindig a művészetet,
S lelkem gyönyörrel hintázott örökké 
Hullámain a klasszikus zenének. 
Beethoven, bár Bécs adta, elragad,
S Wagner, bár lelke német, elvarázsol. 
Hiszem, hogy a művészet tiszta vallás, 
Melynek nemes, hóditó kultuszában 
Szövetséget köt minden érező szív.
-  Csak egy zenét nem állhattam soha, 
Csak egy zenét, amelytől lomha vérem 
Arcomba szökken, s szégyen és harag 
Kettős villáma cikkázik szememben. 
Csak egy zenét, amelytől szörnyű rémek 
Tolulnak égő agyvelőmbe rögtön;
Bitók, bitók és hóhérok s lakájok!
O, szép e zene, mondják. Ámde szebb 
A tört sóhaj a haldokló ajakról,
Amely szabad hazáért száll az égbe!
S bár klasszikusnak mondjad e zenét, 
Összhangját rontja a halálkiáltás,
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A puskadörgés, árvák, özvegyek 
Hangos keserve és -  a  síri csend is, 

Amelybe egykoron beléveszett!

ELÉGIÁK

Az alkonyati órák az enyémek,
A  borongásos alkonyati órák,
Mikor az esti szél elégiái 
Az altatót dúdolják.

A kedves őszirózsák az enyémek,
A szomorún mosolygó őszirózsák, 
Mikor a nyárutó elégiái 
A hervadást susogják.

Az elválás órái az enyémek,
A sejtelmes, rejtelmes végső órák, 
Mikor az élet halk elégiái 
Szerelmek, álmok alkonyát dalolják.

BUDAPESTI ŐSZ

Sötét aszfalt. Őszi regg ólmos árja 
Az aprókockás térre leszakad; 
Hajnal fakul az essős éjszakára,
Már látom a komor, nagy tűzfalat. 
Ködtől kopottan, ablakomra szállva, 
Két esett veréb álmosan fecseg, 
Lelkem kiréved a foszló homályba,
-  Maradjatok itt, szürke verebek!

•43-



Valamikor a pitymallat sugárát 
Ujjongva lestem íratos mezőn,
Hűs szél borzolta nagy kalászok árját,
A nap mosolygott, és rá repesőn 
Mennybéli kórus zendíté imáját,
S a rét, az ég száz színben reszketett.
Most? Búsan zizegnek a villamlámpák,
-  Maradjatok itt, szürke verebek!

Mintha minden gyász, amit általéltem, 
Csöndes titokban fojtogatna most,
Mintha a ködök e magányos téren, 
Lelkembe hamvaznák a bánatot,
Mely kihalt utcák során tovalézeng,
Mely szitáló közönnyel csepereg,
Magam vagyok ébren. Most ki se véd meg,
-  Maradjatok itt, szürke verebek!

Rekedt a hangom. Nincs pacsirtadal már, 
Csak álmodom mezőkről, éjszaka.
És fényt lopok kihamvadt alkonyatnál,
Oh, én vagyok a szürkeség maga!
Olyan, miként ti. Villamos rohan már, 
Fölbúg, sikongat! Lelkem átremeg,
A nagy kórusból csak e hang maradt már,
-  Ti is elszálltok, szürke verebek!

VITA NUOVA

Örök tavasz,
Te sugároztad fényedet felém, 
Életem reggelén.

Szabad jövő,
Hajnalod áradt mosolyogva rám, 
Gyermekkor alkonyán.
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Csöndes múlás,
Mely eszmelángot hamuvá temet,
Ez fojt most engemet.

Lassú halál,
Mely a nemlétbe csöndesen halad, 
Almomból ez maradt!

Emeld fel homlokod,
Kevély lélek, magasra törtető,
Dús eszmeforrás, szökj elő!
Enyém a diadal!
Bár minden vágyam semmiségbe hulljon, 
S minden örömre végalkony boruljon. 
Örök tavasz,
Szabad jövő,
Mely behavaz,
Mely jőve jő,
Enyém, míg bennem egy parányi élet 
Szikráját rejti a végtelen égnek,
Míg szebb világot tükrözik ragyogva,
Míg nézhetek a hívó csillagokra!

EFEMERIDÁK

A nevető nap fényes melegében 
Tiszavirágok szürkülnek a szélben; 
Szőke víz árja szeretőn néz rájok. 
Tiszavirágok, hej, tiszavirágok!

Övék a mának édes, röpke násza, 
A pillanatnak gyönyörujjongása. 
Szeretve hagyják itt e szép világot. 
Tiszavirágok, hej, tiszavirágok!
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Nekem is szólt a gerlekacagás már, 
Tavaszi mámor engem is megszállt már, 
De szívem gyáván, bambán félreállott, 
Tiszavirágok, hej, tiszavirágok!

MILÓI VÉNUSZ

A legszebb asszony -  bús márványban élve, 
A  földi szépség istennő csodája,
Derűs habokból fönséggel kiszállva,
Dél napja csókolt egykor fényt fejére.

A századok hozzá rajongva jőnek,
Felé fog szállni vágya jövendőknek,
Heine legszebb könnyét sírta rája,
A Végzet is, kit megbűvölt a bája, 
Megengedte, hogy szép legyen örökre,
Csak büntetésül -  karját összetörte!

DAL A RÓZSÁKRÓL

Most siratom az én ifjúságom, 
Mikor minden virul a határon, 
Mikor nyílik boldogan mosolygva 
Nyári rózsa, piros nyári rózsa.

Tizenhat év fényével szivemben 
A mosolygó őszről énekeltem,
De akkor még nekem is nyílt volna 
Nyári rózsa, piros nyári rózsa.

• 46 •



Beköszöntött már a lelkem ősze,
A bú néki régi ismerőse,
Ahol járok, mintha hervadozna 
Nyári rózsa, piros nyári rózsa.

De azért csak megleszek én szépen, 
Rózsám is lesz nemsokára nékem, 
Hűen, némán borulsz majd siromra, 
Őszirózsa, fehér őszirózsa!

EGY FIATAL ÖNGYILKOSNAK

Boldog halott, vád és virág takar, 
Eljátszottad az életet hamar.
Álmodni tudtál, ám ébredni nem, 
Szived -  a sebzett -  íme, már pihen!

Kontárja az életnek, én szegény, 
Mélázom a szerencse végzetén,
Mely neked üdvöt és halált adott, 
Nekem merengő, tengő bánatot!

Én, bölcs bolond, ki holt eszméknek él, 
S fölötte a teremtő szenvedély 
Elszáll ijesztő üstökös gyanánt: 
Tanulnék tőled életet, halált!

De késő már a boldogság nekem,
E rózsaujjú, ifjú idegen,
Ha rámbukkanna, elriadna tán -  
S még zordabb volna ez a zord magány.
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KERDESEK

Mért van az, hogy aki mélységedbe láthat, 
Aki egész szívvel méltóan imádhat,
Azt te vaskezeddel durván eltaszítod, 
Lángoló szerelmét gyűlöletre szítod.
Mért van az, te zsarnok, te gyönyörű élet?

Mért van az, hogy aki önleikét tagadva, 
Cédán veti testét hiú forgatagba,
Azt te lágy szelíden simogatod szépen, 
Örömek virágát kelted a szivében,
Mért van az, te zsarnok, te gyönyörű élet?

Mért van az, hogy én is tiporva, tagadva, 
Áhítatos ajkkal hallgatok szavadra,
Hogy bár rámtapostál, csókolom a képed, 
Örvényekbe dobva álmodom a szépet, 
Szeretlek, imádlak, te gyönyörű élet?

AUGUSZTUS

Sötét szemem az éjbe réved, 
Köszöntelek, dús álmu élet!
Ott künn a rózsák násza van ma: 
Az örök vágynak diadalma!

Az éj szerelme szerteárad,
Mámor ölébe hull a bánat,
Halk dal száll, száll, erőre kapva 
És sziláján törtet az agyba.

S a szentiváni boldog éjjel 
Szűz fátylát oldja, bontja széjjel,
S én álmodom gyönyörűt, mélyet, 
Felűled, Élet, Élet, Élet!
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MŰVÉSZET

Kemény haraggal összeront a síkon 
Két ércbe öltözött, sötét lovag,
S míg csillagokat rúgnak a lovak, 
Megindul a tusa, döntően, irton.

Két lélek minden hősisége meggyül,
S mint villamos tűz, csattan jobbra, balra, 
Kigyúl szemükben a csaták haragja,
De nem rezzennek sárga félelemtüi.

Ütemben cseng a kard, ám íme roppan 
Az egyik vért, megdől a ló a porban,
S a kard hulló csillagként száll szökellve,

S az elbukó, míg ajka vérbe lábad,
S szemére száll már szárnya a halálnak, 
Irigyen szól: „Művész vagy, Istenemre!”

HERAKLÉSZ

Mosolygó hérosz: írigyed s imádód,
Borús örömmel nézek én reád.
Nem ismeréd a meddő, méla álmot, 
Szomjas szived csak új mérésre várt!

Izmos tagokkal mérted ezt a földet,
Viselte vállad a világot is,
S bár megkarmoltak ádáz, sanda szörnyek, 
Dicsőülés volt elmúlásod is!

Győztél. S amint a csillagos hegy ormán 
Már elcsitult a vívódás, a kín,
S árnyad suhant szűz Nike szárnyain:
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Lelked utolszor szétnézett mosolyogván 
A földön, melynek vércsíkkal szegett 
Porába dőlt száz dölyfös ellened...

SHAKESPEARE

A kandallóban égnek a hasábok,
Már itt az alkony. Isten véletek, 
Napfényes erdők, tavaszi szelek,
Szép ifjúság, te rakoncátlan, álnok!

Már itt az este. A  szőlőlevél is 
Pirosra vált, az ég is rózsafényes,
-  Az elmúlás ez, az emlékezés ez —
Már itt az este, és már itt a tél is!

Motoszkál még fejében egy-egy ének, 
Szelíd szonettek, mennydörgő szavak, 
Melyekre taps reng, és zeng száz ajak.

A kandalló kiégett. Itt az éjjel.
S a vak sötétben végsőnek világol 
Két szép szem napja múltak tavaszából.

ÁBRÁNYI EMILNEK
A C é z á r  ellen írt költeménye alkalm ából

Horatius is Cézárról dalolt, 
Művészi hévvel, hittel, lelkesedve, 
De Cézár akkor népe sarja volt, 
Népével egy volt óhajtása, kedve! 
— Nem Róma ez! Cézár dicséretére
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A vértanúkról mond itt dalt a bárd, 
Horatius, ha már kevés az óda,
Philippinél hal, áldva a hazát!

O, nagyszerű kép Róma hősisége,
Egész világ lábánál haldokol,
De nékem szebb vagy, vértelen szabadság, 
Mely nagy szivekben, ott uralkodói!
Bitor hódítás nem tapadt reánk még,
Csak egyet kért e nép: az igazát!

A haladás lengette lobogónkat;
Világot védtünk: védve e hazát!

A haldokló Cézárok ünnepén 
A lángoló költőnek gratulálok,

Eszmék után szomjuzó nép szivén 
A költők lesznek mostan a királyok! 
Remegő cárok a népnek rikoltják 
Az A ve C a e sa r  búskomor dalát,
A fenséges nép visszavívja végre 
A Cézároktól bitorolt hazát!

NEVE NAPJÁN

Ma, mikor leszáll a nyárutói éjjel,
Sírból is kiszálló szilaj szenvedéllyel, 
Álmodó gárdája kirobban a rögnek,
A Kossuth sírjához őrt állani jönnek.

Vértanúk, honvédek, a piros sipkások, 
Megszegik egy éjre örök álmodásuk, 
Mind előrobognak, szárnyain a szélnek, 
Tisztelegni híven a nagy népvezérnek!
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És a síri gárda hadvezető lelke 
Egy halovány arcú, fiatal levente.
Csillagos dicsőség hinti fényét rája:
A világszabadság költő katonája.

És ama szent sírnál, körülfonva büszkén, 
Föllobog a lelkűk, a holt lelke üszkén,
S mint tavaszi szélben dúdolgat a nyárfa, 
Rákezdenek hévvel arra a nótára!

Mikor elhal a dal, az az ifjú ember 
Odalép a sírhoz boldog szerelemmel.
És az áldott rögre szilaj gyásszal hullva, 
Bűvölőn zokog föl eltemetett búja.

„Népvezér, eljöttem! Én vagyok a költő, 
Magyarság hírének örök szárnyat öltő -  
Nem tudok pihenni! Valami fáj, éget:
A legszebb dalomat nem mondtam el néked!”

Dalba fog. Hallgatja a föld is, az ég is, 
Üdvösségben reszket a nagy mindenség is. 
Lenn a nagy halottnak porló szive dobban, 
Fiatal gyönyörben, tavaszi mámorban,

És a nagyszerű dal átszáll a világon,
Zsarnokok szivébe mint lidérces álom.
Igaz lelkek látják, büszkén mint dereng O,
Az Ember új napja: a szabad jövendő!

EGY RÉGI NŐNEK

A múltak májusába 
Eljössz-e még velem?
A múltak májusába, 
Mely csupa szerelem.



Az én holt ifjúságom 
A legszebbik halott,
Az én holt ifjúságom 
Vígan föltámad ott!

Az én tűnt édenkertem 
Csupán neked terem. 
Az én tűnt édenkertem 
Az első szerelem!

HALÁLTÁNC

Ki hallotta a temető dalát?
Fojtva, sikongva szól 
A föld mélyébe ásott árva vágy 
A horpadt hant alól.

Ki hallotta a temető dalát,
A szüzek énekét?
Remegőn, meddőn föleseng a vád, 
Termő élet, feléd!

Szivem: dalos, virágos temető, 
Ringasd a holtakat,
Ti árnyak, álmok, vágyak, átkok, 
Csituljatok alant!

DE PROFUNDIS

A mélyből jöttem. Vár rám a magas, 
A diadalmas, a tűzsugaras.

A mélyből jöttem, az égbe török, 
Vár rám az élet, a boldog, örök.



A mélyből jöttem. Ott minden sötét, 
Ott örököltem gyászok örökét.

A mélyből jöttem. Ott fojtó a lég, 
Mindig sötéten, egyedül valék.

A mélyből jöttem, árván, szomorún, 
Hogy átvergődjem az örök borún.

Hogy születésem gyászán győzve én, 
Meghalni tudjak az élet hegyén!

HAJNAL

A tegnapot most váltja föl a holnap. 
Sötéten silbakolnak még a fák.
Az út köves, házszegte pusztaság.
Utolsó fénye húny a csillagoknak.

A karavánja jár e pusztaságnak.
Némán söpörnek. Ködbe vész a por.
Halk hamvazás dereng az ég alól.
A nap, a nap! súgják a sanda árnyak.

És gyors ütemben ébredez a forma,
A szín, a hang — dóm és gyár büszke orma 
Az égbe barnul, és dalolni kezd.

Harang és kürtő szólal, a siket,
Vak éjszakát riasztva hosszú jajjal.
Az élet fölzeng: itt a drága hajnal!
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CÉZÁR HALÁLA

Meghalt a Cézár. KongvaTongva búgott 
Nagy Róma tornyain a gyászharang,
De a szorult bús szívek mégsem érték 
A ceremóniás és zagyva zajt.
Gyászolt az udvar, ánkle a szegény plebs 
Az ősz fejű zsarnokért mégse sírt.
S amíg örült a nép, őt eltemették 
Az ősi spanyol etikett szerint.

Meghalt a Cézár. A nagy kriptaajtó 
Zörögve zárta el hült tetemét,
És lelke fölsuhant a kék magasba,
Ahol a mennybolt gyémántfényben ég.
Két szolga tárta föl aranykapuját,
De szíve vert remegve és vadul,
És arca elsápadt, hogy föltekintett -  
A trónon ült a mennydörgő Hadúr.

Hadúr fehér szakállát simogatta,
Szólt nyájasan: -  Jöjj csak, fiam közel,
Adj számot a sáfárkodásaidról!
Téged küldöttelek népemhez e l...
AdtáLe balzsamírt égő sebére,
Mikor jogért emelt kevély szavat? 
Viselted'é gondját ama hazának,
Mely megtörik, de akkor is szabad?

Beszélj, fiam! Vaj röpköd'e honodban 
Az égre vijjongó kevély turul?
Szerettek'é az árvák és szegények,
Míg tégedet ismertek ott urul?
Kezedben, mondd, igaz volt'é a mérték, 
Segítettébe Róma nagy sebén? -  
Tisztelted'e a rómait, beszélj csak,
Mert -  tudd meg -  ez a büszke nép enyém!
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Nem szívtad-é ki a vérét, velőjét,
Mikor remegve haladásra tört?
Alnok mosollyal, kétszinű kacajjal 
Nem enkezed emelte rá a tőrt?
Hogy kért a római nép milliomja,
S egy szent imádság sírt az ajkakon,
Nem mondtad-é önhitt, üres beszéddel: 
„Dőlj porba, Róma, mert én akarom” ?

Beszélj, fiam! A héroszok hazáját,
A büszke Rómát megbecsülted-e?
Mi volt előtted szentebb: a lakájnép 
Vagy a nagy millióknak élete?
Hizlaltad-é a gyávák légióját, 
Megbüntetted-e a tányémyalót, 
Szeretted-é a büszkét, a nemest, jót 
És nemcsak azt, ki gyáván meghajolt?

Nem állt-é így előtted Róma egykor,
Ki büszke arccal kérte a jogát? 
Hallgattad-é fájó panaszszavuk, te 
Cézár valál, vagy aljas porkoláb?
Törtél-e nemzetemnek életére,
Féltél-e, hogyha rácsapott veszély?
Nagy népbíró úr, nemzetek vezére,
Mi jót tettél, mig úr valál? Beszélj!

Várt, várt Hadúr, de Cézár szótalan volt, 
Remegve összekulcsolá kezét,
Fehér szinű ajkán ijedt zavarban 
Félelmesen vonaglott a beszéd.
Hadúr dühödten toppantott a lépcsőn,
S csak a szemével mondá meg neki, 
Hogy hallgatása szótalan Ítélet,
S ne védekezzék -  úgyis ismeri.
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S villámhajító ujjával sötéten 
Kimutatott a csarnokok felé,
Hol rőt bíborban állt a tűzkemence, 
Amely az elkárhozott lelkeké;
S teremrázó léptekkel elhagyá őt... 
S magába volt a cézárok fia.
O is körültekintett, majd elindult -  
És véget ért az audiencia...

AZ ÖRÖK VISSZATÉRÉS

A hindu bölcsesség nyugodtan így beszélt: 
Nirvána szent köde örök ölébe zár,
Nirvána szent köde, mely minden lényre vár, 
Mely álommá teszi az Időt és a Tért!

Alomnak árnyai bolygunk mi idelenn,
Hol minden változó, örök csak a múlás, 
Árnyak, kiket a lét Álmokkal fölruház,
S ez Álmok: a remény, emlék és szerelem.

S a büszke tudomány, amely alázatos, 
Szomorún válaszol: Nirvána is mese, 
Vigasztalás neked, ember, nincs semmise, 
Sebedre örök írt az elmúlás se hoz.

Örök minden atom és minden fájdalom,
Volt minden idelenn, mi ezután leszen;
A gyász és a vigasz, halál és szerelem;
Mindig föltámadás van mindenik napon.

Az örök haladás: dicső agyrém csupán,
Örök forgás e lét; az állat visszatér, 
Vasketrecébe zár az Idő és a Tér,
Agyad meddőn eseng a Nirvána után!



ÉDESANYÁM

1

Ha lesz dicsőség, mely fejemre fonja 
A martiromság büszke pálmaágát,
Ha ünnepelnek, s megszeret az élet,
Míg a nem ismert mámor üdve jár át: 
Fölvillanó szemekkel én csupán csak 
Téged kereslek, szenvedő madonna,
Bús özvegységnek áldott hordozója, 
Anyám, fölnézek a te homlokodra,
Hol a dicsőség koszorúja helyett 
Nehéz robotnak ráncait találom,
És fölteszem rá büszke áhitattal 
Ujjongó dallal minden szál virágom!

S ha káprázattá foszlik a dicsőség,
S örök robottá, ami alkotás még,
Ha mindhiába tenger küszködésem,
Ha én is, én is szürke árnyra válnék,
Bár fájna, hogy az álmaim kivesztek, 
Hogy nincs, ki rózsát bús utamra hintne, 
Megvigasztalna, hogy érted rajongtam, 
És érted lettem olyan árva, mint te!

2

A lelke: lelkem. Mélázó, borongó -  
És benne sok dal él, titokba zsongó,
El nem dalolja, rejtegeti mélyen,
De én szeméből valahogy kinézem.

A lelke: bánat! Annyi minden érte. 
Nehéz özvegység rászakadt fejére,
S míg én betegen, búsan tovább éltem, 
O imádkozott és szenvedett értem!
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A lelke: lelkem! Ö mind nékem adta, 
Mi benne szín, fény. Én áldom miatta, 
És el nem sírt könnyűit dalba sírom,
És el nem mondott bánatát megírom!

HIPATIA

Hipatia, a szép görög pogány lány 
A vértanúság pálmáját elérve,
Pogány gyönyörrel szállt a csillagégbe!

Egy agg szent a menny pitvarát kitárván 
Mogorván engedé be a mosolygót,
S idegenül révedt rá annyi boldog.

O rózsás arccal és sötét szemekkel 
Tartott oda, hol ült egy ifjú ember,
Egy szürke fürtű, kék szemű, rajongó.

S a lány köszöntél Üdvözlégy, Apolló! 
Fényes Napisten, ifjúság, erő,
Minden hajnalban újjászülető!

S a szőke ifjú, a bús arcú Isten 
Eltolta őt, és válaszolt szelíden:
„Leány, te tévedsz, én Krisztus vagyok!”

S amíg a menny szent vára fölragyog, 
Hipatia büszkén és mosolyogva 
Továbbsuhan más, vígabb csillagokra!
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AZ ÉLET HEGYÉN

Mondotta Jézus: „Le a völgybe nézz,
Ott vergődik a fáradt szenvedés.
Míg könny pereg, vér foly, míg ide téved 
Egy tétova sóhaj: én addig élek!”

így szólt Zaratusztra: „Fönn a hegyen 
Vívódik a Nagyság, bús idegen,
Míg vágy fogan, mámor gyúl, ide téved 
Egy pogány ujjongás: én addig élek!”

És monda Jézus: „Míg ide jutott,
Miért borult el fényes homlokod?”

Szólt Zaratusztra: „Titkos szenvedésben, 
Melyet meggyilkolt az én büszkeségem! 
De a te lelked szomorú miért lett, 
Szomorú mindhalálig?”

És Jézus szól, míg szava könnyre válik: 
„Az öröm miatt, mit megölt hitem!
És hogy nem ért bennünket senkisem..

KISS JÓZSEFNEK

Öreg poétám, te kis szürke ember,
Az októberi bús alkonyaton,
Amint itt gubbasztunk égő szemekkel, 
Életed titkán csügg gondolatom.

Ó, mennyi dallamtól zsongott a lelked, 
Hogy szórta szíved fényét, melegét. 
Örök tavasznak illata belengett,
Örök hír szárnya csattogott feléd.

• 60 -



Pogány mámortól hányszor ittasultál,
E kurta élet hány tapsot adott,
És mennyi gyászt, kudarcot és lemondást, 
Meddő borongást, tenger bánatot.

Mégis szivedben bizton élt a sejtés,
Hogy a te dalod nem halkul soha.
Hogy benne fog ujjongani, zokogni 
A jövendőség gyásza, mámora.

Fejedre hinté közöny és gyűlölség 
S a szálló idő az örök telet,
O, de szivedben százszor szinesebben 
Bontja rügyét a tündér kikelet!

ALKONYATI ÓRÁK

Alkonyati órák, ti vagytok enyémek, 
Mikor rózsafényben fölragyog a lélek,
S múltak tavaszából egy dal erre téved.

Ti vagytok enyémek, alkonyati órák, 
Mikor enyhe bánat bársonya hajol ránk,
S pompázva kinyílnak a nagy álomrózsák.

így szeretnék egyszer e tájról elmenni, 
Színből, fényből oda, hol szürkül a semmi, 
Madárként az ágon, dallal elpihenni!

O, de addig várnak sötét őszi éjek, 
Lehervasztott vágyak, lekaszált remények, 
Míg örök borúval tart e kurta élet!
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A HEGYI BESZED

A Genezáret holdfényes vizén,
Mint néma hattyú, halkan ring a csónak, 
Fáradt halászok félhangon dúdolnak.
A Mester arcán boldog égi fény.

Ragyog a hegy ezüstös glóriában,
A ciprus bűvös illatot lehel,
A hold az ég tetőin vesztegel,
Köröskörül tavaszi újulás van.

Szöllő virágzik dús lankásokon,
S a kékes árnyból távol ormokon 
Nászdala búg az ittas gerlicéknek.

A földre ráborul egy mély igézet,
Jézus lehunyja nagy, sötét szemét:
Halkan fölcsendül a hegyi beszéd.

NAGYVÁROSOK MAGÁNYA

Ismeritek a bérházak magányát,
Kongó szobák sötétes odvait?
Minden oly álmos, bágyatag, avitt, 
Komor falon a járók árnya száll át.

Ismeritek a bús vasárnapot,
Mikor távol zenén álmodozva,
Sötét óráknak nincsen vége, hossza,
S álmot szövünk, mint hálót sző a pók?

Ismeritek az őszi éjszakát?
A nagy udvar mélyén platánfa gyérül 
Álmodva lustán fényriil, színrül, égrül.
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S míg elfog a derű nosztalgiája, 
Zokogni hallod halk eső dalát,
S elalszol fáradt gyásszal, összefázva.

PILÁTUS

Pilátus mondá: Én téged szeretlek,
Te nagyszemű, te szomorú eretnek, 
Beszéded formás, ékes és velős.
Oly idegen és mégis ösmerős!

Szókratész szólt így, és Virgil dalolt.
De igazságod mégiscsak koholt!
Az istened szép és eszményi tiszta,
De a meséket majd ki adja vissza?

Elmés, okos vagy. Mégse vagy te bölcs! 
Nincs olyan állás, amelyet betölts! 
Kissé nagyon merész a szárnycsapásod, 
Igen magasból nézed e világot!

Az ítélet kész! Tenni mit lehet? 
Nagyon sajnállak. Nos hát, ég veled!
-  Én Szokratészt fölötte kedvelem,
De mégis, Caesar az én emberem!

AVE

Udvözlégy, Alkonyat! Árnyak processziója, 
Mélységes némaság, mely kérdez és felel, 
Udvözlégy, titkokat megoldó boldog óra, 
Melyben fáradt szivem pihenni réved el.



Ó, áldott pillanat, mely föllobbantja bennem 
Az elhunyt tüzeket, kiégett napokat,
Máglyává lesz szivem, hol elhamvad szerelmem, 
S főnixként ragyogón, fiatalon fogad.

Szent perc, köszöntelek. Most félre a világtól, 
Mely zaklat és zajong, enyém az a világ,
Hol minden béke, csönd. A szürke MájaTátyol 
Egy percre fölszakad, és közel ér a távol,
Hol élnek, amik itt csupán -  melódiák!

KLÜTEMNESZTRA

Klütemnesztra, te éjfélarcu asszony, 
Meggyógyulok a gyáva gyöngeségtől,
Ha csak bús főm márványválladra hajtom, 
Klütemnesztra, te éjfélarcu asszony!

Klütemnesztra, az árnyékok gyötörnek. 
Egy ölelésed megváltana engem,
Bár érckaroddal bordámat betörjed: 
Klütemnesztra, az árnyékok gyötörnek!

Klütemnesztra, te szépség szörnyűsége,
Ha megfojtanád lelkemnek kigyóit,
Rám szállna az a nagy halotti béke: 
Klütemnesztra, te szépség szörnyűsége!

PHAÉTHON

Tajtékzó paripák szaladnak át az égen, 
Szikrázó szekerén harsogva száll a Nap, 
Ösvényén kétfelől tűzrózsák hullanak, 
Ujjongó Phaéthon gyeplőt ereszt merészen!
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De íme: zökkenés, de haliga: a káosz 
Föltámadt szörnyei dörögnek zúgva, bőgve, 
Megroppan a szekér örök mélységbe dőlve, 
A horkant paripák kantárja szakadoz!

Es míg a szörnyű gömb vörös lángot dobálva 
Isteni ívet ír az égő Óceánba,
Fiatal Phaéthon alakja tündökölve 
Örök fény közt suhan a sötét semmiölbe.

ÓDA DIONÜSZOSZHOZ

Hatalmas izmu hős, víg isten, földre szálló, 
Mámor barátja te, az élet szeretője,
Kinek királyi bot a termő szőlőtőke,
Feléd cikáz e dal, elégiára váló.

Az volt a szép világ, az élet és a mámor,
Az öröm himnuszát ujjongni szilajon,
Szent táncot lejteni a nevető napon,
Nem félni bánatok sápasztó alkonyától.

Pogány volt ősöm is, a barna tűzimádó, 
Pirosló hajnalon a nap felé kiáltó,
Én is, a szomorú, én is pogány vagyok:

És bár köd és ború szürkén szivembe szállong, 
És bár minden napom egy evőét temet,
E dalt még elsirom, és benne -  lelkemet!
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EPITAFIUM

Mért nem maradtam szűz öledben,
Szent semmiség, mér nem maradtam én még, 
Terülne rám jövendők szemfedője,
A szivárványszínt foganó fehérség.

Nem bántanának durva színek,
Hazug igék és csontos öklü tettek,
Nem érzeném száz titkos gyászu órán,
Hogy most temetnek, engemet temetnek.

Jövendő asszonyoknak csókját 
Sóvárgom olykor, nagy pillanatokban, 
Csillaghideg szerelmü asszonyoknak,
Kiknek szive szivemmel összedobban.

Ha újra visszajön a lelkem,
Beteg fogantatással jön világra,
Bénává, bússá, borússá fakítja 
Múltamnak árnya, kísértetes álma.

PHEIDIASZ A NÉPNEK

Börtönbe dobtatok. Formátlan szürkeség 
Örökös árnya föd, és testtelen magány. 
Lomhán szállong tova nagy, néma éjszakán, 
Míg künn szobraimon új nap szerelme ég.

A népem elhagyott. Vésőm már nincs velem, 
Karom meddőn lendül a szürkeségbe föl,
Rá a rozsdás bilincs vasnevetésbe tör.
Oda márvány, élet, teremtés, szerelem!
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De az elefántcsont és arany remeke, 
Melyre ráragyogott az istenek ege,
Az olimposzi fő derűsen él tovább.

S fenséges mása fenn a fényittas egen 
Rá visszamosolyog gyönyörűségesen,
S bámulja művemen kupolás homlokát!

HIMNUSZ AZ EMBERHEZ

Az emberhez száll himnuszom ma, 
Hittel hadd harsogom dalom, 
Nagy ismeretlenek helyében 
Dacos fejem meghajtva mélyen,
Ez ismerőst magasztalom.

Tudjátok-e, hogy mi az ember?
A por és végtelen fia,
Istent teremtő csodaszellem, 
Hitvány pehely vasvégzet ellen, 
Viaskodó harmónia.

Nézzétek: izzad tar mezőkön, 
Sarcol a rögből életet,
Nap égeti, és tüske marja,
Tépázza ég és föld viharja, 
Csókolják fény és fellegek!

Nézzétek: napba törtetőén 
Mint épít büszke kupolát.
Az égbe lendül lelke, karja, 
Kőhomloka, ércakaratja, 
Magosba, mélybe száll tovább!
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O, ember, én hiszek tebenned, 
O, ember, mint szeretlek én, 
Te nyomorúságos, hatalmas, 
Te végzetes, te diadalmas 
Utód az Isten örökén!

MEGY A HAJÓ

Kürtőhang búg a mély, fekete éjbe, 
Panaszos búgás, ködben elhaló,
A titokterhes ismeretlenségbe 
Lomhán indúl az utolsó hajó.
Egy piros kendő még lobog a szélben,
Egy asszony a parton még integet,
De búcsúszava elhal a vak éjben,
Es zokogása, a szárnyaszegett!

Egykedvün áll a kapitány a hidon.
Vén, viharverte, vaskezü legény,
Nem csillan könnyű a szemébe’ titkon, 
Nem rejtezik vád szive rejtekén!
Pedig alant, a szűk hajófenéken,
Magába fojtva gubbaszt száz sirám,
Míg fönn egy távol viharnak szelében 
Új csillagon csügg a vén kapitány.

Mennek, sietnek. A bihari róna,
Kunság, Bánság pusztája elmaradt.
Nem tart velük, csak egy rög és egy nóta, 
Mindent beföd a szürke alkonyat!
Az égnek pásztortűzei lobognak, 
Aranymezőknek délibábja int,
S a fáradt, béna, néma magyaroknak 
Egy új világ harsogja dalait!
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A költő is megy. Hisz viharmadár volt, 
S jeges közönyben szárnya elfagyott.
O is nézi a fedélzeten állva 
A hideg fényű, sarki csillagot.
Könnyű az égen némán tündökölni,
De dalos ajkkal lenn hallgatni fáj,
És koldús Lázárként koncért porolni, 
Mikor a lelkünk dús álmú király!

Hát menjenek! Hagyják el ezt a tájat, 
A lusta ködöt, a meddő avart,
Ne hallják tar gally őszies sirámát,
Ne lássák lassan tűnni a magyart, — 
Mint gyérül egyre, vadvízként kicsapva 
Szűk Európa irigy szigetén...
Mint borul rája enyészet homokja,
És siratatlan’ mint vesz el, szegény!
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1906

[MINEK SZALADTOK EL...]

Minek szaladtok el, ti szépek?
Te pillanat, te álom, te élet,
Minek szaladtok el ti?

Minek oly szép a lány, az álom,
Hogy félek tőle, ha megtalálom,
Hogy nem merek szeretni?

Minek fájt oly nagyon a lelkem,
Mikor a legszebb lányra leltem,
S mért nem merek feledni?

Mért von felé hiú, vad áram,
Hogy megtaláljam, hogy megimádjam, 
S ne merjem megszeretni?

LÁNGOLNI JÖTTEM...

Lángolni jöttem én közétek,
Ti fázós lelkű emberek.
S míg öntüzem lassan eléget, 
Elérem az örök telet!

Olvasztgatom a többieknek 
Kérges szivéről a fagyot,
De szürke lelkek szürkesége 
Megvesz, és majdnem megfagyok!
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Szerelmem tűzhányó hevével 
Szórom a gyűlölet kövét,
O, mert vakító lánggal égtem, 
Azért vagyok most oly sötét!

Mint fáradt meteor, csavargóm, 
Termékenységet keresőn,
Vad vággyal hullok a kopárra, 
Új életet esengve hőn!

Hiába itt minden melegség, 
Kevés az örök tavasz itt,
Hogy jégszivekből, kőszivekből 
Fakassza tündérálmait.

Úgy járok én e zord tömegben, 
Mint napsugár a sarkokon, 
Pólusain tenger közönynek 
A fényt büszkén ragyogtatom:

Balvégzetem vak éjjelébe 
Szivem ezer sugára száll; 
Lobogjon lelkem, ha kilobban, 
Legyen a vége: tűzhalál!

ŐSÖM

Valami igric volt az ősöm 
A nagy keleti pusztaságon, 
Valami kóbor, szabad igric, 
Ki élt nótázón, napimádón, 
Valami igric volt az ősöm.



A nagy keleti pusztaságnak 
Mélázó lelke bennem él még, 
Messzeségbe csapongó lelke, 
Ragyogó dele bennem él még 
A nagy keleti pusztaságnak.

Az én bús vándordaru lelkem 
Itthagyja gyakran gyásza őszét, 
Kószál betaposott síroknál,
És elsiratja szilaj ősét
Az én bús vándordaru lelkem.

Ha kondul majd ama nagy óra, 
Keletre néz turáni arcom,
S valami ős melódiával,
Pogány nótával csak elalszom, 
Ha kondul majd ama nagy óra!

SZÓKRATÉSZ
A „ G örö g  szonettek”'bői

Az apja szobrász volt. Márványtömegből 
Héroszt és istent formált könnyű kézzel, 
Héroszt, ki istentetteket merészel,
Istent, ki emberként leszáll a mennyből.

Az apja szobrász volt. O maga gyönge, 
Az orra tömpe, és a karja lankadt, 
Iromba kőn ő nem vesz diadalmat, 
Márvány helyett tán suta karja törne!

De a szemében, ó, de a szivében 
Az apja lángja ég sziláján, épen,
S a lelke lendül, bár lehull a karja,



A héroszt s istent nem kőből faragja. 
De lelkekből. Dús igéjére lesz 
Kő helyett: Plátó s Arisztotelész.

MAGÁNYOS ÚTON...

Magányos úton építek egy házat, 
Betérhet hozzám, aki erre fárad,
Aki dalolva, virágot keresve,
Eltéved a mély életrengetegbe.

És őszi estén, míg az avar sír majd,
S utolsó szirma hull a rózsáimnak, 
Magányos vándor, múltakba révedve, 
Emlékezik majd egy tündérszigetre.

És hírt hoz nékem élet tengeréről,
A csodaszépről, távoli tündérről,
Kit idevárok, és aki nem jő el,
Csak egyre szépül a szálló idővel.

GÉZA KIRÁLY

Tündöklő víziók visszfénye ég szemében,
E nagy árnyékvilág oly szomorú neki. 
Barátai: sápadt mártírok lelkei,
Akikkel társalog zimankós, barna éjben.

Rá vár a korona, e gyémántterhes ékszer, 
Mely szédülő fejét vaspánttal átszorítja. 
Mozdúlatára vár a pártos, marcona szittya, 
Csataszomjas lován megvívni ellenével!
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... A püspök hangja szól, a mély orgona búg, 
És kondul a harang, s ő érzi, mily hazug, 
Mily balga és hiú ez a világi lárma,

S míg a korona érinti homlokát,
Kék tömjénfüstön és misztikus árnyon át 
Mosolygva hallgat a szeráfok kardalára!

MÁTYÁS KIRÁLY

Nézd Donatello márvány vésetét,
A karvaly orrt, a dactól görbe ajkat,
Mely gúnyt nyilazva sújt, bár csukva hallgat, 
Nézd a szemét, mely fényes és setét!

Ez ő! Rőt múltunk ércizmú magyarja,
Királyi holló, mely Nyugatra tart,
Mely fölgyújtja a bús magyar avart,
Mely a jövendőt lángolón akarja!

Pusztára épül tündérpalotája,
Plutárkot érti, és Cézárt csodálja,
És elmereng olasz kéz remekén.

De garaboncásként viskóba járva,
Míg írt keres az árva pór bajára,
Érezi, hogy mily magányos szegény!

GELLERT PÜSPÖK

Pogányok közt töltött éjét, napot,
A farkasok közt járt Gellért, a pásztor, 
És kimerülve harctól, virrasztástól, 
Pihenni tért tornyos Csanádba most.
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A Megfeszített képén elborong,
És a zsolozsmát egyhangún mormolja. 
Az alkonyat gyászleple száll a dómra, 
Künn vakkantanak a komondorok.

De ím, a mélyből hangos nóta szól, 
Egy szolgálólány malmot hajt, s dalol. 
Valami pogány nóta, de mi szép!

Gellért dobogni érzi nagy szivét: 
Tüzes varázzsal, bűvös áradattal 
Vérét pezsdíti a szilaj magyar dal!

A KÖLTŐ SZÓL

Hallottál a mesék királyfiáról,
Ki három évig elbűvölten élt,
Kitől öröm, szerencse tovapártolt,
S vad rengetegbe ölte életét?

Úttalan úton járt nagy messzeségben, 
Érdes darócban, árván, szomjan, étien, 
Szomorúságos nótákat dalolt,
De mégis -  mesék királyfia volt!

Hallottál a titokzatos szigetről,
Hol örök nyár él, örök szerelem,
Halk húru hárfán szól a szél az erdőn, 
S a csudáknak kék virága terem?
A többi ember járhatja az élet 
Ezer ösvényét, arra sose téved,
De a királyfi egyetlen szaván 
Fölépül az a csudatartomány!
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Ha hittel csüggsz az én szivem meséjén, 
Jöjj! Vár reád a bűvös kikelet,
Csak az élet mély erdőinek éjén 
Bizton hajlítsd szivemre szívedet!
Meglásd, dalomra száz visszhang figyelmez, 
Sötétlő erdőnk egyre fényesebb lesz,
S mire a rontó bűvölet lejár,
Ránk a dicsőség diadémje vár!

KÉRDÉS

Nagy ismeretlen, ó, mondd meg nekem, 
Magányos-e a szörnyű végtelen,
Egyedül állasz a világ fölött,
Mint óriás rab, örök száműzött?

Mikor teremtő szent láz tüze éget,
Nem kutatod-e át a mindenséget,
Hogy valakire lelj, aki megért,
S veled csodálja lelked remekét?

Nem dobban-e meg óriás szived,
Mikor szavadra egy világ siket,
S csak tűnő törpék néznek lábaidra,
Egek egébe néző örök szikla?

Talán szived nincs. Közönyös szemed 
E mély világ titkára rámered,
S mint kevély jéghegy, csillogva úgy néz le 
Hervadt rózsára, eltiport vetésre?
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MARIS

Cselédünk volt. Olyan, mint a többi, 
Paraszti, dolgos. Nótákat dalolt.
Vasárnap hosszan szokott fésülködni: 
Kimenőnapja volt.

Egy katonát szeretett, aki hozzá 
Három nagy évig hűséges maradt,
S ki szép levelet küldött neki százat, 
Virágos, rímes szavakat.

Vasárnap volt, kora tavasszal,
Maris a konyhában fésülködött, 
Almossan, lustán s álmodozva babrált 
Nagy, kenderfürtei között.

Én, kisfiú, egy levelet betűztem,
Becéző szókat, szerelmes igéket,
S ahogy a nagy, beszédes csöndben ültem, 
Kezem mezítelen vállára tévedt!

Megcsapott nehéz illata hajának,
Rózsás színű lett tőle a világ,
És gyermekszívemben tűzessen, lágyan, 
Egy érintésre, egy cirógatásra 
Fölbúgtak az első melódiák!

CSÖND

Az aranyos mennyezet fele zsongva 
Az óriás, üres templomhajóba’
Még ott suttog az elszáiló ima.
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Piros sebeit némán viselvén, 
Mennyei búsan mosolyog keresztjén 
A boldogságos Miriám fia.

S az áhitatot teregető csöndben,
A tömjénterhes, lilás levegőben 
Szirmát bontja a rosa m ystica!

DAL

Emlékezem bárányfelhőkre, 
Átsuhanókra lágy egen, 
Álmatagon, árván menőkre, 
Bárányfelhőkre, eltűnőkre, 
Emlékezem, emlékezem.

Emlékezem világos éjre 
Tavaszt lehellő réteken, 
Csillagvirágra, csodakékre, 
Tavaszégre, álomvidékre, 
Emlékezem, emlékezem.

Bánkódva alkonyámyas órán,
Míg száz vád bánt, száz gyötrelem, 
S baljós, bajos bánat hajol rám 
Alkonyórán, aggon borongván 
Emlékezem, emlékezem.

TRISTIA

A szép gyerekség eltűnt édenében 
Vadrózsát szedtem napsütötte réten, 
S elkóboroltam ismerős vidéken.



És hazatérve esti harangszóra,
Már elfonnyadt a színes réti rózsa,
Oh, emlékszem az első bánatokra:

Hogy a rózsák is mulandóan szépek,
S hiába virítanak messze rétek,
Az én rózsáim sorsa az enyészet.

Később a rózsát lányarcon csodáltam, 
Első ifjúság viruló korában,
Első szerelmek múló mámorában.

De nyitva már az élet méla titka,
Hogy nem viszünk el semmit sem a sírba, 
Hogy elmúlás van csillagokba írva.

De azért mégis, engedjétek nékem,
Ti örök rózsák egy nagy, örök réten, 
Hogy ezt a múlást szomorúan nézzem,

Hogy nem gondolva a felhők fölöttre, 
Borongó szívvel boruljak a rögre,
És boldogtalan legyek itt örökre!

OVIDIUS

Ti kóbor fecskék, Rómába menők, 
Hozzátok hírül majd nekem, 
Ragyog-e még az örök kék azúr, 
Lobog-e még a szerelem?

Hatalmas Cézár uralkodik-e, 
Hódol-e még a kincses száz sziget, 
Rubintos lányok, csókos asszonyok 
Cserélgetik még a sziveiket?

*
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Ti kóbor darvak, Rómából jövők, 
O, mondjátok csak, mi hír ott, 
Virul'e még az orgonás tavasz, 
Mely nékem virított?

Győzelmes Cézárt istenítik'e 
Az aranyszavú költő dalai,
És kinyílnak'e csillaghímes éjjel 
A  szeretők ablakai?

Hej, amíg én itt rőt ködök között 
Tristiát költők aranyak hiján, 
Melyik poétát tanítgat dalolni 
S ölelni az én Júliám?

ÚJ SZONETTEK

1

Nagy, szürke rajban, egyhangú morajjal 
Szállnak, csak szállnak tétova napok, 
Kopnak, kopnak az óramutatók,
Szürkül az alkony, és szürkül a hajnal.

O, rohanó napok nagy légiója!
Elhantolt idők, elhagyott terek!
A homokóra lomhán csak pereg,
S örök homok vár lenn a rosszra, jóra!

De néha... egy perc játéka csupán csak, 
Szivárványos lesz ege a múlásnak,
Hallik a mindenség melódiája...

S a szürke Én, száz gond betege, rabja, 
Belát egy üdvösséges pillanatra 
A végtelenség büszke távlatába.
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2

Ismeritek az érckarmú lidércet?
Agyunkba markol, és mi futni tudnánk,
De megkövült kín szörnyű árnya hull ránk, 
S fölöttünk csattog keselyűd, vad Elet!

Jön éjszaka, mikor lelkünk kigyúlad,
S villámos fénnyel a jövőbe lát,
S dermedt bánattal, sírva néz reád,
O, éj, ki szemed rémülten lehunytad!

S élünk tovább, és vánszorgunk odább, 
Futunk. Megállunk. Várjuk a csodát,
Hogy meggyógyít a Tavasz és az Elet,

A Szerelem, a Boldogság, a Fantom! 
Ügetnénk egyre, por lep és nap éget,
S ama napon megállunk ama parton!

SIMON PÉTER

1

János 18,10-11.

Szólott a hadnagy: Célozz! Jézus állott,
S aki megváltja majd e rongy világot, 
Sápadtan, nyugodtan előre lép,
Fölveti szép, szőke, szelíd fejét,
És szól: „Le a fegyverrel! Én megyek!”
És indul. Utána a hadsereg.
Csak Péter, akiben kis szittya vér volt, 
Gondolta: „Hát az egész csak ezért volt?” 
S Malkust, a szolgát, úgy csapta fülön, 
Hogy a szegény fül elrepült külön.
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„Megváltás ide, megváltás oda!
Nekem elég volt. Nem oda Buda!”
Jól mondta Ahazvér, a csizmadia:
Szegény ember dolga csupa komédia! 
Nyakunkon a római imperátor,
A papi fejedelmek, a kurátor,
A tizedes, a százados, legátus, 
írástudó és Pontius Pilátus.
Barabás ordít, s szabadon bocsátják!
És elveszejtik az Isten bárányát!
Nyolc boldogság jut itt csak a szegénynek, 
Meg a mennyország! Az úré az élet!
Jézus Péterre néz. Jézus nem válaszol. 
Eszébe jut egy koldus ács valahol.

2

M á té  2 6 , 69.

Tavaszi éj volt. Hűs szél szállt nyugatról. 
Simon Péter az ugaron barangolt.
Názáretit a hadnagy elvezette,
Talán Ítéltek is már ő felette!
A papi fejedelmek udvarán 
Tűz pattogott, szikrázott szaporán.
S a tűz körül, vöröses fénybe mártva, 
Katona, szolga lebzselt, hajnalt várva!
Jött Simon Péter, és közébük állott, 
Megkérdezett egy vihogó szolgálót:
„ -  Hány óra? Hol lehet mostan a Mester?” 
A szolgáló rábámult nagy szemekkel:
„ -  Uram, nem vagyáé tanítványa tán?” 
Péternek ránc gyűrűzik homlokán,
De nyugodalmas hangon feleli:
„ -  Nem voltam soha senkije neki,
’sz, ő alvajáró. Aszondják: bolond.”
.. .És megpiszkálva a zsarátnokot,
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Mellé simul, gubbasztva, melegedve, 
Megoldódik a nyelve és a kedve. 
...Kakas kukorékol. Már itt a hajnal. 
Az ajtó dong. Sápadtas, fényes arccal 
A Názáreti vörös ingben lép ki: 
Katona, szolga mind riadva nézi.
O könnyei közt mosolyogva lépdel, 
Péterre néz. És nem néz vissza Péter!

ANAKREONI DAL

A színes éjszakában 
Robognak a határok,
És bennük buta bárók 
A színes éjszakában.

Nekem is volna jussom 
Batárok mélyin ülni, 
Csókolni és örülni 
Nekem is volna jussom.

Illatos kis szalonban 
Folyik a bor, a tréfa,
Csók csattan néha-néha, 
Illatos kis szalonban.

Nekem is volna jussom 
Az Életet ölelni!
Az Életet ölelni 
Nekem is volna jussom!

Ti néma, béna nóták, 
Miért, kiért dalolni, 
Epitáfiumok, ti,
Ti néma, béna nóták!
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Nekem ne volna jussom, 
Az Élet igricének,
Ti jámborok, ti vének, 
Hogy éljek, éljek, éljek, 
Nekem ne volna jussom?

HAZA...

Már dalolnak az út mentén a nyárfák, 
Már száll a szélben a futóhomok,
Már szürkülnek a méla tanyaházak,
A vonat füstje a földön borong.

Már integet magányos némasággal 
Az a tájék, mely mindig visszavon,
Az a tájék, mely elértette mindég 
Az én rokontalan, nagy bánatom!

Magányos puszták fiának születtem, 
Delelőn lomhán mélázgatni, én, 
Végigterülni jegenye árnyékán,
S álmodozni az alvó föld szivén.

Elborulások fiának születtem,
Kit nem ismert bánatok árnya nyom,
S hervadt levéllel takarózva hervad 
Őszök ködében a rőt avaron.

Kivert egy átok zsivajba, kacajba, 
Most hazatértem, most köszöntelek, 
Mint elszáradt kóró, ha visszaszállong, 
Bánatos rónák, bús testvéretek.
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BORULÁSOS ÓRÁN

Az üdvösségből mindig kitagadva, 
Fáradtan léptem csüggeszto utakra.

Pusztaság pacsirtájának születtem,
És viharok vándormadara lettem.

Másoknak nyitja kertjeit az élet, 
Enyém csupán egy hervadó vidék lett:

Emlékek avarában járok egyre, 
Felejteni tanulva s nem felejtve.

O, gyér emlékek, elomló bokréta, 
Szivem csaló igézet vonja néha:

Az Élet nagy, szabad útjára lépni, 
Nyíló rózsáit nyiltukban letépni!

Mámoros lenni új üdv mámorától,
S nem hamvadozó emlékek torától.

O, de szivemben valami megsajog, 
Kudarcok árnya, múltak árnya borong,

Tilos üdvösség és tűnő igézet! 
Fölöttem szédítőn átrobog az élet!

ÁLMOK VÉGE...

Tiszaháti fűzfák erdejében járok. 
Alkonyati árnyak, alkonyati álmok 
Kísértenek engem.
Némaság a tájon, dalok a szivemben.
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Letűnt napnak csókja ég az erdő fölött,
Ritkás füzesekben violaszín ködök,
Alkonyi kísértet.
Alom itt a küzdés, álom itt az élet!

De a rekettyésből valaki rámkiált:
„Forduljon kend vissza! Nem mehet itt tovább 
Sebtiben fölnézek:
Megszakadt az álom! Oda az igézet!

Megyek vissza innen. És a szívem mélyén 
Csitítgatok egy nagy, bánatos érzést én:
Ez az álmok vége!
Goromba szavával fölriaszt az élet,
S csudás ösvény, többé nem találunk téged.

EGY RÉGI NOVICIUS

Kolostor mélyén voltam gyermek én, 
Szivem fehér volt, mint ama virágok, 
Melyek az oltár fülkéjében álltak,
És fényre vágytak délnek idején.

Kolostor mélyén nyílt szivembe ki 
Az első szerelem csodavirága. 
Emlékezem e szép, bús ifjúságra, 
Tömjénes illatát érzem neki.

Tavasszal elméláztam az imákon,
És úgy sejtettem: él még a világon 
Valaki, aki engem még szerethet.

S fölnézve karcsú, bús Madonna-képre 
Új áhitat szállt a szivem mélyére,
S tömjénüket küldték a messzi kertek.
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NIETZSCHE NAUMBURGBAN

Egy árny kószál a parkban őszi estén, 
Szánd meg s imádkozz érte, jó keresztény, 
Az égbe tört, és pórul járt szegény.

Most vánszorog, jár körbe-körbe némán, 
Nagy homlokán és kiégett szemén árny, 
Nincs nála nyomorúbb e földtekén.

Mégis ti, kiknek a menny megigérve,
Ti jámborok, reám figyeljetek,
Hős és nemes e szánandó beteg!

A gondolatcsaták közt folyt ki vére,
S bár mennyetekre nem váltott jogot,
E földre onnan egy kis fényt lopott.

AZ ÁLOÉVIRÁG

A kert ölén sötétlik, mint a bánat,
Az áloé, a száz évben nyitó. 
Rejtelmesen csobog a kerti tó,
Tükrén az első csillag fénye bágyad.

Sötét, magas apáca árnya lebben,
Az angelusztól megcsendül a táj,
A jázminoknak dús illata fáj,
Porladó álmok nyílnak ki a kertben.

S a bús klarissza, ráboruló éjben 
Elmélázgat az áloélevélen,
Melynek virágát látta még a gyermek.
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S mely egykor -  ó, de neki soha, soha! -  
Szirmát is bontja, illatát is ontja 
Jövendő ifjúságnak, szerelemnek.

SHAKESPEARE ESTÉJE

Az esti ködben, őszi esti ködben 
Hazabotorkál, véle a homály,
A dérütötte hold lassan kelőben:
Már itt az ősz, és itt az este már.

Az országúton kósza álmok járnak, 
Danol a szél, halódik a határ,
Járnak az árnyak, vége van a nyárnak, 
Már itt az ősz, és itt az este már.

A kandallóban sírnak már a gallyak, 
Künn a tarlókon kárognak a varjak, 
Nyárnak halála: árnyak élete.

Violás alkony, opálos szinekkel,
Nézi a néma, nagy, magányos Ember: 
Szivében kong-bong a Téli rege!

SURSUM CORDA!

A hegyre tartok. Sápadt glóriában 
Ködökkel küzdve, már kihuny a Nap, 
Egyre gyorsabban suhannak az árnyak, 
Az ösvény egyre magasabb.
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S míg én előre tartok lankadatlan, 
Csitulni kezd a távolok zaja,
Csak halk zsibongás zsong föl a magasba, 
És fönn az is -  harmónia!

És idefönn az élet nem is élet,
Csak végtelen sejtésü nyugalom,
A csillagok némán álmodva égnek, 
Sötéten szunnyad a falomb.

S belémerülve a fénybe, a ködbe,
Örök Pán muzsikáját figyelem,
Kihuny szivemben minden gyönge, törpe, 
És föllobog a Végtelen!

CSÖND

Mély csönd vizén 
Evezek lassan.
Arany nap ég 
A kék magasban. 
Múltak borúja 
Már távol, távol, 
Csak messzi köd már, 
Halotti fátyol 
Múltak borúja.

Enyém az üdv,
A csöndnek üdve, 
Fekszem némán 
Alomba merülve.
A régi átok 
Elhallgat lassan, 
Elnémul búsan,
Mint távol dallam,
A régi átok.
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Mély csönd vizén 
Vitorla nélkül 
Némán megyek. 
Ég, tenger kékül. 
Te múlt, te múlt 
Fekete felleg,
O, csak maradj, 
Csak rád ne leljek, 
Te múlt, te múlt.

VERSEIM ELÉBE

Mélységes tengerfenéken 
Fölbúgnak a harangok,
Tompa, tétova hangok 
Mélységes tengerfenéken.

Lelkemnek árva mélyén 
Fölbúgnak a harangok, 
Múltamból tétova hangok 
Lelkemnek árva mélyén.

Viharos óceánnak 
Nagy lelke harsog a mélyben, 
Nagy lelke búg a nagy éjben 
Viharos óceánnak.

Csak kongjatok, harangok. 
Panaszod szálljon a szélbe, 
Múltak hajótörése!
Csak kongjatok, harangok!

Lesz egyszer ünnepem itt fenn, 
Megnyílnak a mélységek, 
Garmada kincse vak mélynek 
Vakítani fog itt fenn.
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Hallgatja a jövendő 
Múltam harangkongását, 
Lelkemnek zokogását 
Hallgatja a jövendő!

ÚJ MELÓDIÁK

Az alkonyat volt mindig a világom. 
Nem rőt tüzével a tetőkön égve,
Csak ha nagy árnya jár az árva tájon.

Az alkonyat: a csönd, a bú, a béke.
Az alkonyat: a vigasz és a balzsam.
Az enyhe árny kegyetlen naptüzésre.

Rózsás szegélyű felhők a magasban,
És itt lenn nagy, kitárt kelyhű virágok. 
S szellő és béke száll suhanva, halkan.

.. .És én a végső alkonyatra várok, 
Mikor az én napom száll már a mélybe, 
S lelkem tárul ki, mint ama virágok!

S az én szivemre száll majd esti béke, 
Az én tüzem huny, én szinem fakul,
És csillagom suhan a semmiségbe.

Csönd lesz. Az örök, végtelen azúr 
Onnan tekint e szürkülő vidékre,
Hol én leszek már. Hol nem alkonyul!
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OK

Az ifjúságból, múltak májusából 
Ragyognak szőke, barna lányfejek. 
Tavaszi mámor, rózsaszínű mámor 
Száll szívemre, mely szürke és beteg.

Múltak arany ködében épen, szépen 
Mosolyognak az édes lányfejek, 
Szerettem őket, megdaloltam őket, 
És -  nem csókoltam egyiket se meg!

ÉPÍTŐMESTER ÉNEKE

Aranypalotát építeni légbe,
És elefántcsonttornyokat emelni:
Ez volt a lelkem minden gyönyörűsége.

Nem bántott a nagy élet zaja, semmi. 
Bár mélyben, éjben elmerülve jártam,
De mindig tudtam palotákat emelni.

Az éji ködben és a földi sárban 
Felém integettek a messzi tájak 
Szivárványszínben és arany sugárban.

Hiába jöttök életemre, árnyak,
Míg a lelkem fényét ki nem lobogta, 
Nagy, örök éj, én addig ragyogva várlak.

Oh, jaj, ha a lelkemnek alkonyulna,
Ha ködökbe dőlnétek, aranyvárak, 
Elefántcsonttomyom, ha mélybe hullna!
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S én mennék, elébe az éjszakának,
Mint földnélküli király, a száműzetésbe, 
Tudván, hogy tűlnan halott álmok várnak

Légi várak gyászpompás testőrsége.

FEHÉR ANNA

„Fehér Anna, lelkem,
Fehér őszirózsa,
Szeress engem: a virágnak 
Virulás a sorsa!”

Hadnagy uram, kérem, 
Megkövetem szépen,
Van már nekem jó jegyesem,
Elég is az nékem.

„Fehér László feje 
A kezem közt van már, 
Elengedném -  Isten neki,
Ha te -  meghallgatnál!”

Haldoklik a kertben 
Fehér őszirózsa.
„Szeress engem: a virágnak 
Hervadás a sorsa!”

Mi lobog az éjben?
A halottas fáklya!
„Hunyd le szemed, szép csillagom, 
Gyönyörű Diána!”



Mi zokog az éjben?
Fehér László hangja!
„Hunyd le szemed, szép csillagom, 
Csak egy pillanatra!”

Mit hallottam, jaj, jaj!
Puskaszót hallottam.
Édes bátyám, Fehér László,
Fiatal halottam!

Atkozott a csókod,
Hadnagy uram, nem kell!
Tégy síromra őszirózsát,
Azután -  felejts el!

MADÁCH

Ódon kastély mély magánya rejti 
Világ elől méla bánatát,
Komor ősök árnyéka belengi,
Innen csak az őszi parkba lát.

Kísértetek járnak a szivében,
Őszi éjben a nagy égre néz,
S a magányban és a csöndességben, 
Mint a tömjén, ég a szenvedés.

A világa régen összeomlott,
A szerelme följáró halott,
A művészet lombikjába hordott 
Minden üdvöt, minden bánatot.

Örök formát ölt itt a múlandó, 
Muzsika lesz minden fájdalom, 
Mély magányban, ami maradandó, 
Föltámad a harmadik napon.
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Elpusztulhat gyönyörű világa, 
Ur lehet az őszi hervadás, 
Gondolatok örök lombikjában 
Örök embert alkotott Madách.

EMLÉK

Szentiváni éjjel 
Künn a pusztán jártunk, 
Fönn a magas égen 
Csillagrózsák égtek,
Es benn a szivünkben 
Nagy fiatalságunk!

Kéz a kézben jártunk,
-  EmlékszeLe rája? -  
Szelíden borult ránk 
Tiszaháti pusztán 
Szentiván havának 
Tündér éjszakája.

EmlékszeLe rája?
-  Tanúnk a jó Isten! -  
Hogy csudavirágos, 
Hogy csillagvilágos 
Alomország nyílott 
Gyermekszíveinkben!

Elsodort az élet,
Nem lelünk egymásra! 
Mivé lett szivedben, 
Fiatal szivedben, 
Szentiván havának 
Tündér éjszakája?



DALOK VÉGE

Dalolni, dalolni! 
Lobogó vágy éget; 
Dalok büszke szárnyán 
Mámorosán szállni 
Át a mindenséget.

Dalolni, dalolni! 
Hatalmas vágy ragad, 
Álmok országában 
Révedezve járni 
Tündéri tájakat!

Dalolni, dalolni!
S szíved későn érzi, 
Hogy a lobogásban,
Az álomlátásban, 
Elfelejtett -  élni!

KATONÁK

Mennek a naptól égve, 
Útszélen száz virág, 
Delelő messzeségbe 
Fényes, forró világ.

A folyó nagy ezüstje 
Csalogat, integet,
Hogy szomjukat lehűtse, 
S nem szabad, nem lehet.

Hiába a virágok,
Hiába szól a dal,
Előttük bokrok, árkok,
És vár a viadal.



Boldog, ki tompa aggyal 
Útfélen összedüi,
Nem megy tovább a marssal, 
Csak fekszik -  egyedül.

O, élet, a te képed 
E roham, e menet,
Emberek, ellenségek, 
Megyünk, amíg lehet.

Az élet napja éget,
Az élet szomja bánt,
Űzzük a messzeséget,
És várjuk a halált.

Boldog, ki tompa aggyal 
Útfélen összedüi,
Nem megy tovább e marssal, 
Csak alszik -  egyedül.

BEATUS ILLE...

Beteg rózsák utolsó illatától 
Mámoros ez a nyárutói éjjel,
Mosolygva virraszt a nagy csillagtábor, 
Fényét a hold pazérul hinti széjjel.

Szent éjszaka. Egy dalt neked, amellyel 
A beteg rózsák haljanak meg szépen, 
Eltelve bágyadt csillagszerelemmel,
A csillaghullás áldott idejében.

Kirévedek a kéklő éjszakába.
Kelet felől szelíden, szépen, halkkal 
A napnak első mosolyára várva, 
Menyasszonyként pirulni kezd a hajnal.



.. .Öreg karosszék, ez fiúk, a vágyam,
Hol egykoron majd csöndes nóta mellett 
Felejtem nyárutói éjszakákon 
A letört szárnyat, a megölt szerelmet!

Beteg rózsák utolsó illatával 
Ha megtelik majd szívem csöndes éje, 
Mint az a csillag ottan, úgy enyésszem 
A rózsaszínű virradati fénybe!

PUSZTASZER FELÉ

A pusztáról szabad szél száll felém, 
Nyugalmas rónák nyugtalan szele,
Ügy ostorozza zsibbadt testemet 
És búbánatos lelkemet vele.
Szabad szél, szilaj paripáknak anyja, 
Adj szárnyat nékem, el, kelet fele, 
Hagyj leroskadnom ott a szeri pusztán, 
A legszebb nótát elzokogom aztán!

O, szeri puszta: szabad és örök,
Gőgös fajomnak a jelképe te,
Itt ontott vért a hét vezéri kar, 
Termékeny Ion az áldott rög vele, 
Azóta szomjas, és hiába szórt itt 
Véres magot száz nemzetség bele,
Ez a föld még szomjúhozik nagyon,
És ing alattad, árva magyarom!

De azért, igric, ha te erre jársz,
Fúdd meg a kürtöt, hadd zengjen a táj, 
Hadd visszhangozzék amaz ezer év, 
Ami ujjong, és ami fájva fáj.
És bár melletted senki sem figyelmez,



És bár visszhangos szívre se találj:
Ezer év hallgat, és ezer év harsog,
S föltámadásra várnak mind a hantok!

TIBISCUS PARTJÁN

Ez a Tisza! A Boszorkány-sziget 
Árva nyárfája felém integet:
A régi tájék, régi emlék.
Elszáll a lelkem nyugtalan, tova, 
Eltűnik számos századok moha, 
Mintha -  Tibiscus táján lennék.

Római prétor jár az avaron,
Szivében új, magányos fájdalom, 
Idegen tájnak fáj a lelke,
A lusta víz, az álmatag ladik, 
Szomorufűz, el, messze nyugatig,
És daru, árván énekelve.

S a parton járnak barna emberek, 
Mind hallgatag. Tán átok verte meg? 
S ha nóta szól, még szomorúbb tán ... 
Valaha rég itt tengervész dalolt, 
Valaha rég itt mély, sós puszta volt,
S elült vészek sírtak a pusztán.

...Ez a Tisza! A Boszorkány-sziget 
Árva nyárfája felém integet,
Felelek néki a szivemmel.
És mintha bús nyugalmat hintene,
És mintha hűs fuvalmat küldene 
Egy régi dal, egy régi tenger!
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SÁMSON DALA

Lenyírva hajam, 
Erőm leteperve, 
Örökös homály 
Száll a szememre.

Gyáva bakók 
Kacagnak rajtam, 
Oda szerelmem, 
Oda hatalmam!

Filiszteusok,
Hej, be örültök, 
Buta mámorok 
Ölébe dűltök.

Ócska dal dadog, 
Kopott éle hallik, 
De keleten már 
Új nap hajnailik.

Recseg az oszlop, 
Ropog a tető, 
Meghalok én, de 
El a jövendő!

TALÁLKOZÁS

Amire vártam hosszú éveken: 
Találkoztál velem.

Kezem fehér kezedben reszketett: 
Ó, mit mondjak neked?
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Künn nyári alkony bíbora ragyog,
Es én -  veled vagyok.

A mély homályban rámvillant szemed, 
Szívem emlékezett!

E percet százszor hiába lestem én,
Es most enyém, enyém!

Kicsordult szívem, e kristálykehely, 
Elet, most ünnepelj!

Pár kurta bók, egykedvű felelet,
Mit is mondjak neked!

Mosoly, míg lelkem csöndesen zokog, 
O, perc, szent, átkozott!

Ereztem, hogy hazug minden dalom, 
Nem ismersz, angyalom!

Ereztem, hogy egy álom cserbe hagy: 
Az üdvöm nem te vagy!

Szivemnek hozzád nem lehet joga 
Soha, soha, soha!

TÁVOLOK ZENÉJE

Mulassatok! Tiétek mind a rózsa, 
Amit letéphet az ifjonti kéz. 
Mulassatok! Minden gyönyör tiétek, 
Miket szivem csak álmokban idéz.
O, álmok árnya, álmok vágya, násza, 
Tűz, amelyen szivemet égetem,
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S minden elég, oda,
Mit el nem értem: élet, szerelem.
Nem voltam fiatal soha!

Daloljatok! Tiétek mind a nóta,
Mely szerelem, bor mellett megterem. 
Daloljatok! A legszebb dal tiétek, 
Melyért eladnám hazug életem:
Az élet dala, melyben diadalmas 
Erővel zeng az izmos ifjúság,
S a jövő mámora...
O, meddő életem, hiú tusák,
Nem voltam fiatal soha!

Beteg vagyok. Úgy száll e dal felém most, 
Mint életemben mindig a zene:
Nagy messzeségből, boldog messzeségből 
Sötét magányba tévedt izenet.
Beteg vagyok. Én más zenére vártam, 
Mely diadalt fog harsogni nekem,
Mely ritmusával égbe fölragadja 
A föld rögébe süppedt életem!
Perc és év száll tova...
És minden, minden, minden azt dalolja: 
Nem voltál fiatal soha!

A KIS TISZA HÍDJÁN

A kis Tiszán át karcsú híd vezet, 
Borongva állok a zöld víz felett, 
Mely szilaj ifjúsággal boldogan,
A mármarosi bércről most rohan.
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Előtte az út hosszú és szabad,
Új tájon várja az új pillanat,
Kitárul előtte a végtelen,
Öleli büszkén és szerelmesen!

A  hídon bús, kaftános raj mozog, 
Ünnepi estén itt imádkozok, 
Monoton dallam zsong a víz felett, 
Kopottan, fázón ünnepel Kelet!

Ifjú Tisza, vad vággyal törtető,
Te fiatalság, szépség és erő,
Elnézem elmélázva a habot,
Mely tiszta zöld, acélos és ragyog.

S a másik Tisza jut eszembe már, 
Mely Szeged táján oly merengve jár, 
Iszapos, álmos, csöndes ott szegény, 
És rozsdás emlékek a fenekén.

És ahogy állok e zöld víz felett, 
Valami nagy nyugalmat érezek: 
Tisza! Vár ránk a tenger, a halál,
De ifjúságunk itten újra vár!

MAGYAR ELÉGIA

Egy ezeréves dal sír a lelkemben. 
Elénekeljem?
Félek, hogy szívem szakad meg a dalban. 
Örökségem e búbánatos dallam.

Ott búg benne az ezeréves átok,
Hiszen tudjátok:
A magyar, aki hivatott a nagyra,
És büszke útját mindig félbehagyja.
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Ott ég benne az ezeréves bánat.
Mely égre támad,
Miért kell nékünk, napimádó rajnak, 
Elébe vágni örök zivatarnak?

Egy ezeréves dallam zsong szivemben,
S érezi lelkem,
Hogy e nótára megy az én életem,
Hogy ez az ének a végzetem nekem!

S ha pályám, bár szép, ó, de töredék lesz, 
Nékem elég ez.
Legalább népem nagy tragédiája 
Az én sorsomban is magát példázza!

BUDAPEST

A piros szemű szörny vad törtetéssel 
Az óriás homályba berobog,
Most készülődik a májusi éjjel,
De éjtől nem félnek a városok!

lm, e homály is az üvegtetőkön 
Villámos fénnyel gyűl ki hirtelen,
A piros szemű szörny is visszahőköl, 
És gőzpárát piheg félelmesen.

Megindul a nagy törtetés, roham, 
Mindenki ugrál, és némán rohan,
A paloták hivólag integetnek:

Száz földi fénye ég a pesti estnek.
S minden utat halvány rózsásra fest 
A nagy, gyönyörű dáma: Budapest!
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Ön g y il k o so k

Az élet nagy harcában vesztesek. 
Belátják, hogy az ő ügyük bukott,
S a sápadt arcú, fáradt Brútuszok 
Kardjukba dőlnek és lefekszenek.

Méltók reá, hogy megsirassuk őket,
Mi boldogok, kik élni még tudunk,
Bár százszor vesztünk és százszor bukunk, 
Míg sorsunk lassan varrja szemfedőnket.

De azokat siratni nem szabad,
Akik emelt homlokkal halni mennek, 
Merész hajósai a végtelennek,

Kik látva a tolongást itt alant:
Közönnyel félreállnak, s mosolyogva 
Elindulnak szebb fényű csillagokba.

ÁTUTAZÓBAN

Emlékek éje, szállj le most reám!
A város alszik. A szivem virraszt, 
Emlékek sírja, nyílj meg, ó, Szezám, 
Emlékek éje, ó, szállj ma le rám!

Először itt éreztem a magányt!
Mély udvar, fázón hányszor néztelek, 
Míg távol tűzhely zsarátnoka várt, 
Először itt éreztem a magányt!

Először itt éheztem. O, igen,
Oly szép lett volna akkor a világ,
Oly fiatal volt akkor a szivem, 
Először itt éheztem. O, igen!
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.. .Itt találkoztam utolszor Vele. 
Az utcasor most elhagyott, sötét, 
Arcomba vág a közel ősz szele,
Itt találkoztam utolszor Vele!

IDEGEN ERDŐBEN

Az őszi avart rovom untaian,
Árva szivemnek mély bánata van,
Ez az erdő csak a gyászomat látja,
És én csak ősszel értem el e tájra!

Valamikor, nem is rég, érezem,
Ide járt ki sok titkos szerelem,
És üdvösségét elrejtette némán 
Ez erdőbe, mely hervadozva néz rám.

Bocsásd meg, erdőm, hogy egyedül jöttem, 
Hogy köd utánam, és hogy köd előttem, 
Hogy csókok tanyáján, dalok helyén:
Tűnt álmaimat temetgetem én.

TÁNCDAL

Barátaim, az élet 
Arany borát kinálja, 
Bolond, ki inni nem mer, 
És boldog, aki részeg!

A mámor asszujától 
Gondhíjas táncra kelni 
Egyetlen bölcsességünk!
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Tudósnak lenni szép, de 
Tudósnak lenni nem jó: 
Papír a tudománya,
Az élete nem élet!

Művész vagyok, barátim, 
Művészetem: az élet,
Az elmúló üdvösség,
A dalban örökített!

Dalos, virágos gályán 
Evezzünk evoézva, 
Karján a kósza üdvnek, 
Hadész sötét lakába, 
Mert ez a vég, hiába!

MAJTÉNY

Majtény határán jár már a vonat,
A hanyatló nap rőt üszkében égve 
Magányos máglyaként tűz a vidékre, 
Melyet behamvazgat az alkonyat.

Majtény! Fölötted száll tekintetem, 
Mint éjszinű holló tetem fölött,
Most hulljatok, hamvazzatok, ködök, 
Ne lássam a rögöt, mely dicstelen.

Ha erre járna az a szent vonat,
Mely visszahozza a Nagyságosat, 
Vészféke elszakadna tán neki:

Szemfedős dobbal, tört tárogatóval 
S azzal a szent s besározott zászlóval 
Köszöntenék elárult hívei!
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JÖN A VONAT...

Nagy idegenből honi földre vágtat 
Fekete éjszakában a vonat,
Mely hozza büszke, fölujjongó gyásszal 
A fejedelmet, a Nagyságosat.

Jön a vonat. Nagy, vörös szeme lángol, 
Mint forradalom szent üszke, lobog, 
Hosszan, gyönyörrel fölsír a határon, 
Köszöntik a virrasztó városok!

Jön a vonat. Az űj hajnalra várva 
Egy láthatatlan szellem vezeti,
Fölötte hősi árnyak seregi

És őszi éjjel csillagos palástja.
így hozza hozzánk gyászpompás vonatját
Ujjongva, sírva a -  magyar Szabadság!

IDEGEN ÁGYON

Idegen ágyon fekszem, 
Megrontó lázban égve. 
Idegen kép mered rám, 
Primitív, ócska, barna. 
Porlepte zöld divánon 
Hever néhány Írott lap: 
Mind töredék.
Már vár, rám vár az este, 
Mikor idegen árnyak 
Borítják be az ágyat. 
Feketén, feketén,
Mint halotti terítő.
Ha most, most jön a vég!
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...Csak egyszer, ó, csak egyszer 
Feküdném selymes ágyban,
S nyugalmas, kékszinű fal 
Ragyogna rám, és rajta 
Tájképek, alkonyokkal.
S a szomszédos szobából 
Lágyan suhanna hozzám 
Valami bús szonáta, 
Holdfénnyel, enyhe vággyal, 
Édes szomorúsággal...
S meghalnék csöndesen.

AZ Ő SZERELMÜK

Mélázva meséli 
Édesanyám,
Szomorú élete 
Alkonyán,
Hogyan szerették 
Egymást ők ketten 
Szerelmük tavaszán,
Mikor én születtem...

Lobogó kandalló 
Hasábja búg:
Múló az üdvösség,
A  tavasz hazug,
De azt is tudom jól,
Megérezem,
Hogy szent volt, hogy nagy volt 
Az a szerelem!

Hiszen a hajtása 
En vagyok,
Nagy szemeim lángja 
Tőle ragyog!
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Kivettem a részem 
Télből, fagyból, árnyból, 
De bennem örökké 
E letűnt üdvösség 
Szent tavasza lángol!

NOSZTALGIA...

Párizs, hol az élet 
Forró szive ver,
Hol pogány üdvösség 
Új napja delel:
O, Párizs, ó, Párizs, 
Nagy köd eltakar,
O, Párizs, ó, Párizs, 
Tiéd ez a dal!

Életem pusztáján 
Már roskadozom,
Pedig vár rám, vár rám 
Napfényes orom.
O, Párizs, ó, Párizs,
Te messze, te szép,
O, Párizs, ó, Párizs, 
Meglátlak-e még?

Szép a magyar bánat, 
Mely erre borong, 
Szeretem e tájat,
E hervadozót;
O, de azért Párizs 
-  Akit imádok -  
Rám vár és várnak rám 
Az új zsoltárok!
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1907

FLORICA

Tiszafejéregyháza. Kis falu.
Oláhok fészke. És a közepén 
Zsupfödte házban egy szép lány, szegény, 
Meghalt az éjjel. Minden szomorú.

Megyek a házak szűk sikátorán,
Kocák hevernek minden útfélén. 
Szokatlan vagyok én, az idegen.
A sok gyerek ámulva néz reám.

Szép szál legény áll künn a ház előtt,
Hol Florica, szép Florica halott.
Nem láttam én még ily mély bánatot,
Ily hangtalant, egykedvűt és merőt.

Rám néz fáradt szemével a legény,
Félős részvéttel visszanézek én.
Nem szólhatok. A nyelvünk idegen,
De ez a mély bánat rokon velem.

Egy könnye tör rőt szempilláira,
De én megértem, mit mond: Florica!
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HAMLET

Meddő vagyok. Enyém egy szó, színes parázs, 
O, de nem enyémek a nagy lángolások. 
Enyém a sejtelmes alkonyodás,
De napom delelőre sose hágott.

Meddő vagyok. Almok üteme ringat,
Mint tiszavirágot a tavasz árja,
S ha elvetem szűz álmaimat,
Lelkemet kétségek szürkesége várja.

Itt tétovázom ez üres golyón,
Ahol a golyhók nászutakra járnak,
És tort ülök a halott álmokon,
S dalokkal űzöm el az éjszakámat.

Majd csak kivirrad! Harsány kakas dalol,
És én római daccal a sírba térek,
S csak éjjel járok föl -  valahol, valahol -  
Mint kósza dal, mint bús álomkisértet!

POGÁNY ÖRÖMÖK

A görög szobrokon Hellász szűz napja ég, 
Párosz, Pentelikosz márványa mosolyog, 
Bár rég megdermedtek az antik mosolyok, 
S leáldozott Hellász isteni napja rég.

Az én lelkemben is, hiába bánt a sors, 
Hiába tör reám a ború és a vád,
Hiába zár körül magány és némaság,
Az én lelkemben is az antik nap ragyog.
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És bár gyűrt arcomon száz redő kesereg,
És bár behavazták utamat a telek,
S keresztény kétségek de profundis-a bánt,

Bár gyötör az élet, és félem a halált: 
Lelkembe zárva, mint tengerszem a hegyen, 
Antik pogány öröm mosolyog csendesen.

SALOME

Illatos füstöt ont a tujafa,
És balzsamát árasztja Gileád,
Zokog az üstdob s tuba panasza,
Lágy fény kúszik a mennyezeten át.

Nagy négere vállán pihen feje
-  Künn hozsannát kiált a csőcselék -  
A bíborkárpit megremeg bele,
S ő álma tagon lehajtja fejét!

-  „Új gyönyör tűzcsóvája kell nekem, 
Vesszenek a régi mámorok!
János feje kell! A szép idegen!

Érette dalolok és táncolok.
Arany tálon, úgy hozzátok nekem!” 
Jön a fej. S vér és vér a szőnyegen!

KALAZANTI SZENT JÓZSEF 
EMLÉKEZETE

Árváknak atyja, ifjúság vezére,
Hozzád siet a hű emlékezet,
Ki fenn ragyogsz már csillagként az égbe’,
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Mert igazságra vittél ezreket.
Mint oltárról a zsoltár és a tömjén,
Ügy száll dalunk ma Hozzád, égbe törvén.

Nemes ősöknek méltó sarja voltál,
Nemes volt lelked: jóság, szeretet,
Nem kard kellett neked, de tiszta oltár, 
Hol áldozatul hoztad szívedet,
És ez a nagy szív tele égi tűzzel 
Világosít, és száz kétséget űz el.

Szent hivatásod csillagára néztél,
Ez vezetett, s el nem hagyott soha.
Ott ragyogott ez tenger szenvedésnél,
S mindig győztél: tudás Apostola!
Hódító voltál, de nem ütközetben, 
Győzelmi zászlód ott leng hű szivekben!

Árváknak atyja, ifjúság vezére,
Feléd száll most is az emlékezet,
Ki fenn ragyogsz már csillagként az égbe’, 
Mennyei rózsák nyílnak már Neked!
A hitnek és tudásnak tiszta hősét 
Bearanyozza az örök dicsőség!...

A NAGY TEMETŐ

Bús hómezőkön visz végig az út,
O, ez a nagy fehérség oly sötét,
Az ég tátongó, szürke alagút,
Mely fojtón ontja rőt, dohos ködét.

Fekete erdők rémlenek felénk, 
Visszhangos jajtól hangos a vadon, 
Tán farkasok keserve tör elénk, 
Tán bolygó árnyaké e siralom?
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Bús hómezőkön szikrák hullanak,
A dermedt éjbe lángol a salak,
És az örök fehérség nőve nő.

Érzem, mi szűk e szomorú világ, 
Érzem, mint borul, domborul miránk 
E temető, ez órjás temető.

ANYÓKA

Hideg, rideg a nagy váróterem,
Meg az a lusta lámpa égne jobban!
A vonat messze vágtat még a hóban, 
Szorong és vár, vár a sok idegen.

A végzet őket percig összehozta, 
Nyugatra tart ez, az keletre tér,
Vár mindegyikre egy táj, egy fedél.
Vagy egy sírdomb, kinek mit szán a sorsa.

Egyik sarokban feketében áll 
Egy bús anyóka -  ugyan mire vár? -  
A könnye barázdáin leszivárog,

S míg lassan betakarja a homály,
Az ablakon -  tán könnyei nyomán? -  
Kinyílnak a nagy, csodás jégvirágok.

KÖLTŐK

Lassan, búsan leszáll reánk a köd. 
A vén világnak gyászterhes golyója 
Útját a semmiben rokkanva rója: 
Aludni vágyik már e lusta föld!

• 115 •



Mi már fáradt inakkal, lázas aggyal 
Jöttünk ide, hol sorsunk árnya vár ránk, 
Már letarolva a lombok s a pálmák,
S lángkarddal int a szomorú arkangyal.

S e gyászodú lakói összebúnak,
Minden tüzét felfűtik ez odúnak,
S melegszenek, a titkos égre nézve.

Néhány elszánt szív énekelni próbál,
S ez aranyhangu, olvatag daloknál 
Fölenged sorsunk nagy kőszívüsége.

VITA SOMNIUM BREVE

Próbáltam néha-néha a halált,
De gyáva szívem mindig visszafájt, 
Hiába siralomvölgy ez a tájék,
Úgy érzem néha, hogy valaki vár még.

Talán találkoztam is már vele,
Talán más csillagról jő ide le;
Talán utokó álmom, végső vágyam, 
Talán reátalálok a halálban.

Mindegy. Rovom tovább a földi útat, 
Bár sara bánt, és bár a pora untat,
Egy álom él szivemben. Csak egy álom, 
És ez az életem,
És ettől szép lesz magányos halálom.
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TAVASZVÁRÁS

Elzárják a tavaszt előlem 
E szürke, vén hegyek.
Örök felhőben, örök ködben 
Az égre rémlenek.

Elzárják a tavaszt előlem 
E szürke, vén hegyek.

Valahol, arra napnyugatra 
Száz szín gyújt lángokat:
Tavaszi blúzokon ragyog ma 
Aranyos alkonyat.
Táncol a vágyak száz csapatja, 

Valahol arra napnyugatra 
Száz szín gyújt lángokat.

Valamikor tavasz se kellett, 
Aranykor, szép világ,
Bennünk a vágy új bora pezsgett, 
Nyílt az álomvirág.
Most keserű könnyek peregnek, 

Valamikor tavasz se kellett, 
Aranykor, szép világ!

ALLELUJA!

Oláh Gábornak

Pogány Gábor, hozzád suhan e vers most, ó, fogadd, 
Lelkem naponta száll feléd, ha jő az alkonyat. 
Pogány Isten vagyok, igaz, de még nem összetört, 
Dalok szent légiója ád lelkemnek lágy erőt.
S ha únalom szürkén borong a rőt ugar felett, 
Annál ragyogóbban ragyog Napom, a Képzelet! 
Gábor, Béla, Simon, Dezső jöttök fürgén elém,
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És nem vagyok már egyedül a kis Iza szigetén. 
A búsuló füzes között egy nagy árny tart velem, 
A debreceni histrió, ki itt járt Keleten,
S ha e kopár Szigetről ő Margitszigetre ért, 
Elérem én is tán -  Párizst, nagy álmok szigetét!

MEUNIER

Mester, szived, mely mély volt, mint a tárnák, 
Melyek arany- s szénkincsüket kitárják,
Mester, szived, mely ős füzekben égett,
S aranyba vonta e tarolt vidéket,
Mit érzett, mikor az égi lázban,
-  Amelyben annyi gyönyör s annyi gyász van -  
Egy-egy titáni, bús munkást kiformált,
És minden vergődésből egy szobor vált?

Nem fájt-e széppé tenni annyi rútat,
-  Mert rút a munka, bármit is hazudnak! -  
Mester, nem fájt-e, hogy ez alkotás mind, 
Amely a művész bús diszére válik,
Hogy ennyi fény, csönd, ennyi forma, álom, 
Csak meddő győzelem kínon, homályon,
Hogy amíg lelked fényt vet annyi árnyra:
Sötét marad a bánat és a bánya!

EGY ING A SZÁRÍTÓN

Tavaszi széltől ostorozva állnak 
A még tar ágú, vasút menti fák, 
A  kikeleti langyos újulásnak 
Leheletétől reszket a világ.
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Az első számú őrház előtt állok,
Előttem jönnek, tűnnek vonatok, 
Vonatra, új utakra most nem várok,
Elég nekem, hogy újult nap ragyog.

Az első számú őrház ablakában 
Muskátli nyit, és zöld verbéna hajt,
És a száritón, színes egymagában 
Egy rózsaszín ing jelzi a tavaszt!

Egy rózsaszín ing. Mit tudom, kié, de 
Egy dalt belőlem mégiscsak kicsalt,
Hisz volt tavasz, amikor -  már egy éve -  
Éppily hiába írtam ennyi dalt!

DAL

Ha violáink hervadoznak,
Ha tavaszaink fagyot hoznak,
Ha nyaraink perzselve égnek,
Ha tűnnek üdvök, telnek évek, 
Ha dalainknak szárnya bágyad, 
Ha látjuk már a síri ágyat, 
Vigaszt későn mi adhat nékünk? 
-  Rózsák, amiket el nem értünk.

A VONAT ABLAKÁRA

Nyers zöldje tavalyi tavasznak, 
Mit vonat szürke füstje árnyaz, 
Kései fénye téli napnak,
-  O, nem, nem a régi sugár az, — 
Mért borítod be lelkemet?
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Kattog a vonat, lassan, lassan, 
Letűnnek kedves, régi tájak,
Nincs zug, hol lelkem zokoghasson, 
Ezek a tájak, ó, be fájnak;
Eljön-e még -  emléketek?

A HULLÓ CSILLAGOKHOZ

Nem szeretem a lomha fényeket,
A csillagot, mely álmosan ragyog,
Ti vagytok az én örömöm látványa, 
Meteorok a fehér éjszakába:
Suhanjatok csak, és zuhanjatok,
Ti züllött csillagok!

Az égi rónán csöndes nyáj legei,
Eónok óta hallgatag ragyog,
-  O, hulljatok hát, új utat mutatva,
A szent mélységbe fényeket juttatva, 
Suhanjatok csak, és zuhanjatok,
Ti hulló csillagok!

Békét hazudik a csillagvilág,
A lusta álmok éjjelén ragyog,
-  Csak rajta, rajta hát, kivert, bukott raj, 
Az éjbe, mélybe termő fénycsókokkal 
Lobogjatok csak, és robogjatok,
Ti bátor csillagok!

ÓDON BALLADA

A kocsma pállott, kék ködében 
Lócán ül Villon és dalol, 
Veszett láng villog a szemében,
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S visszás hang kél a húr alól: 
„Múlandó minden e vidéken, 
Hlrothad mind, ki szép, ki jó. 
Szeme agát volt, haja ében,
Most alszik az Úr békéjében, 
Fehér sír fekete éjében.
De hol van a tavalyi hó?”

Asztalnak dől a sok borissza,
Az egyik horkol ágy alatt,
Villon a hegy levét kiissza,
Az óra jár, a pillanat szalad. 
„Voltam nemes, gavallér, tiszta, 
Nem látott éj, se dáridó,
De jaj, az marja, aki birja,
Oda a jószág, nem tér vissza,
Folt hátán folt a mente, csizma. 
De hol van a tavalyi hó?...

A varjú várja már a koncot,
És áll a szégyen fája már.
Oda a csókok, oda a hordók: 
Mors Imperator csókja vár. 
Voltam gyerek, szomorú; boldog, 
Volt kikelet és annyi jó.
Roptam a táncot, a bolondot, 
Csókoltam Bertát meg Izoldot, 
Most várnak a vörös koboldok, 
De hol van a -  
De hol van a tavalyi hó?”
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A CSAVARGÓ DALA

Az apámat én sohase láttam,
Lenn pihent már a nagy, nyirkos ágyban, 
Mikor engem penészes odúban 
Édesanyám ringatott a búban.

Napsugarat én sohase láttam,
Füstös az ég abban az utcában,
Ahol én, mint lápvirág fakadtam 
Kora nászban, kései bánatban.

Nem hallottam én altató nótát,
Nekem a dalt a gyárak dúdolták.
Egy pajtásom volt csupán, az álom,
De már ezt is csak a végsőt várom!

Az apámtól nem kell szégyenelnem, 
Hogy csavargó, semmiházi lettem. 
Szegény, ő is ágról szakadt, mint én,
O is olyan szomorú volt szintén!

Most próbálom a dalt, és a mámor 
Elvisz néha e rongyos világból,
S szivemből majd, ha befed az árok, 
Nyílnak a nagy, sápadt lápvirágok!

FÖLDANYÁNK

Ha majd az égi mezőkre megyek,
A nagy pusztára, hol a tejút vár rám; 
A tejút, az örök szittya sereg,
Kései, tépett igricére várván,
Ha majd az égi mezőkre megyek,
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Megdobban-e a vén rög, a magyar,
A tiszai táj fog-e sírni értem?
Mert megdöfött sok átkozott agyar, 
Mert rónáitól olyan távol éltem, 
Megdobban-e a szent rög, a magyar?

Hisz pogány gyula módjára szerettem, 
És sírva csókoltam fehér porát,
S bár napnyúgoti álmokba temettem, 
Tőle a testem, és majd ő fog át,
Hisz pogány gyula módjára szerettem.

És testvérem a búsuló paraszt,
A méla és szilaj, a vére vérem,
A lusta magyar televény maraszt,
Hisz lelkem suttog a nagy jegenyékben, 
Hisz testvérem a búsuló paraszt.

MUZSIKA

A házban, ahol az olcsó mámor vár,
A zongorához ült le valaki,
És fölsírtak sovárgón, lágyan, tompán 
A nagy Chopin holdfényes dalai.

Egymásra néztek a szegény leányok, 
Tág karikára nyílt mindnek szeme,
Az idegen ujjongva zongorázott,
És mint egy álom, úgy fájt e zene.

A tánc megállóit, a kacaj elállóit; 
Némán, fehéren állottak a párok,
És kipirult a sápadt idegen.
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S a kopott szalon úgy érezte mostan, 
Hogy valami bús, óriás szív dobban 
A sántalábú, ócska hangszeren.

HUMUSZ

A barna rögnek megcsapott szaga. 
Tavaszmámortól ittasuk fejemmel 
Ölére omlok párás, kora reggel,
És álom nélkül lel az éjszaka.

A pattogó rügyek víg ritmusára 
Lelkem szokatlan dallal válaszol,
S míg csírák bújnak ki a föld alól,
Új vágyakat hajt szívem is, az árva.

Ó, lusta, barna humusz, te szabad!
Az ember rab csak a magyar ég alatt,
Bús rabja rögnek, rabja bús homálynak,

S ha testünk árnytól, gyásztól holtra fárad, 
Beléd buvunk, mint jövendő csirái,
Az égnek, rögnek új nászára várni!

FLAGELLÁNSOK ÉNEKE

Hitvány hús, mely bűnre vittél, 
Elporladó, elrothadó,
Az ostorok csapása, ímé,
Gyönyör fejében bús adó.
Pattogjatok, csattogjatok,
Szilaj csapások, szeges kínok, 
Szenvedd, hitvány hús, mit szenvedtek 
A szomorú, a szent mártírok!

• 124 -



Az álmainkat bűnre váltja 
Az asszony teste, a fehér,
Izzó, gonosz, szép látomások 
Gyúlnak, ha forr a kerge vér. 
Pattogjatok, csattogjatok,
Kemény csapások, drága kínok, 
Szeresd, hitvány vér, mit szerettek 
A szomorú, a szent mártírok!

A Sátán jár körül e tájon,
Keresve, hogy kit nyeljen el, 
Vigyázzatok, virrasszatok mind,
Mert jaj, ha az Úr jönne el! 
Pattogjatok, csattogjatok,
Boldog csapások, édes kínok,
Halj meg, kevély test, mint meghaltak 
A szomorú, a szent mártírok!

SZÉP CSÖNDESEN

Zaratusztra ormok, 
Nem kelletek már, 
Olmos gondot hordok, 
Mindig velem jár.
Nem von már a tető, 
Jobb lenne pihenni, 
Gyűlik ráncra redő, 
Jobb volna a semmi!

Csak egy kis oázis,
Oda hajt a vágy,
Ha szűk, ha parányi 
Egy kis rózsaágy. 
Semmit se kérdezni, 
Mert nincs felelet, 
Gond nélkül evezni 
Mélységek felett!
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PAN SÍPJÁN

Tűnt ifjúság arany ködében,
A régi réten,
Felém csapongó pillangókra vártam, 
Karomat, lelkemet kitártam!

Ma már nem nézek én felétek,
Ti régi rétek,
Már többé engem meg nem babonáztok,
Ti tavaszi, tavalyi nászok!

Az én szerelmem már az Élet,
Mely egyre mélyebb,
És minden asszony, minden, minden ember, 
A fény, a szín, az ég, a tenger!

Az én szerelmem e világon 
Minden álom,
Bennem sajog a múlt és a jövendő,
Az én életfám: az örökre termő!

VERECKE TÁJÁN

Bízó hadi néppel 
Itt tanyázott Árpád. 
Nagy hegyeknek ormán 
Titkait kitárta 
Előttük a Kárpát.

Sátoruk ponyváját 
Remény dagasztotta. 
Nem is volt ilyen szép 
Magyar fiatalság,
Ezer évek óta.
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Ezer évek óta 
Itt csak átok fakadt,
Csak villám cikkázott, 
Csak felhő borongott 
A  Kárpátok alatt!

Nagy magyar magányban 
Én is gyászban élek, 
Diadalmas útját 
Keresem -  hiába! -  
Régi Vereckének!

PRIMITÍVA
Egy Gauguiri'kép alá

Már jártam e rőt avaron,
Oly ismerős e buja vadon, 
Álmosan, szabadon.

És rokonom e barna csapat, 
Mely álmatagon tovahalad 
A lesült fák alatt.

És testvérem e nagy feledés, 
Elpihenés, elheverés, 
Elcsöndesedés.

O, táj, Tahiti, Citere, 
Álmatlan álmom szigete,
O, vágyam ligete:

Szent televény, velem rokon, 
Be jó volna, túl gondokon 
Heverni e homokon!
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FÁTUM

Apámmal együtt ültem a pádon.
O fáradt, nagy szemével, révedezve 
A nap utolsó csókjait kereste 
Az alkonyattól rőtes nyugaton.

Szemébe néztem, a szemembe nézett,
Hűs esti szél kezdett már lengeni,
És hirtelen egy delejes igézet 
Fogott el, s könnybe vesztek szemeim.

Mi volt ez? Sejtés, árnyék? Nem tudom már, 
De megéreztem, hogy fia vagyok,
És éreztem, bennem mint támadoznak 
Az örökölt, a szunnyadt bánatok.

Éreztem, láttam, hogy nem is sokára 
Magamban ülök már a zöld pádon,
És itt kisért majd az a régi bánat,
Az én új fátumom!

MEGHALNI SZÉPEN...

Beteg hattyú fürdik fekete tóban,
A szürke fűzfán őszi szél dalol,
A kormos, ólmos ég alkonyodóban, 
A tél rebbenti szárnyát valahol.

A kisírt szemű nap lenyugodóban, 
A szürke fűzfán őszi szél dalol, 
Beteg hattyú fürdik fekete tóban, 
Alkony és este búcsucsókba forr.
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Beteg hattyú most készül elpihenni, 
A fáradt tájon vár az árva csend,
A  szemhatáron tar fűz árnya leng.

Beteg hattyú most próbál énekelni.
A táj halott. Megborzong szép nyaka, 
És átöleli mély, mély éjszaka!

POGÁNY LEÁNY...

Pogány leány, én már fáradt vagyok, 
Elbágyasztott az út, míg ideértem;
Rekedtté tettek a szilaj dalok!

Nagy út volt. Ismeretlen pusztán által,
A dalok bujapompás erdejébe,
Ujjongó daccal, dacos ujjongással!

Nagy út volt. Mennyi kósza nyíl süvöltött, 
Szivemnek jött mind! Meztelen szivemnek! 
De megvédett az ifjúság, az ördög!

Be elfáradtam! A nagy álmodó már 
Aludni menne, álmodozni térne.
Csituljon el a vád, a dal, a zsoltár!

Be elfáradtam! Szürke kis szemekből,
O, mennyi gyanú, ármány villogott rám.
Be féltem én, be féltem én ezektől!

Mert látod, ó, pogány leány, nekem 
A szemeimben tilos tüzek égnek:
Az élethez nagy, bűnös szerelem,
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És semmi macskaláng vagy kutyaérdek. 
Hiába, áruló az én szemem,
De, gondoltam, tűzrózsás mámorokban, 
Nagy látásokban majd elégetem!

FEKETE MISÉK

Szeretlek téged, te szép, bús, 
Te szőke, te jó, te Jézus, 
Szívemben emlékül élnek 
Holdfényes hegyi beszédek, 
Genezáreti álmok,
Patyolat szűzi virágok!
De jaj, fekete miséken 
Fonnyadt el kikeleti ékem,
És vágyak torán virrasztva, 
Fáradt vagyok a vigaszra. 
Szívemben árván, sántán 
Gyászindulót hegedül a Sátán!

A VERSEIM UTÁN

Hírért, dicsőségért 
Én nem tülekedtem, 
Magam jóvoltából 
Lettem, aki lettem;

Az új dalosok közt 
Régi Arany fia, 
Vívódó világban 
Görög harmónia.
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Áldatlan magyar sors 
Engemet is bántott, 
De azért szívemnek 
Ez a föld az áldott!

S bár nekem belőle 
Nem adatott semmi, 
Mégis van egy jussom: 
Rajongva szeretni!

Hiszen a nótámban 
Lelke él e tájnak,
A nagy, ezeréves 
Magyar búsuiásnak!

KOSSUTH-NÓTA

A lóca végén, óbor mellett,
Nagy, barna legény énekelget. 
Egy szál cigány húzza, cifrázza, 
Ujjong, zokog az ő nótája.

A  gyertya huny, tüzel az óbor, 
Elég is volna tán a jóból.
De a legény büszkén, merengve 
Réved egy álomregementre!

Más nóták jöttek, hej, azóta, 
Hogy megszületett az a nóta,
De szittya virtussal, kevélyen 
Te nem tudsz róluk, jó legényem!

Mintha bús, magyar fajtám lelke 
Ujjongana és énekelne.
Árva legény, szép, konok bánat, 
Én megértelek, én imádlak!
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A VARÁZSFUVOLÁS

Ismeritek őt, az égő szemű,
A lengő hajú, rubinajkú embert? 
Bársonypalástja a szélbe repül,
És odatart, hová még senki sem mert! 
Ismeritek őt? Van egy fuvolája,
A hangja ezüst, a dala csoda,
És mennek, törtetnek utána, utána,
És megy a bűbájos, s nem áll meg soha!

Ifjú legények, övék az élet,
És övék a lány, kinek arca rózsa,
A fuvolásnak útjára térnek,
Felednek lányt, és kacagnak a sorsra. 
Mert csalja őket a fuvolanóta,
És vonja őket a zengő csoda,
Csak mennek, törtetnek összefonódva, 
És megy a bűbájos, s nem áll meg soha!

Merre sietsz? O, nem kérdezik ők,
A csodanótát aki meghallotta,
Földi dal már nem bűvölheti őt,
O, nincs e tájon sehol olyan nóta!
Csak mennek, törtetnek a hangra lesve, 
És egyszer a dal, a bűbájos, oda.
Fekete hínárra leszállott az este,
Daluk és napjuk nem lesz több soha!
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A VÁRADI PÜSPÖK LÁNYA
Igricnóta

A váradi püspök lánya!
Rózsaszál a szöghajába.
Tisza mentén, Bihar táján 
Nem akad több olyan szál lány.

Patyolat a teste, lelke,
A legények veszedelme,
Szava bűbáj, tánca örvény,
Mért is nincsen rája törvény?

Cserhalomnál csata van ma, 
Pogány kunság riadalma,
Hull a tar fej, mint az alma, 
Magyaroknak diadalma.

. László vezér lova táltos,
Vezeti a Boldogságos,
László vezér bárdja talál,
És ha talál, az a halál!

Ott fut egy kun. A nyergében 
Drága teher hever szépen.
A nyergében -  csípje kánya! -  
A váradi püspök lánya!

Nosza rajta, rajta, rajta!
László lova rárófajta,
Széltől vemhes anya lánya, 
Utoléri nemsokára!

Rövid a harc. Kun legénynek 
Búcsút int a drága élet,
De a karját esdve tárja 
A  váradi püspök lánya!
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„Ne bántsd, lovag, ezt a legényt, 
Szeretem én szívem szerént,
Vagy ha bántod, magad bánod, 
Letörsz akkor egy virágot!”

László vezér karja lankad,
-  Soha még ily diadalmat! -  
Karja lankad, szíve bágyad,
A pusztának nekivágtat.

Igric ajkán új nóta szól 
A bihari sátrak alól.
László vezér sír a dalon:
„Hej Cserhalom, haj Cserhalom!”

László hősnek neve támad, 
Visszazengi minden század!
Csak a szíve maradt árva,
...Hej, váradi püspök lánya!

ÉN IS MEGHALTAM

Idegen város, új szoba, 
Matt, barna bútorok, 
Szivemben álmok új tora,
E táj új gyászt hozott!

Idegen székbe roskadok,
Mi fáj ma úgy nekem,
A régi, régi bánatok 
Vagy ez az idegen?

Az ágyra nézek. Álmodom. 
Nagyon fáradt vagyok.
Ki fekszik ott, az ágyamon? 
Egy nyílt szemű halott!
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Mit akar? Vére még tüzel, 
És szeme még ragyog, 
Láztól piros még homloka! 
Most látom: én vagyok!

ÖRVÉNY

Félek. Nem a kísértetektől,
Mert kísértetek nincsenek! 
Félek. A  jövendő rémektől 
Lelkem beteg!

Fázom. Egy örvény szája rémít, 
Irtózatos. Ott van szivemben, 
Baljósán szédít, egyre szédít,
És ismeretlen!

Magamtól kell remegnem egyre, 
Futnék, de merre, hova térjek? 
Az örvény zúg minden eremben, 
Tőlem ki véd meg?

KÉPZELT UTAZÁSOK

Most, hogy száll az alkonyóra, 
És kitágul a szoba,
S ködbe vész a falu tornya,
S jön az árnyak nagy sora; 
Csak a kandúr szeme csillog, 
Két ijesztő, nagy szeme,
És a vén kályhába villog 
A kiégett fák szene,
Most indulj, álmok vonatja,
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Jelzőlámpám, gyűlj ki most, 
Most siessünk el nyugatra, 
Most kell világlátni, most,

Míg nem jő a szürke hajnal, 
Régi gonddal új napok,
A szárnyas álomvonattal 
Uj világba rohanok!
Itt hideg van? El keletre, 
Hol a pálmák intenek.
Most sötétül? Délre, lelkem, 
Hol arany föveny remeg!

Öreg este. A parázs huny. 
Ma elég is már az út, 
Messze, távol tájon jártunk, 
Ma elég is... Ágyazunk!
S ha az álom, ez a balzsam, 
Leragasztja a szemet, 
Álomhajók kürtje harsan, 
Vár az új táj, új egek!

ÚJ PHAÉTON

A csillagok közé suhanva
-  Bús árnyam száll e tájon át -  
Az élet egyre hidegebb lesz,
És nem lelem tűnt örömök nyomát.

Szállók a kékes Szinuszba
-  Hideg fény, ó, de úgy ragyog -  
S a magasságban sorra gyúlnak 
Dalaim, az új, hulló csillagok.
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Csak néha szédül a fejem még,
-  O, régi, édes, bús mesék -  
Mikor a mélyből feltör egy hang, 
Mely egykor szerelmes szivemben élt!

Mely egykor úgy csendült remélve,
-  Letört szerelmek, csönd legyen! -  
Mint orgonaszó lágy zenéje
A májusvégi, régi ünnepen!

. . .De akkor a nap kocsijának 
Gyeplőit ércesen fogom,
Ne szédülj, dalok Phaétonja,
Törj csillagokba, sápadt homlokom!

ANCH’IO

Művész vagyok. Kifáradt, keskeny ujjam 
Egy lant idegén álmodozva babrál,
Úgy simogatom a szép és új igéket,
Mint perzsaszőnyegét a kalmár.

Szerelmes vagyok rejtelmes szavakba, 
Melyek nagy órák lázában fogantak,
És pirosán és égőn és ragyogva 
Új színeket lopnak az alkonyainak.

Nem látom én az utcák szürkeségét,
S a közönyös arcok nekem nem élnek. 
Testvéreim a csillagokba néző 
Nagy álmodok, a szomorú merészek.

Művész vagyok. Mélységek és magasság 
Gyopáros ösvényén kúszom magamban. 
Keresek egy virágot, új virágot,
Hogy érte életemet adjam!
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TURRIS EBURNEA

Hlefántcsonttorony, Művészet, 
Én is boldog rabod vagyok.
Ha kitagad, kiver az élet,
Fehér tetőd felém ragyog, 
Elefántcsonttorony, Művészet.

Örök hajlék, be jó tebenned, 
Örök szökőkutad csobog. 
Lemossuk ott a földi szennyet, 
Mi álmodok, mi alkotók.
Örök hajlék, be jó tebenned!

S be fáj leszállani közétek, 
Gondok, napok, élet, halál, 
Rossz emberek, bús hangyavár, 
Hol sár a hó, a szépség vétek, 
Rossz emberek, bús hangyavár, 
Be fáj leszállani közétek!

A HIMNUSZ

E bús imádságot dalolta ajkam,
Mikor nem is tudtam még, mit dalol, 
Csak éreztem, hogy orgonás szavakban, 
Ezer év búja búg a hant alól.

A Végeken, hol mély magányban éltem, 
S Rodostó gyásza szállt lelkem felett,
A néma dacban, büszke szenvedésben 
Fajtám keserve, megértettelek!

E dalt dúdoltam ott fáradt ajakkal,
Az éghez oly közel járt e magyar dal, 
Kárpátok ormán ültem egyedül,
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És gondolkoztam Kölcsey felül,
Ki félszemével a jövőbe látott,
Szent táltosunk, teljék be látomásod!

A HALOTTI BESZÉD

Egy méla szláv pap mondta a beszédet. 
A vén anyókák sírtak csöndesen. 
Szomorú daccal álltak a legények: 
Harcból került meg a véres tetem!

Nyár volt. A termékenység ölelése: 
Tüzes nap égett a dalos mezőn,
Áldást kínált a duzzadt rög vetése,
Csak a pap állt komoran és merőn.

Rögöt, virágot dobtak mind a sírra, 
Magyar rögöt, hisz érte halt a boldog, 
Magyar virágot, hiszen érte bomlott.

S míg fönn trillába kezdett egy pacsirta, 
A torra gondoltak, hol inni fognak,
S pogány, virágos nótákat dalolnak!

VERSEK

Rövid az élet, rövidek a verseim, most is rövid leszek.
A bölcsőmnél -  itt ringott a Tisza partján -  megjelent két tündér. 
Napkeleti barna tündér volt az egyik,
Szívemre tette forró kezét:
-  Ez a szív együtt fog dobogni magyar fajtája szívével!
És magyar álmokat adott nekem.
Napnyugati szőke tündér volt a másik, homlokomra tette 
keskeny kezét:
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-  Ez a homlok nyugati lázban fog égni!
És új álmokat adott nekem.
íme az én fátumom, az én költészetem!
Ha meghalok -  alkonyati órán -  csak az egyik ajándékot viszem 
magammal a magyar földbe. A csöndes, magyar álmokat.

GÁLYARABOK

A tenger a hazánk,
S kezünk bilincsbe verve. 
Üdvözlégy, álmodás 
És vágyak végtelenje!

A tenger hatalom,
És mi rabok a mélyben, 
Üdvözlégy, irgalom,
Mely nem hagysz veszni mégsem!

A tenger gyönyörű,
Bár a szemünk vak itt lenn, 
üdvözlégy, fény, derű,
Te bujdosó Napisten!

Éjen, homályon át 
Megy, megy velünk a gálya,
De veri oldalát 
Habok dühös dagálya!

Vihar a riadónk,
Reményeink a fecskék,
Álmodok, lázadók 
Üdvözlünk, végtelenség!
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A FÖLDGOLYÓ DALA

A végtelen űrben 
Szállók tova én,
Az égi derűben 
Én, a koravén. 
Aeonokon át száll 
Nagy, néma golyóm,
És szótalan átvág 
Tört csillagokon.

A  végtelen égen 
Robog szekerem,
És vélem az élet,
Alom, szerelem.
És örömök és gyász 
És gaz és igaz 
És temető és nász 
És vád és vigasz.
S ha elfog a szörnyű 
Világunalom,
Örökös egyröptű 
Görbe utamon,
S a káosz ölébe 
Vágyom; valami 
Megcsendül a mélybe, 
Párkák dalai:

„Ki tudja, e vén föld,
E bús utazó,
Világra miért jött,
Mi célra való?
Néha csodafényt ad, 
Mely égre ragyog,
S zengnek benne néha 
Örök dallamok!
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Csak szálljon remélve, 
Aeonokon át,
És szülje meg méhe 
Mind, mind a csodát!”

ARANYKOR

Hegy oldalán feküdni,
Ha május napja jár át,
S szívedbe hegedülni 
Hallod tavasz varázsát,
Ifjú szemekbe nézni,
S kékségre a magasban;
A percet megigézni,
Hogy szárnya mozdulatlan 
Ragyogjon még a fényben, 
S valami régi dalban 
Haljon meg észrevétlen,
Ez a boldogság, szépem!
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1908

A CSATALÓ

A nagykörút során dörög a társzekér,
Elébe fogva két öreg, iromba állat,
Két szürke paripa, két szomorú egér,
Míg jobbra, balra, új határok zaja vágtat.

Egyik ló idegen: Mecklenburg a hona,
A másik csatamén, rokkant és sántikáló;
O, harcok tavasza, mely nem tér meg soha! 
Örökre itt maradt, igába törve Ráró.

A  büszke paloták, a szürke nagykörút 
Olyan rideg vidék, ők más tájakra vágynak, 
Az egyik csöndesen áhítja a falut,
A  másik a tüzes, a vad, szabad csatákat!

S amíg a villamos riadva csöngeti 
Az únt melódiát, mely mindig visszajár itt, 
Harcok harsány zaja fülébe cseng neki,
És hallja le tiport rétek rőt trombitáit!

S ha néha szembe jő egy század, egy csapat,
S megzendül a zene, s a nagydob fölujjongat, 
Irigyen nézi a kis katonalovat,
Mely délcegen topog, hallván a cifra szókat.

Ráró fáradt fejét búsan csüggeszti le,
És hosszasan nyerít, hogy fölriad a párja,
S míg a hadizenét beissza nagy füle, 
Rágondol komoran halott tábornokára!
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G'DUR

Eltört hegedűnek 
Nehéz szavát venni, 
Eltűnt reményünket 
De nehéz feledni.

Nem is a remény tart 
E letarlott tájon,
Csak a múltak kékjén 
Mélázó sok álmom!

Tűnt szava bubája 
Játszik tört szivemmel, 
Árvaságom párja, 
Tavalyi tavasznak 
Asszonya, ne menj el!

Szépséged emléke 
Úgy száll a szivemben, 
Mint dómok tömjéné 
Az alkonyi csendben!

O, gyönyörű asszony 
Tört madonnaképe, 
Tömjén, hegedűszó, 
Mely elvész az éjbe...

A FÖLTÁMADOTT

Negyven napig még a földön maradt.
Járt-kelt a zöldben, megfürdött a fényben, 
Szivében érezé a szent tavaszt.
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A gyermekek közt játszott és mesélt,
Virágát derűs homlokára fonta,
Ujjongva mondta: O, élet, te szép!

Negyven napig még a földön maradt. 
Ragyogó lelke távol ködbe látta 
A Koponyák hegyét, az árnyakat.

Egy orgona virágos hajnaltájon 
Oly könnyű Ion a teste, mint a fény,
S elszállt némán a mennybe, mint egy álom.

REGÉNY

A kis Tiszához ment a falu népe,
Árván borongott a kis Tisza képe,
Hó behavazta, jég megállította,
Vén pópa rajta imáját mondotta.

És a szines szegénység köntösében 
Orosz és oláh vacogott a jégen,
A füstölő lilás tömjéné szállt, szállt,
S kósza szél tépte szét a pópa imáját.

A kis Tiszát szentelte meg az ének,
Mely ólmos szárnyán kóválygott az égnek, 
A kis Tiszára hulltak az áldások,
Hogy szűnjenek a szilaj áradások!

Hogy ezután a vize csöndes szépen 
Csak kanyarogjon a maga medrében, 
Ágya ne lenne embereknek ágya,
És a Dunába lassan vigye vágya!
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De tavasz táján a tavalyi módra, 
Nem hallgatott a prédikációra,
És ősz elején -  ó, az istenadta -  
Görög pópa lányát ágyába ringatta!

PETŐFLKÉP

Az én lelkemben így él a te képed:
Nagy garaboncás, a széllel dacolva 
Űzöd a jövőt és a messzeséget, 
Belésírván a lelked a dalodba.

Bús őszi éjen törtetsz ázva, fázva,
És hivatásod csillagára nézve.
Vár rád a távolban egy ódon csárda 
És álmaidnak késő dicsősége.

Te kócos üstökkel, tüzes szemekkel 
Pihenni térsz, gubbasztva egy sarokba, 
Míg beszürkül tört ablakon a reggel.

Közönyösen ketyeg a falióra,
Te ráborulsz a zöld asztalra némán,
Mint valami nagy, magányos, sötét árny.

A TÉKOZLÓ FIÚ

A  fiú

Véres a lábam. Tüske marta. 
Hajam zilált. Künn járt viharba. 
Szemem vörös. Villámba nézett. 
Szivem törött. Megvert az élet. 
Az ajkamat száz csók égette.
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A lelkemet száz pók mérgezte. 
Atyám, te jó, öreg, te áldott, 
Fiad vagyok, a visszapártolt.

A testvér

Én mindig a te fiad voltam, 
Atyám, én soha nem ujjongtam. 
Én nem daloltam, nem öleltem, 
Én ittmaradtam a közelben.
O bűnös, ő koldús, ő gyönge,
O elbukott, vesszen örökre!

A z  atya

Öreg volnék, de érzem én még 
A régi lángok égetését,
A boromat kiittam én is,
Volt vágyam, és ujjongtam én is. 
Ez a fiú a vérem vére,
A szomorúság Ion a bére,
Az átok fogta, vihar verte,
Az életet sírván szerette.
Kelj föl, ez a nap áldott szombat, 
Fonnyadt karommal átkarollak. 
Ne sírj, a sorsnak lelke nincsen, 
Balcsillag ég a szíveinkben! 
Szárnynak ólom, dér a virágnak, 
És a gyönyörnek bére bánat!
Egy itt a vétek: élni merni,
És egy a vigasz itt: a semmi!
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AZ UTOLSÓ VACSORA

János a Mester nagy szivén pihen,
E tiszta szíven, e csöndes szivén 
Pihen, de lelke a holnapra gondol,
S fiatal arca felhős lesz a gondtól.

Mély hallgatás virraszt az asztalon.
Az olajfák felől a fuvalom 
Hűsen, szomorún a szobába téved,
Be fáj ma a szél, az éj és az élet!

Tamás révedve néz a mécsvilágra,
Péter zokog, és árvább, mint az árva,
Júdás se szól, csak apró szeme villan, 
Remegve érzi: az ő órája itt van!

Csak egy nyugodt. Nagy, sötétkék szemében 
Mély tengerek derűs békéje él benn.
Az ajka asztali áldást rebeg,
S megszegi az utolsó kenyeret!

ÓRÁK ZENÉJE

Bús, alabástrom oszlopfejeken 
Méláz az óra, antik ébenóra. 
Üvegharang alatt halkan lebeg 
Monoton, ódon, fáradt mutatója.

Virrasztók egy kopott, rőt szőnyegen, 
Lelkemben mélabúnak hangfogója, 
Aranyport szitál rám ma a jelen,
S nótába fog az ódon ébenóra.
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A dallam megtörik az üvegen.
Ó, ez üveg a múlt bús hangfogója! 
Ott virraszt benn napokon, éjeken... 
Hunyt álmaink elnémult indulója:

Ó, komor óra, rokonom nekem, 
Percegő percek beteg siratója, 
Üveglelkem kong komor csöndesen, 
Fáradtan száll a múltba m utatója...

VÁLASZ ADY ENDRÉNEK

A Pimodán Hotelben 
Koccintsunk, cimbora,
Hadd részegítse lelkem 
Dalaid színbora 
A Pimodán Hotelben.

Fáradt utas vagyok 
A Pimodán Hotelben, 
Vágyak, lángok, dalok 
Öleljenek ma engem,
Fáradt utas vagyok!

Hej, azt a ragyogóját,
De fáj ma itt az élet,
Atkozza fogadóját,
Ki balul idetévedt,
Hej, azt a ragyogóját!

Csapiáros, száz szál gyertyát 
A Pimodán Hotelbe!
A magyar siralomház 
Ragyogjon messze, messze, 
Hej, azt a ragyogóját!
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TESTAMENTOM

Mesék és álmok erdejébe 
Ne tévedjetek, emberek, 
Vigyázzatok, kemény a végzet, 
És odavesz a lelketek!

Ne hallgassatok muzsikára,
Mely a szív mélyén hegedül, 
Jobb a siket, vásári lárma,
O, ne járjatok egyedül!

Mesék és álmok erdejében, 
Lássátok, én is ott vagyok,
És érzem, rám les már a végem, 
Meghalnak a hazug dalok.

Nem hallgattam a többiekre, 
Kik járt utakon lejtenek, 
Szerelmes voltam a szivembe’, 
Mely dalos, kósza és beteg.

És lássátok, én, bűnös vándor, 
Nem bánom, meg se siratom, 
Hogy elpártoltam a világtól, 
Másé a lelkem, a dalom.

Csak az fáj, ha majd üt az óra, 
Ha jő az a nagy pillanat,
Hogy félbeszakad majd egy nóta 
Az álomszemfedő alatt.
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PÁN

Öreg vagyok én. Sok, sok ezeréves, 
Áldás és átok szállt tova felettem.
Öreg vagyok én. Már minden időket 
Átvergődött és átujjongott a lelkem!

Aranykor édeni, boldog derűje 
És középkori bágyadt, lila árnyak, 
Múltak kesergő, tépett hegedűje 
S jövő zenéje, mind szivembe szálltak!

Táj a királynő talányos szemén 
S a jövő homlokán piros csókom égett, 
Ö, én vagyok az örök vőlegény,
Aki eljegyzem az isteni szépséget.

Öreg vagyok én. De pihenni még 
Korán lesz, korán! Még dalomra várnak 
A titkos, az áldott, a boldog semmiség 
Ölében repeső új álmok, új vágyak!

FÉLÚTON

Ti lelkek, akik fehér fényben égtek,
Ti erőtől, ti szépségtől kevélyek,
Jöjjön el már a ti országotok!

Ne kelljen egyre gyáván vágyni, várni, 
A szürke szerdák hamujába’ járni,
És lesni, ami titkon háborog!

Vasárnap lenne minden nap e tájon, 
Miénk az élet, és az élet álom,
Miénk, akik ma keresők vagyunk!
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...De így, szomorú lápok lángja pislog, 
És temetőknek süppedt árka biztat, 
Haláltánc a mi legszebbik dalunk!

NÁSZDAL

Ma Velencébe szállók gondolámon, 
Melynek bordája gyász, vitorlája álom. 
Ma Velencébe szállók gondolámon.

Keresek egy zugot, hol nász volt régen, 
Az én arámé, ó, de nem énvélem, 
Keresek egy zugot, hol nász volt régen.

Eltörött hegedűk nászdala, halljad csak, 
Elhantolt hangok, ó, be ujjonganak. 
Eltörött hegedűk nászdala, halljad csak!

Csók csattant el, a bús múltakba, távol. 
Ez a csók, ez a csók be szomorú mámor, 
Csók csattant el a bús múltakba, távol.

Ez a csók az én szivemet csókolja.
Más kapta, de én érzem ujjongva,
Ez a csók örökkön szivemet csókolja!

SZÖGEDIINTÉRIEUR

Pirosló abrosz, friss szalonna, 
Búbos kemence, jó meleg, 
Pár kurta rőf a szoba hossza, 
Megférnek a jó emberek. 
Nagy ágy fölött a házi áldás,
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Arany rámában a király,
Künn kora tavasz szele lármáz, 
Benn enyhe, renyhe félhomály.

Fölenged itten kósza szívem,
S kakukkos óraként ketyeg,
Be jó a csönd, az óbor itt benn, 
Be jók e józan emberek!
Ha itt maradtam volna szépen, 
És fogtam volna a gyalut,
Utód apáim örökében.
Az óra szól: kakukk, kakukk!

ÖREGEK ALTATÓJA

Aludjatok, vágyak,
Ne zokogjatok,
Csicsíjja, ti bágyadt, 
Rekedt sóhajok!
Szállni a magasba 
Minek már, minek már, 
Te szív, árva, balga, 
Pihenj már, pihenj már!

Aludjatok, vágyak,
Vár az alkonyat, 
Fáradtak a szárnyak,
A nagy árny fogad, 
Szállni a sötétbe,
Minek már, minek már, 
A nótának vége,
Pihenj már, pihenj már!
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PILÁTUS

„Azt mondja, isten. Boldog istenek 
Derűs mosollyal nézhettek le rája,
Míg bíboros gúnyában didereg,
S igazságot vár a zsidók királya.

Azt mondja, isten. Herkules maga 
Elbánna véle buzogánya nélkül,
S szemében a rajongás csillaga,
S szemében a lemondás könnye kékül.

Azt mondja, isten, és alázatos,
Azt mondja, isten, és zsidó az anyja,
És Názáretről bol jósolt a jós?
És tanítványa maga megtagadja!

Azt mondja, isten! És nem látta még 
Az örök várost és a büszke császárt,
S szemében más világok lángja ég,
S szelíd szavával föltámasztja Lázárt!”

ŐSZ

Opálos színei bágyadt ködében 
Leszáll reám a kora alkonyat,
Kései tűzrózsák nyílnak a réten,
S az égen a mély csöndesség fogad. 
Nagy topolyafák gallya hullong gyéren, 
És sötétben hallgat a tó,
S a kolomp úgy méláz a lomha légben, 
Mint altató.

Hűs szele húz át az ősznek a réten, 
Fázik a lelkem, érzi a deret,
Keresnék valamit a messzeségben,
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Kihunyt fényt, elnémult üzenetet... 
Oly hirtelen borult az est fölébem,
S az ősz oly gyorsan rámtalált,
Ügy állok itt a hervadó vidéken, 
Mint a topolyafák.

A TÁBOR HEGYÉN

Ez volt hegye az elragadtatásnak.
Nagy, napsütéses, tömjénes vasárnap, 
Ünnepe az életnek, a csodának.

Aranyos arccal fölnézett a Mester,
Ruhája hónál tündöklőbb ezerszer,
O, ily fehér még nem volt eddig ember!

Jött Mózes, aki eltűnt, mint egy álom, 
Illés, ki elszállt lángoló határon,
S három tanítvány, boldog halaványon.

És monda egy: Mi szép, mi szép az élet,
Mi mély, mi nagy, mi gyönyörű ma Véled, 
Építsünk hármas hajlékot tinéktek!

Nem szólt a Mester. A  fény és a mámor 
Elrebbent mirrhaillatként arcáról,
S lenézett a hegy napos magosából...

És lenn, ahol a Golgota vet árnyat,
Látta a méla, néma olajfákat,
Hol nemsokára lelke holtra bágyad!
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BOTOND APÁNK BIZÁNCBAN

Botond apánk zömök, konok magyar volt, 
Turáni vére még lobogva lángolt, 
Országokon által vígan barangolt.

Szerette a színes, hímes világot,
Bár napkelet volt ringató bölcsője,
De lelke dús és bús Nyugatra pártolt.

A németet rajongva vágta, ölte,
S a Rajna nektárját buzgón kiitta. 
Temérdek szolgát küldözött előre.

Nótás szavú volt, s barna arcú szittya, 
Kemény kaland volt néki ez az élet,
És lángborát mély áhítattal itta.

Megtette, amit egyszer eltökéllett, 
Asszonyt ölelni és ellent levágni: 
így jó a világ, és így szép az élet!

Szeretett ő nagy messze földre járni,
A dómok drága kincsét megcsodálta,
(És nem röstellte az iszákba vágni.)

De vérét sem kímélte vad csatákba.
Az unalom: csak ez volt öidösője,
Az unalom a halál nyirkos ágya.

Darumadár nem vár a kora őszre,
Botond apánk is fényes Délre tartott,
A harc turulja szállongott fölötte.

Meglátogatta a pompás Bizáncot,
Hol isten a császár, a népe szolga,
Vágyott kalandot, tornát, harci sarcot.
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De zárva volt az aranyszárnyu porta,
S a kurjantását nem hallotta senki,
De bárdcsapását minden meghallotta!

Bement boszús Botond, nem félt bemenni, 
Szemét az új, szűz csudákon feledte,
Bizánc a minden, és a többi semmi!

Itt selymesebb a színes szoknya selyme, 
Aranyosabb a glória a képen,
Itt szebb a nőtest és a férfielme.

Hej, ez a Bizánc az elveszett éden,
Botond apánkat a hideg kirázta 
Csodát csodáló gyermek gyönyörében.

Mit vinne el a büszke, dús Bizáncból?
Nem aranyat, az Nyugaton is sárga,
Nem boritalt, az Keleten is lángol.

Egy sugarat egy asszony mosolyából.

HIMNUSZ EGY CSONKA VÉNUSZHOZ

Szobor, csodállak, és remegő kezem 
Lágyan simítja vállaid vonalát,
Fehér karodra forr ma csókom.
-  Evőé, Vénusz Anadüomene!

Szobor, te gőgös és tört, miként e szív, 
Mely tűnt aranykor álmaitól beteg,
És lemondásoktól vonaglik,
-  Evőé, Vénusz Anadüomene!
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Szobor, álmodtam rólad egy életen, 
És dallamokba törtem a vágyakat, 
Csókod nekem csak dalba termett.
— Evőé, Vénusz Anadüomene!

Szobor, kerestem mindig az arcodat, 
Egy mosolyodra vártam, ó, Szerelem, 
Te márvány voltál, tört maradtál.
-  Evőé, Vénusz Anadüomene!

GLÓRIA

Viharnak szánt hajók felett,
Mikor tombol a végtelen elem,
Sant Elmo szomorú, lila tüze 
Kigyúl rejtelmesen.

A hajónak utassai
Sírnak, dalolnak jajveszékelőn,
S a tűz, Sant Elmo rejtelmes tüze 
Lobog a rőt árboctetőn.

Viharnak szánt hajó vagyok,
Bordám ezer bórában remegett,
Sebaj, -  Sant Elmo glóriás tüze 
Ott ég örökké már tört árbocom felett.

LÁZÁR FÖLTÁMADÁSA

Sötét gödör, mély, szűk koporsó, 
Feltörtem gyönge záradat, 
Fonaladat, ó, életorsó,
Tovább szövi e virradat.
Szivem, mely holt vizét a vérnek
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Hiába várta, lám, dobog,
Feszítik álmok és remények, 
Igazságok és mámorok!

Lábam, mely megrogyott a harcban, 
A holt sziklából, ím, kilép,
Szemem, amely lezárult lassan, 
Köszönti e világ szinét.
O, mily csodákra bukkanok ma, 
Ujjam tapint, ajkam beszél,
Mily széditő sorsomnak sodra,
Az élet, ó, be nagy, be mély! 
Világtenger szinén hajósok 
Vagyunk mi, boldog emberek, 
Miénk a holnap, mit a sors hoz, 
Mindennap új remény dereng!

Csodák előtt ti vakon álltok,
Nem ráz meg boldog félelem,
Hogy láttok, éltek egy világot,
Mely újra pirkad most nekem!
Ittas szemekkel nézzetek föl,
S csókoljátok meg a rögöt! 
íme: ez itt csak földi börtön,
S az élet végtelen, örök!

Ó, SZENT GYEREKSÉG...

O, szent gyerekség, hányszor elkereslek, 
Már merre vagytok, boldog szomorúság,
Ti régi sétányok, ti régi kertek?

És merre vagytok, első réti rózsák,
Melyek gyors hervadását elsirattam,
Hol vagy, te aranyfürtös, bús mennyország?
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S a régi játékokat merre hagytam?
Mivé lettem? Fakó tükörbe nézek,
És nem lelem már magamat magamban!

Elraboltak engem a gonosz évek,
És ami drága, ami halhatatlan,
Azok tűnt tájak, fájó töredékek,

És amik bennem élnek, már nem élnek!

TÁVOLOK ÜZENNEK...

Az életünkben vannak olyan órák, 
Mikor balsorsunk vészharangja kong, 
Mikor fekete arcú gyász hajol ránk,
És messze, messze süllyedő hajók, 
Amelyeken reményünk kincse süllyed, 
Szemek, miket ajkunk csókolni vágy,
S melyek örök álomba szenderülnek. 
Oly kurta az üdv, oly tág a világ!

-  S valaha majd aranyos naptüzésben 
Megyünk egy tájon boldogan tova, 
Egünk biztatva mosolyog le kéken, 
Érezzük, szép perc, nem térsz meg soha, 
És váratlan szivünkbe tör egy álom, 
Olmos, kormos, kegyetlen, kusza gond: 
Valaki végsőt sóhajtott e tájon,
És ránk gondolhatott!
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MUNKÁCSY
H ald ián ak  évfordulójára. M áju s 5.

Elnézem a magasztos Ecce hom o-1,
S szivembe vág titkos tragédiád,
Tövisbe mártott, nyílt fönségü homlok, 
Mily szörnyű sors borúja várt reád:

A teremtésnek lázától remegve 
Bénultan hull le nagyszerű kezed,
Nincs álom többé, színes, fényes eszme, 
íme az Ember! Elvégeztetett!

A bölcsődet nem ringatá szerencse, 
Magyar rónáknak ős borúja volt,
Mely lelkedet először kiszínezte,
S amelybe átfolyt a te bánatod.

Amit Petőfi gyönyörű dalokban,
Kőben Izsó és színen Tóth Ede 
Megörökít: az él a színeidben:
A magyar lélek mély költészete!

S e méltóságos bánat és komorság 
Sugallta azt, mit ért egész világ,
Mozart halálát, Miltont, ki vakon lát,
S a legnagyobb, a szent tragédiát.*

S mikor ujjongva látta Európa,
A  magyar lángész mily fönséggel ég, 
Akkor borult gyász büszke homlokodra, 
Várt már a puszta, a paraszt! Elég!

* Krisztus Pilátus előtt, Ecce homo, 

Consummatum est! [J. Gy. jegyzete]
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Ezer tavasznak elsejét remegve 
Még kiszínezte lankadó kezed:
A  honszerzést -  a messze idegenben. 
És hazajöttél! Elvégeztetett!

AZ IZA PARTJÁN

Az Iza partján 
Kószáltam sokat, 
Idézgettem nagy,
Régi álmokat.
A legnagyobb, kit 
Magyar rög adott, 
Kinek a legszebb 
Dallam adatott,
Arany járt árván 
E tájon szegény,
Bús magyar sorsa 
Zord kikeletén.
S ahogy méláztam 
Nyomát kutatón,
Imé fölbukkant 
Egy vízimalom. 
Vízimalomról 
O is énekelt 
A tölgyek alatt,
Mikor este lett...
Suhan az idő,
Vár ránk egy halom, 
Forog'e még Iza partján 
A vízimalom?
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MAILLARD KISASSZONY

Hol Watteau tája ring a kerti tóban,
S Watteau'idilltől hangos a pagony,
A nyájas, álmos, bájos rokokóban,
Az illedelmes féte ga lan te-o k o n  

Arany topánban és fehér selyemben,
Míg enyhe mélázás ült minden arcon, 
Versailles'ban járta a lágy menüettet 
A sápatag csillag, Maillard kisasszony.

Fekete parkban százszínű rakéták 
Álomderűs fényfoltokat vetettek,
Az égerfák alatt folytak a tréfák,
A piros borok és fehér szonettek.
A szőke márki hidegen mosolygott,
Mint hold világa az éjféli parkon,
És egyre mélázóbb lett, s elfogódott 
A sápatag csillag, Maillard kisasszony.

O, féte galante, ó táncütemű órák,
O, szomorúságok boldog évada.
Ti lopott csókok és ti lopott rózsák,
Oda a táncok, az álmok oda!
Marseille felől új nóta kél, új hajnal.
Versailles fölött oly vérvörös az alkony,
Nem táncol már többé csöndes féte ga lan te-bán 
A sápatag csillag, Maillard kisasszony!

Föl honfiak, polgárok, talpra,
Ez a dicsőség reggele,
Fehér lesz szőke márkik arca,
Piros nyakuk hull földre le!
A danse m acabre  járja a Gréve téren 
S a szankülott kérges tenyere tapsol,
A Carmagnole veszett ütemére 
Mámorosán táncol Maillard kisasszony.
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A Kék Macskában tort ül a vigasság, 
Maillard kisasszony iszik és dalol:
Éljen a nép, a jólét, a szabadság,
Éljen a ... éljen a forradalom!
Mit kivánsz a táncért kisasszony polgártárs? 
-  O lágyan és vágyón lehunyja a szemét, 
Mint Salomé a nagy Luininak vásznán,
S szól: A szőke márki szép, hideg fejét!

SZOMORÚ FRISS ISTVÁN
Egy RippR Rónai-kép a lá

Öreg szemek. Magyar tájra néznek, 
Melyen némán szállanak az évek, 
Melyen ősz van, magyar bánat ősze, 
Szivem néki régi ösmerőse.
Jól ösmerem kendet is, vén szittyám, 
Szomorú Friss István.

Makrapipa, benne szűzdohány ég. 
Füstje száll, mint múltakból az árnyék. 
Régi árnyak árván gomolyognak,
Öreg estvék, fiatal halottak.
Hej, valaki a sötétbe kinn vár, 
Szomorú Friss István.

Régi nóták kezdenek halkulni,
Régi álmok csöndesen fakulni,
Régi szemek tűnt napokba néznek: 
Alom, álom, rossz álom az élet. 
Mostan ébred tűnt élete sírján 
Szomorú Friss István.
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PAULUS

Meghalt a sanzonok királya,
A gloire nótás embere,
Már hervatag a pálmaága,
Most együtt porlad el vele.
Bohó, de merész álmok hőse 
Volt ez a dalos proletár,
Pere de la Victoire!

Boulanger harci indulóját 
O énekelte valaha,
Revanche véres lázában égve, 
Tralala, tralala, tralala!
De megbukott csúnyán Boulanger, 
S a revanche mák is vége már,
Pere de la Victoire!

Szép álmait még nem feledte,
Sőt szőtte, szőtte ő tovább, 
Padlásszobába bekacagtak 
A győztes álomtrombiták!
De jött a tél, a nyomor, éhség, 
Dicsőség, álom oda már,
Pere de la Victoire!

Piros sipkát tett ősz fejére,
És új nótákat énekelt.
Szomorú, nyomorú nótákat 
Csak énekelt, míg berekedt!
Új taps és új arany fogadta,
Most minden, minden oda már, 
Pere de la Victoire!

A Pere Lachaised temetőben 
Egy ingyen sírhely jut neki,
Nagy álmok és bolond merészek 
Egykedvűn jönnek ide ki.
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Egy rossz szobor, vagy jó szobor vár, 
Az álmodénak mindegy már,
Pere de la Victoire!

EPILÓGUS

A vágyak bágyadt hegedűjén 
Gyászindulót húzok neked.
Fáradt ujjakkal, tört vonóval 
Belesírom mély lelkemet.

Elhantolt álmaim zokognak 
A horpadt öblü hegedűn,
És könnyeim, az eltitkoltak,
Hullnak a húrra keserűn.

Fejem a hegedűre hajtom,
És szívem belé temetem,
Most olvad, mint a gyöngy a borban, 
Egy dallamba az életem.

A vágyak bágyadt hegedűjén 
Elhal a legszebb nóta ma,
Örvénylő mély tengerszemedbe 
Szédül utolsó dallama!

MERCUTIO DALA

Ezüst Diána most búvik pirulva 
És Rómeó most csókol, most szeret. 
Nyájas Diána, szerelem barátja, 
Szomorú szűz, vígan köszöntelek! 
Mi a tavaszi éjszakába járunk,
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Társunk a szél, a bánat és a felleg,
Míg a fehér, a boldog nyoszolyában 
A Rómeók szeretnek!

Mi, testvérei a bús éjszakának,
Várjuk a hajnalt, mely reánk nevet,
És kótyagosak vagyunk a gyönyörtől, 
Hogy valaki most csókol, most szeret.
Mi mások boldog csókjától pirulva 
Elbúvunk szerényen, mint kósza gyermek. 
Sebaj, a fehér, boldog nyoszolyában 
A Rómeók szeretnek!

Montagu háza és Capulet háza 
Feketén, komoran reánk mered,
Csak gyászoljatok, ti fekete házak,
Az éjszaka szép, s Rómeó szeret;
O, szűz Diána, örökké virrasztó,
Neked a szíved sohasem reped meg,
De az enyém titokban úgy sajog, míg 
A Rómeók szeretnek!

ÉJSZAKÁK

Mikor a kéklő éjszakába nézek,
És álmodik a vergődő világ,
Úgy érzem én, hogy minden könny és lélek, 
Az éj, az asszony, álom és virág.

És régi táncok ütemére dobban 
Fájó szivem, és eltűnt arcokon 
Méláz a lelkem, és érzem titokban,
Hogy csillag, sors és lélek egy rokon.



Most valahol párizsi palotában 
Anatole Francé virraszt együtt velem, 
S egy nő égő rózsával a hajában 
Szivemet csókolja szerelmesen...

SZABAD HAJÓK

Szabad hajók a távol óceánon, 
Köszöntelek, boldog, szabad hajók.
A ti világotok az én világom,
De én most rab vagyok, most rab vagyok. 
Tisza vizének egyhangú magányán 
A révben ringom, bordám oly beteg,
Ti a titokzatos távolba jártok,
És én nem mehetek!

Szabad hajók, mi büszke gyönyörűség 
Szelni a gyöngyös, tajtékos habot,
O, tenger: végtelen, boldog mezőség, 
Vágyak, kalandok, gályák, viharok!
Piros vitorlát tárni új szeleknek,
Táncolni hullámok toronyhegyén,
És én e csöndben, révben vesztegeljek, 
Árván révedjek én?

Szabad hajók a vihar éjszakáján,
Mikor Szent Elmo lilás tüze ég 
A tenger és ég harsogó határán,
Mikor villámok ujjongnak: elég!
Be irigyellek, szép halált haltok ti,
Engem hazám bús réve ittmaraszt,
Fiinár és jég között örök közönyben 
Várok egy új tavaszt!
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DIONÜSZOSZ BORÁBÓL

A szőlőhegynek ormát 
Ujhold sarlója vágja,
S a fanyarzöld borostyán 
Bús homlokomra kúszik... 
Távol kékes ködéből 
Vonatok integetnek 
Mámorpiros szemekkel, 
Óbor dalol szivemben,
Es új igékre várok.
Nunc est bibendum! Itt van 
Az ihlet drága perce,
A röppenő, örök perc. 
Napóleont ilyenkor 
Csókolja homlokán a 
Niké'szárnyú szerencse, 
Goethét a múzsa és lány, 
Ilyenkor forr a vér, és 
Fogan az áldott csíra,
A jövendő. A kalmár 
Aranya most gurul, és 
Én most kezdek dalolni!

TRISTIA

Úr volnék én álmoknak tartományán, 
Utolsó cézárok közül való,
Halkan ver a szivem, és várva vár rám 
Az elmúlás, e korhadó hajó.
Almoknak vánkosán, mely süppedezve 
Ringatja főmet, elhágy mind a gond, 
Lábujjhegyen eljár az ihlet perce,
Mikor egész szívvel dalolhatok.
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Magányos cézár, szétnézek borúsan 
Megvert csatáimon, s elrévedek 
A színes múltban, a besüppedt múltban, 
Mikor még Isten voltam, és gyerek. 
Ujjongó trombitáim régi hangja 
Lelkembe száll távolból, remegőn,
És ünnepeim elnémult harangja 
Szivembe cseng, ha szürkül a közöny.

Az árulók a pusztuló hajóról 
Ellopnak mindent, ami lopható,
De te enyém vagy emlék, ragyogó kor, 
Ha süllyed is a süppedő hajó.
Szegény cézár a líra húrjain még 
Kiver egy nem múló melódiát,
Bár testét a meddő tengerbe vessék, 
Övé volt mégis, mégis egy világ!

ÚJ DÉLIBÁB

Tiszaháton, faluvégen járok.
Déli csöndben 
Ringatnak a falusi ábrándok.

Be jó volna jegenyefa lenni,
Déli csöndben 
Faluvégen álmosan pihenni!

Gondolkozom elveszett nótákon, 
Déli csöndben
Magam vagyok talán a világon?

De a végén e halott világnak 
Déli csöndben
Délibáb rak tornyokat, csodákat.
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Boldog béke! Béke veled máris, 
Déli csöndben 
Délibáb hí,
Csodaváros, talán maga Párizs?

FILOLÓGIA

Budapest, ez a nagyvilági dáma, 
Engem nem ölelt, nem csókolt soha, 
Szegény diáknak nézett, aki árva, 
Kihez a pénz és öröm mostoha.

Egy palotája szeretett csak engem,
A könyvek dohos, ódon csarnoka, 
Melynek porától ittasuk a lelkem, 
Tavaszt nem láttam akkor én soha!

Míg zöldes és lilás pompában ébredt 
A nagykörútak ujjongó sora,
Engem rabul ejtett a félsötétes,
Mély titkokat zsongó könyvtárszoba!

Horatiust Scaliger jegyzetével 
Bújtam, s az óra lassan járt tova,
És Lídia, Cloé fehér nevével 
Betelt a könyvek nagy, komoly sora.

S mint ősöm, a Korvinák bús diákja, 
A múlt ködén átködlő cimbora, 
Margóra róttam: Ihatnám! Hiába! 
Életszomjam nem oltom el soha!
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HAUSER GÁSPÁR

Ne nézzetek e folt hátán folt köpenyre, 
Valamikor rég bársonyruha volt.
Fényes, finom. Az édesanyám vette,
Ki arany hárfán altatót dalolt. 
Édesanyám hercegnő volt szegény,
És alkonyaikor sírva csókolt engem, 
Arany haj és glória volt fején.
És én elvesztettem.

Ne nézzetek e koravén ábrázatra, 
Valamikor olyan volt, mint a hó,
Szelíd, finom. Az édesapám arca,
Ki herceg volt, csodaszép, csodajó.
Úr és beteg. Fehér kendő fején.
Búcsúzó csókkal csókolt mindig engem, 
Úgy csókolt, mint a haldokló remény. 
Es én elvesztettem!

Most keresem a régi palotánkat 
Es a hercegi édenkertemet.
Az álmokat az arany nyoszolyában,
Tört játékomat, tűnt reményemet.
És dalolom az édesanyám dalát,
És apám csókját csókolom. Felettem 
Szállanak az évek, s én várom tovább, 
Amit elvesztettem!

ELSSLER FANNY CIPELLŐJE

A múzeumnak egy kis szögletében, 
Száz tisztes régiség kíséretében 
Kissé fakón és kissé összetörve, 
Pihen szépen, csöndesen 
Elssler Fanny selyem cipellője.
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Vén múzeumban elmélázva járok,
Künn nyílnak még az orgonavirágok, 
Orgonavirág, mivé leszel őszre?
Pihen búsan, porosán 
Elssler Fanny selyem cipellője.

Egy dalt idéz a lelkem mámorossan, 
Szivem egy tűnt tánc ütemére dobban; 
Hej, az a tánc, még részeg vagyok tőle... 
Pihen szépen, csöndesen 
Elssler Fanny selyem cipellője.

A NÓTÁS KAPITÁNYNAK
F ráter L orán d  menyegzőjére

Nyugati csudákon felejtkezem néha,
De a szivem magyar, szilaj az, és méla,
És anyám a csöndes, rögös magyar róna,
És a vérem mindig ütemedre dobban,
Édes magyar nóta!

Idegen írások titkain merengek,
De azért testvére te vagy én lelkemnek,
Sírva vigadó kedv, te magyar, te bátor,
S mámoros leszek, ha könnyem harmata hull 
Bús magyar nótáktól!

Szeptemberi éjjel hegedű szól váltig,
Fekete városban fehér torony látszik,
Magyar álmodások büszke fehér tornya.
O hegedűn, új hegedűn szóljon mindhalálig, 
Szóljon csak a nóta!...
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A 13-AS ÁGY

Egy tűnt november vörhenyes ködében 
Bús útvesztő lett Budapest nekem, 
Eltévedtem az Elet sűrűjében,
És elhagyott a pénz és szerelem.

Mikor oly árva lettem, mint a sarkon 
A bús anyó, ki újságot kinál -  
Vagy a víg lány, aki szerelmet árul,
Mikor nem volt előttem semmi már,

A nagy kórházba vittek engemet be,
Hol a fehér csönd altató, szelid,
Hol Ágoták, Beáták és Clarissák 
Kötözgetik az Élet sebeit.

A nagy kórházban végre béke hullt rám 
Sok vereség és vergődés után:
Nem bántott barna bánat, szürke kétség, 
Egy gonosz emlék jött velem csupán.

De ő is szépen elcsitult a csöndben,
Mely bársonyos és mint a párna, lágy, 
Tán legboldogabb pihenőm te voltál, 
Ingyen vaságy, te tizenhármas ágy!

A MI BALLADÁNK

Tizenkét kőmíves magas Déva várát 
Mikor építette,
A  legszebb asszonynak patyolatos testét 
Beléje temette,
A legszebb asszonynak szomorú véréből, 
Gyönyörű testéből,
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Épült Déva vára,
A  magos, az árva,
S lenézett a csillagos, nagy égről!

Merész álmodások magas Déva várát 
Mikor építettem,
A legszebb vágyamat megöltem, megöltem, 
Beléje temettem,
A  legszebb vágyamnak kiontott véréből, 
Szomorú véréből
Épül a Művészet magas Déva vára,
A gyönyörű, árva,
S néz rátok a csillagos, nagy égről!

A CSÁSZÁR LIPCSE ELŐTT

Ma rézpacsirták dala száll 
A szőke levegőbe,
Ma sas repül, győztes madár,
De véres lesz a csőre!
Ma takarodót ver a dob,
És nem az alkonyat festi pirosra 
Napnyugatot!

O ébred elsőnek. Siet.
Még sok mező vár rája,
Hogy vert csaták bíbor nyomán 
Ragyogjon glóriája!
Waterloo tája közeleg.
A fekete posztós, repedt dob 
Pereg, pereg...

Lipcse...W aterloo... Ilona,
A sors kereke fordul.
Ananké bronzszárnya süvít,
És véresen csikordul.

• 175 •



Robognak rontó csapatok.
Szürke sereg, fehér tábornokokkal, 
Sötét éjbe, robogjatok!

RÉGI SZERELMES VERS

Egy szőke lány szép őzszemébe néztem,
És régi hegedűk sírása fájt,
-  O, kék szalagos majálisemlékem -  
Megint elkezdjük az örök talányt.7

„Szeret -  nem szeret” bús boldog talánya, 
Epedések zárt ablakok előtt,
O, erkélyeknek hervatag virága,
Séták, sírások, meglátonve őt?

Arany fiatalságom balgasága,
Te boldogság, mely siratod magad,
Tán érezed, hogy ez az élet álma,
Melyről álmodsz majd egy élet alatt?

O, szőke lány, ó, kék szalag és kék szem, 
Egy kis szomorúságot adj nekem,
Majális mámorát s a kéklő égen 
Csillagot, mely csak nekem ég, nekem!

ATALANTA BÚCSÚJA

Isten veled, gyönyörű éjjel, 
Isten veletek, csillagok, 
Emlékek, vágyak és remények, 
Virágok, éjszakák, napok.
Nem látom többé rózsafényben
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A hajnalodó kék eget,
Nem látom többé csendes éjjel 
A  boldog csillagsereget.

Isten veled, gyönyörű város, 
Isten veletek, paloták, 
Szerelmek, játékok, virágok, 
Ujjongó nászi lakomák.
Nem látom többé már a tengert, 
Amint gályáktól háborog,
Nem látok többé boldog embert, 
Ha nótázik és tántorog!

ŐSZI VERŐFÉNYBEN...

Őszi verőfényben pirosak a lombok,
Egy kis dicsőségtől nem leszek én boldog, 
Messze tarlót róttam, hideg volt az éjjel, 
Takarózni kellett egy kis dicsőséggel.

Ha irigyelnétek, odaadom ingyen,
Fanyar borostyánnál egyebem úgy sincsen, 
Amit én elértem, nincsen áldás azon,
Csak az én magányos útamat siratom...

Pihenőre térni: örök vágyam nékem,
Jó szó, jó bor, egy csók: lenne dicsőségem; 
Adjatok, adjatok, őszirózsát ősznek,
Puha derekaljat fáradt hegedősnek!
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MINDIG...

Mindig reménytelen volt a szerelmem, 
Mindig hívtak a nagy, a kék hegyek, 
Mindig csillaghonvágy égett szivemben, 
Mindig hűtlen voltam, mindig beteg, 
Mindig kellettek eléretien rózsák,
Örök talányok, édes szomorúság.

Mindig nevettek, akiket szerettem, 
Mindig nevettem, aki szeretett,
Mindig csak vágytam, és sohase mertem, 
Mindig csak vártam én az életet,
Az élet elment, én is tovább mentem, 
Mindig daloltam, és mindig feledtem.

NOA NO A

Fáradt, fantasztikus és beteg zene árad, 
Idegen illatok és idegen zene.
Látok égő talaj ölén nagy, szomju fákat, 
Melyeknek bús vihar áldása kellene!

Látok a végtelen meddő méhébe veszve 
Fehér madarakat lebegni nesztelen, 
Óriás, bíboros virágok néma kelyhe 
Ujjong a nap felé, mely áll a rőt egen!

Táncolj, Noa Noa, beteg vágyak virága, 
Táncolj, Noa Noa, asszonyok asszonya, 
Hajad, mint Tahiti égő fövenye, sárga, 
És gyilkosán forró szád véres mosolya!
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Táncolj, Noa Noa, táncolj be bús szivembe, 
Tiporj közönyösen, táncolj, Noa Noa,
O, részeg feledés, ó, gyilkoló szerencse, 
Táncolj, Noa Noa, asszonyok asszonya!

HALÁLTÁNCÉNEK

Halálba ringató dalt 
Hallottatok-e már ti?
Feketén nyugtató dalt, 
Csillagba suhanó sóhajt, 
Halálba ringató dalt?

Novemberét szivemnek 
Ki látta már, ki látta,
Ha sír bennem a gyermek,
A megvert, játékavesztett, -  
Novemberét szivemnek?

Halálba ringató dal 
Ha újra zeng e szívben, 
Megyek, nem csókolt csókkal, 
Visz, nem hallott taktusokkal 
Halálba ringató dal!

PETŐFI

Csöndes falu, bús őszi este,
Már alszanak a barna asztagok, 
Most ébred a kaszálók méla lelke, 
A kémény füstje szőkén kanyarog.
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Halk hegedűszó sír a faluvégen,
Valaki a babáját temeti,
Tenger csillag ragyog a magas égen, 
Szép, büszke, sok fény, könnyű ott neki.

De valaki ma búcsút mond a háznak, 
Kakukkos óra elválást dalol,
Lehull szirma az őszirózsafának,
Fekete árnyak várnak valahol.

Az ifjú megy. Kalapján árvalánynak 
Bús szőkesége, szíve oly nehéz,
Ezüstöt sző rá fénye holdvilágnak,
Vár rá a nagyság és a szenvedés.

ATHÉNÉ PARTENOSZ

Bagolyszemű, bronzvértü istenasszony, 
Tekinteted, mint attikai ég,
Lelked derűs, mint, ha leszáll az alkony, 
Tavaszi fényben a jón partvidék.

Te vagy a bölcsek és bolygók barátja,
Ki Mentor nyájas arcát öltve fel 
Nyugalmasan jársz, s a tengerbarázda, 
Mint édes terhét, dalolón emel.

Mikor az ifjú Telemakhosz árva,
Te bölcs igéket súgsz titkon neki,
S hajóját kedvező szél lengeti.

S mikor agg Nesztor öblös szózatára 
Mély csönd felel, te mosolyogva látod 
Az új időket és az új világot!
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MAJA

A szürke semmit láttam egyszer én már,
A szürke semmit, mely mindennek atyja, 
Azóta nincs szememben büszke fény már, 
És nincs szivemben a remény malasztja!

O, szürke semmi szürke tengere,
Melyen világunk bús gályája horpad,
O, tekintetünk üveges ege,
Melyen kiégő bolygók haldokolnak!

Merev mindenség és meddő mennyország, 
Ringasd csak süppedő lelkek hajóját,
A vitorlát, az ágyút, a harangot:

Nincs itt megállás, szakadok a partok, 
Csak tenger, sós, keserves és unalmas, 
Csak ember, kinek az örvény irgalmas!

VALAMI NAGY...

Valami nagy, mély szerelem hiányzik, 
Valami sírás, valami öröm,
Valami harc, valami csönd,
Valami nagy, mély szerelem hiányzik!

És így marad ez mindig, mindhalálig? 
Mindig bús, csipkerózsa szívvel 
A várás várában sejtem a sorsot,
És így marad ez mindig, mindhalálig?
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Szőke csodák, barna csodák, 
Meddig csodálkozom csak rajtatok? 
Ó, adjatok valami szépet,
Valami életet, halált,
Szőke csodák, barna csodák!

KURUCOSAN

Piros tüzek mellett 
Öreg idő eltelt,
Szürke parázs mosolyog, 
Nagy, véres csatákban 
Elfáradt a lábam,
Most csak éppen ballagok!

Eszterház, Rákóczi 
Bús tárogatói 
Szép csöndesen alszanak, 
Visszhangjuk se sír már,
Csak a néma sír vár 
A  kizöldült hant alatt!

Hitért és hazáért,
Öreg poltúráért 
Küzdöttem én eleget,
Kehes lett a dolmány, 
Sebhelyes az orcám,
Rajta gondok, fellegek!

Eb ura fakóból,
Kevély halihóból
Nem maradt meg semmisem,
Csak a rongyos mente,
Véres naplemente,
Meg az én öreg szivem!
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VALAKINEK

Szép, büszke, fárasztó, kevély 
Jéghegyein a gondolatnak 
Jártunk kettesben, egyedül,
S a kacagó völgyben maradtak 
Az öröm, mámor, üdvösség, remény, 
Csak lelkedet csókoltam én borúsan, 
Mert lelked az enyém!

Szép, büszke, fárasztó, kevély 
Jéghegyek alatt él az élet,
Ott táncol, nótáz az öröm,
Miért vagyunk mi oly kevélyek,
Mért nem borulsz szivemre már? 
Szemed a nagy, a szép, az égbe néző, 
Mire vár?
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1909

ÖREG HOTEL...

Öreg hotel, vén, sárga ház 
A kurta utca sarkán,
Száz emlékem benned tanyáz, 
Rozoga ház, nagy sárga ház,
És minden emlék halvány.

És minden emlék szomorú, 
Didergős őszi esték, 
Kenyértelen, bús lomha dél, 
Fáradt inak, ványadt kedély, -  
Szürkéllő ódon emlék.

Sárgálló őszi délután,
Nagy tűzfalak magánya,
Utolsó vers, végső garas, 
Elérhetetlen, bús, magas, 
Letört, nagyálmu pálya.

Revolver, őszi borulás, 
Kifáradt, barna árnyak,
Egy asszony, aki nem szeret, 
Egy éj, mikor már nem leszek, 
Tűnt arcok sírva várnak!

Öreg hotel, vén sárga ház,
Te vádas, árnyas emlék, 
Lelkem ma újra babonás,
Öreg hotel, nagy sárga ház, 
Rám vár tűnt őszi estéd!
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HALOTTI BESZÉD

Nyár vala, arany napsütés,
Piros pipacsok.
Magyar határban véres aratások 
És sok szép halott.

Valami méla pap beszélt,
Szláv, tömjénes, ősz.
O mondta ezt a hervatag beszédet, 
Mely vén s ösmerős.

Látjátok, feleim! S a nép 
Hallgatá csöndesen.
Serény csaták sebét büszkén mutatta 
A hős tetem.

És a legények eleje 
Már a toron mereng,
Hol áldomások esnek, dús ivások, 
Tilos nóták, virágénekek!

TONUZÓBA SÍRJA FELETT

Abádi rév táján ha jártok 
Tarajos felhőrom alatt, 
Mondjatok valami fohászt ott, 
Hogy lenn nyugodjanak!

Ez a fohász oly mélyből jöjjön, 
Mint ezer esztendő maga, 
Lélekből, mely borong örökkön, 
Mert leszállt csillaga!
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Lélekből, amely egy velük,
Kik párosán ott alszanak,
Tonuzóba, a gőgös ük 
S felesége alant.

Mert ősi hitükért vesztek ők,
Mely öreg, mint e kehes világ,
Vén, mint őserdők, legelők 
És az örök csirák.

Abádi rév táján ha jártok,
Mondjátok el az ősi fohászt,
A fohászt, amely nem búg homályban, 
Mint ódon orgonák.

A  fohászt, amely lélekből buggyan, 
Mely süvölt, harsog és dadog,
Melyre Kelet taníta hajdan,
Néhai magyarok!

TÖMÖRKÉNY ISTVÁNNAK

Napos tájak... csöndes, öreg tanyák,
Bús szikesek, szürkéllő füzesek,
O, elhagyott, magányos földanyánk,
Be napos vagy, s én oly borús, beteg.
Be jó is volna rádborulni némán,
Mint nyári csöndben fölleges, sötét árny, 
S pihenni rajtad, termő tele vény,
Napos tájak... tőletek jöttem én.

Jó magyarok a földön és vizen,
Parasztok csöndesen, magányosan,
Kik éltek csak, s nem érti senki sem,
E dús anya oly búsan mért fogan?
Be jó is volna tihozzátok állni,
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Valami nagy, új aratásra várni,
Míg ápol a föld, s altat feketén... 
Bús magyarok! Tőletek jöttem én!

WATTEAU

Hol Párizs ujjongó szimfóniája 
Zöldes fák árnyán halkká finomul,
Hol szökőkút csacsogja vidorul,
Mily szép a nyírt park alkonyati bája:

Ott áll a szobra fehér csöndesen,
Watteau, a törpe ember ott mereng el 
Kacér Párizs egén nagy, nyílt szemekkel, 
Mosolygón, némán és negédesen.

Alant egy asszony, tán maga a Szépség, 
Ajkán rajongás márványmosolya,
Fehér rózsákat nyújt felé fehéren.

Watteau! A  szerelem szomorú kéjét 
Nem élvezé e törpe gnóm soha,
S most csókokat hall minden csöndes éjen!

SZÍNHÁZI SZONETT

Ma este én is közietek leszek, 
Fiatalon, szép és merész igékkel, 
Szemem ragyog, és ajkam nem remeg, 
Fiatal herceg leszek én ma éjjel.
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Ma este újra lázzal hirdetem,
Hogy halhatatlan a derűs pogányság, 
Hogy istenség az édes szerelem,
Hogy csók és bor kell, mert az ősi párkák

Az élet piros és víg fonalát 
Hamar szövik, és oly sietve vágják,
S mogorva Cerberus vár odaát,

Hol hirtelen kialszanak a fáklyák, 
Melyek itt nászra gyúlnak -  veletek 
Ma este újra víg pogány leszek!

SZIMFÓNIA DOMESZTIKA

A csönd halkan dalol. 
December bús szele 
Alszik ma valahol.

Az ég fénnyel tele,
Szívem enyhén dobog,
Hol vagy most sors szele?

A házak álmodok,
Fehérek, csöndesek.
Csak a torony borong.

Szívem ma nem beteg.
Verése halk ütem,
Mint óra, úgy ketyeg.

Nem bánt ma semmi sem,
Se vágyak, sem dalok,
Ne is dobogj, szivem.

Pihenj, piros halott.
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VISSZATÉRÉS

kaka partján, az arany fövényben, 
Hol bölcsejét ringatták valaha,
Hol gyermeksége csöndes idejében 
Fölverte távol tülkök bús dala, 
Megállott, tíz esztendő viharától 
És kalandjától fáradtan a vén 
Odüsszeusz, a ravasz és a bátor,
S végignézett szomorú szigetén.

Héliosz az óceán sós tavába 
Lassan leszállt. A kondás ment haza, 
A bíborfényben úszó palotába,
S altatót dalolt a kolomp szava.
Itaka partján, az arany fövényben 
Odüsszeusz még egyszer visszanéz 
A terméketlen tenger rőt szinére, 
Hol fáradtan pihen el ma a vész.

S amíg eszébe jut szökés hajával 
Kalipszó, a tündéri cimbora,
Kirké zöld szeme, feákok bora,
A szirének bódító muzsikája 
És boldog és bátor kalandja mind, 
Szemébe tör sós könnyek tengerárja, 
És elsirat titokba’ valamit...

ÁLDOTT VÉGZETEM

Magyarnak szült a bús végzetszerűség, 
Mert általam legszebben így dalol, 
Meddő kelethez köt a puszta hűség,
S termő jövendőt várok e föld alól.
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Megölt pogány hitem napos malasztja 
Még vágyamat hevíti boldogan,
És új hitek, új kétségek salakja 
Bennem száz színben új lángot fogan.

Bennem a hinduk bölcsessége szunnyad, 
Bennem a hellén aranykor ragyog, 
Bennem Párizs beteg tüzei gyúlnak,
S pirulnak eljövendő holnapok!

Tavasszal jöttem, köröttem borús ősz,
De én Apollónak érzem magam,
S lelkemben Dionízoszt költ e dús ősz,
És a jövő vagyok: jós és magyar!

BUJDOSÓ BALASSI

Bort ide, korcsmáros, tokajit, pirosat! 
Csatlósom, apródom, itasd meg a lovat, 
Habos a zablyája, zilált a sörénye,
Patkója csillagot rúgott három éjbe, -  
Magam is, magam is halottfáradt vagyok, 
Bort a vitéznek és a lónak abrakot!

Temesi bánságtól szaladtam idáig,
Nagy az út Temestől Dancka városáig, 
Nagy az út, nincs is út, tartson örökkétig, 
Az én bús szívemnek a rózsám szívéig.

Mostan három éjjel, mostan három napon 
Tengernagy bánatom borral itatgatom, 
Piros borral, mert a bánatom fekete, 
Korcsmárosné lánya, ülj mellém, ülj ide!
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Ki vagyok, mi vagyok, a nagy Isten tudja, 
Szaladó csillagnak veszendő az útja,
Rab vagyok, rab vagyok, szabadulást várok, 
Szerelmes rabságból talán kitalálok!

Virágos igéket szomorún daloltam,
Virágos mezőket vérrel harmatoztam,
De minden csatáknak nincsen oly kudarca, 
Mint fene szerelem reménytelen harca.

Bort ide, korcsmáros, tokajit, pirosat! 
Csatlósom, apródom, itasd meg a lovat, 
Azután nem bánom, hadd vesszen a világ, 
Meghalok én, Anna, szép violavirág!

SOLVEIGET HALLGATOM

Ma szőke álmok szűzi fénye, 
Tengerszemek derűje, mélye, 
Virágmezők világos éje,
Nagy tengerek szabad zenéje 
Száll szivembe mélyen.

Ma nem pereg a homokóra,
Gondot, hamut szivembe szórva,
Ma szürke szerda szordinója 
Agyamat fájón át nem fogja,
-  Virág nyit az éjben.

Ma mély üvegharang a lelkem,
Ma csend a szívben, dal a csendben, 
Ma jó a sors, nem vádol engem 
Eredő bűn: ma újra lettem,
S gyermekségem érzem.
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A NAGY ÜVEGHÁZ...

A nagy üvegház az én palotám.
Ha vihar jár az életem felett,
A nagy üvegház szomorú csöndjébe 
Odaviszem én beteg szívemet.

A nagy üvegház dús virágai 
Fehérek mind: liljomok, íriszek 
És őszirózsák, nagy, sápadt virágok, 
Fehérek, mint a szép, megölt szivek!

Valamikor künn nyíltak a szabadban, 
Hol a nagy élet forró szele jár,
Napot imádtak, és holdat csodáltak, 
De a tavasznak régen vége már!

Bevittem őket a nagy üvegházba,
Mert kora dértől ezüstösek ők,
Mert késő könnyek harmatában áztak, 
S meghaltak volna időnap előtt.

Most élnek, árván, betegen, de élnek, 
Üvegház áldott csöndjében nyitók, 
Fehér virágok, halódó virágok: 
Magányos álmok, bús illúziók!

HŐSÖK

Az élet mámorában 
Jönnek keserű órák, 
Nagy kijózanulások, 
Szerdai szürkeségek, 
Szörnyű hiábavalóság.
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Opálos színű tájak 
Egyszerre ködbe vesznek, 
Elmúlnak délibábok,
S az utcán és a szívben 
Parádé nélkül temetnek.

Ilyenkor várni, hinni, 
Megállani keményen,
Egy dalt dúdolni büszkén, 
Be római vitézség,
O, be gyönyörű érdem!

Ekkor leszünk mi hősök, 
Méltók az új dalokra, 
Méltók az új időkre,
A boldog, a győztes, a békés 
Jövendő megváltó csókra!

MÁRCIUS IDUSÁRA

Vannak napok, melyek nem szállnak el, 
De az idők végéig megmaradnak,
Mint csillagok ragyognak boldogan,
S fényt szórnak minden születő tavasznak. 
Valamikor szép tüzes napok voltak,
Most enyhe és derűs fénnyel ragyognak. 
Ilyen nap volt az, melynek fordulója 
Ibolyáit ma a szivünkbe szórja.

O, akkor, egykor, ifjú Jókai 
És lángoló Petőfi szava zengett,
Kokárda lengett, zászló lobogott;
A költő kérdett, és felelt a nemzet.
Ma nem tördel bilincset s börtönajtót
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Lelkes tömeg, de munka dala harsog, 
Szépség, igazság lassan megy előre,
Egy szebb, igazabb, boldogabb jövőbe.

De azért lelkünk búsan visszanéz,
És emlékezve mámoros lesz tőled,
Tűnt március nagy napja, szép tavasz, 
Mely fölráztad a szunnyadó erőket,
Mely új tavaszok napját égre hoztad,
Mely új remények ibolyáját fontad.
O, nagy nap, szép nap, légy örökre áldott, 
Hozz mindig új fényt, új dalt, új virágot!

SZÜLETÉSNAPOM

Mint nyárfák hárfázása nyári éjen, 
Olyan magányos és olyan talányos 
Elzengő ifjúságom, vert reményem.

Ma fájón int felém sok régi város 
És távol táj, hol fiatal fehéren 
Az élet kacagó volt, és világos.

S egy húr ezüstje sír, a fája ében,
A hold ma sírokon jár, s hervadásos 
Az éjszaka. Huszonhat éve éppen...

KÖNYVTÁR

Lenn színes és kacér köntösbe bújva 
Gáláns regények és pikáns novellák,
Ledér kaland, szivek szerelmi búja, 
Boccaccio és Schnitzler némán nevet ránk.
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A másik polcon verseskönyvek élnek, 
Arany szegéllyel és fehér selyemben, 
Bánatos álmok és édes remények,
Álmok, remények, mik megcsaltak engem

Fönn barna, szürke, fekete kötetben 
Kant, Spencer, Bergson vár hiába engem. 
Igazság? Csak az élet az igaz.

Nincs itten bölcsesség, és nincs vigasz.
A kályhában a szén gyönyörrel ég,
S én olvasom Hamlet történetét.

GÖRÖG ELÉGIA

Állok sírva, dalolva, árván,
Az Akropólisz romjai alatt,
A Partenon törött tövében,
Míg élet és idő száll és szalad.

O, Akropólisz, dicső jón ég,
O, Partenon, szép szűz öröm,
Most mérges már nyila Erosznak,
S utánunk egy jöhet: a vízözön!

Most törött torzó már Apolló,
És Afrodíté teste csonka már -  
Párkák kezében gyors az olló,

És seprű Dionízosz bora már.
Hideg a márvány, és merev a forma, 
S a szél nagypéntek siralmát dalolja!
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GEMMÁK ÉS HERMÁK

Néha ódon gemmák és aranymívü hermák 
Dekadens cézárának érzem magam, s fejem 
A borostyánt kívánja, mely drága ünnepen 
Mámort csitít, míg zöldje álmatagon pereg ránk.

Ódon gemmákon én magamra rátalálok.
A fáradt, nagy szemek, a keskeny szájak éle 
Vágyak nélkül merednek a hádeszi sötétre.
Ö, régi rokonok, ó, utolsó cézárok!

Ki voltam én? Talán a legutolsó voltam,
Ki Numa birtokán pár évig haldokoltam,
Virgílius versét olvasva holdas éjen,

S Plátó utópiáján gondolkoztam borongva 
Lonckoronás hegyek hűs, harmatos tövében,
S reménytelen szemekkel néztem szűz csillagokra.

KÖNYVEK ÉS KÖNNYEK

A könyvek boldog városában éltem, 
Hol gót eszmék, görög romok, 
Reneszánsz kupolák, rokokó csarnokok 
Rejtettek el biztatva és kevélyen.

Nagy voltam én, és törpe e világban, 
Enyém volt minden korok vigasza,
A nagy világ, a kis haza,
Enyém volt asztalon és ágyban.

De egyszer utam innen kifelé vitt,
Az élet szele örökre elszédit,
Azóta véres és rózsás nyomon járok,
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Enyémek az új arcok és új álmok, 
Enyém a könny, láz, gond és szerelem, 
S könyvek igazát sehol sem lelem!

EGY DUSE-FEJ ALÁ...

Szerelmem asszony lesz. Nem fog szeretni, 
Becézni fog, mint fáradt gyermeket, 
Grieget, Chopint fog halkan énekelni,
És vágyamon szép csöndesen nevet.

Mikor az alkonyat, az én időm 
Eljön: én álmaim kínját beszélem,
S ő mosolyog, mint csüggedő hivőn 
Valami nyugodt, szép isten az égben.

A könyveimet mind fölégetem,
Hisz lelke nyílt könyv száz örök titokkal, 
Gyönyörű mélység, fájó értelem,
A végtelenségből ideszakadó dal...

MÉG EGY BÁTOR KIÁLTÁS!

Minden nap új bánatokat hoz,
Új fátyolókat új sebekre,
Nagyon megbénult már a harcos, 
S kevés csillagot hoz az este.

Asszonyi csókok elmaradtak, 
Férfibátorság elinalt már,
Égető fénye már a napnak,
S nincs pihenő az alkonyatnál.
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Már himnuszt kezdeni bátorság, 
Már ódát dalolni merészség,
Másé a hatalom, az ország,
Az indulás, a vágy, a készség.

De azért mégis, csak azért is,
Egy utolsó lángot bocsátók -  
Egyszer még próbáljunk remélni, 
Harsanjon még egy dal, egy átok.

Egy köszöntés kék zubbonyoknak, 
Egy kézszorítás bús ökölnek,
Egy éljen a jövő harcoknak,
Egy csók az életszeretőknek!

Szürke hídján az elmúlásnak 
Az élet mély vizébe nézek,
És beledobok még egy rózsát 
Azoknak, akik tovább élnek!

Beledobok még egy köszöntést 
Azoknak, akik élni mennek,
Élni, akarni és letörni,
S ó, élet, végig hinni benned!

O, élet, légy elnézőbb és jobb 
Azokhoz, kik utánam jönnek, 
Kiknek az izma még acélos,
Es rendet vágnak a jövőnek!

És rendet vágnak a jövőnek,
Mely alszik szürke takaróban,
A rám váró tavaszi rögben,
Az új csírákat akaróban!
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ADY ENDRÉNEK

Most vagy te nékem legnagyobb,
Mikor az ősz harmatja megesett,
Mikor véres és aranyos szinével 
Leng venyigéje homlokod felett.

Most vagy te nékem legnagyobb,
Mikor az alkonyatban nő az árnyad,
S az élet és halál mély titkai 
Szívedben könnyre és mosolyra válnak.

Most vagy te legnagyobb nekem,
Most vagy te nékem igazán a Mester, 
Fehér köntösben és piros sebekkel.

Mester, kit lelkem legszebben szeret, 
Mert nem követ, nem kísér, nem tagad, 
Mert maga tud maradni, mint magad!

EGY RÉGI HAJNAL

Emlékezem: a hold sarlója bágyadt,
Már harmat sírt a szürkülő mezőn,
Az éjszakára hideg bánat áradt,
S én mentem, országúton, könnyezőn.

Már harmat sírt a szürkülő mezőn,
S az éjszakai mámor tovalengett,
Nem ujjongott már gyantás hegedű, 
Hogy vágyakat hazudjon még szivemnek.

Az éjszakai mámor tovalengett,
S az országút a végtelenbe tűnt -  
S én nem találtam könnyező szivemben 
A  mindig odarejtett hegedűt.
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Az országút már végtelenbe tűnt,
Mint múltam és reményem és a mámor, 
A végtelenre szürke köd feküdt,
S én mentem, mentem ki a vén világból.

A múltam és reményem és a mámor 
Mind elhagyott. Beteg, kábult fejem 
Gondolkozott asszonyhaj illatáról,
S elbíbelődött holmi verseken.

Gondolkozott beteg, kábult fejem, 
Valami szépet próbált még akarni, 
Szétnézni még a tűnő életen - ,
Oly rút a fűbe ily árván harapni.

Valami szépet próbált még akarni,
Egy emléknek kendővel inteni,
Egy bolondságra még halkan kacagni, 
Egy csók ízét ajkamra küldeni!

Egy emléknek kendővel inteni,
A pisztoly csövét búsan simogatni.
-  O, összes májusok emlékei -  
Be furcsa így, hajnalban sírva halni.

De még furcsább az életben maradni,
Az országútról más utakra térve,
S városokon át és könnyeken át,
Sírokon át és reményeken át 
Csak botorkálni új napok elébe.
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VIGASZTALÁSUL

Vigasztalásul könyvet olvasok.

Mit mondasz nékem, gőgös Zaratusztra?
-  „A nő felszínes, színes és himes,
Ha nőhöz indulsz, ne feledd az ostort!”

De a haja szőke, de a bőre bársony,
De egy hajaszála mindörökre átfon,
De tegnap este láttam a bokáját.

Mit mondasz nékem, Evangyéliom.7

-  „Az asszony átok, és az asszony áspis, 
Az asszony a pokol és kéj edénye.”
De te mondád, jézus: szeressetek,
S talán -  te is szeretted Magdalénát.

Elolvastam a bús frankfurti bölcset, 
Elolvastam a bécsi nagy bolondot, 
Olvastam Sils Maria remetéjét,
És elolvastam könyvedet is, Élet.

-  És megcsókoltam Anna szép kezét,
S szeretném megcsókolni Anna száját.

GIORGIONE

A képeiden arany s bíbor álmok, 
Szőke hajak és világos selyem, 
Ragyogó dél és boldog délutánok, 
Szent napsütés a szívben s szigeten.
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Velence minden gazdag büszkesége 
Színekben él ott, és örömben él,
A szemek kékje és az egek kékje 
Hellász új ébredéséről beszél.

Tudom, tudom! Te addig sírva vártad 
Távol gyönyörben égő Barbarádat, 
Véred a bíbor, és vágyad a kék!

Giorgione, én is ily művész vagyok, 
Az én szonettem is arany nyakék, 
Melyet vágyak könnyével áztatok!

BEATO ANGELICO...

Szűz rokonom, ki néma boltivek közt 
Fehéren éltél, mint Jordán hava,
Ki nem kímélted testedtől a vesszőt, 
Beato... voltál boldog valaha?

Mikor az Apenninek lanka táján 
Rügyezni kezde a kora tavasz,
Nem érezéd a mély magány homályán, 
Hogy a te lelked rügybontása az?

Hogy a te vágyad hajtja künn virágát, 
Hogy a te véred ujjong a mezőn?
Nem álltái-e ablaknál, könnyezőn?

Én nem tudom. De bús falak homályát 
Derűs lelked álma ragyogja át,
S megértem szüzeid bús mosolyát!
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ÖRÖK BEATRICÉNK

Firenzében volt, május és vasárnap, 
Mikor az ifjú hölgy templomba ment,
A gyermek nézte, arca méla, bágyadt, 
Szikár, mint kápolnák falán a szent.

A lánynak haja szőke, neve Bice,
Nem látta meg őt, szépen ment tova, 
Szivében kis, kacér örömök kincse,
A gyermek szólt: „Nem feledem soha!”

Sok május és vasárnap szállt azóta.
-  O, örök szépség és te tűnő óra! -  
Hol van az a nap, és hol az a lány?

Hol van Bicének szőkesége, hol van? 
Keressük őt egy mosolya nyomán 
A boldog égben és borús pokolban!

A RÉGI UDVARON...

A régi udvaron a régi léptek 
Halk kopogását hallgatja szivem, 
Míg az alkony, mint apám idejében, 
Leszáll fáradt fejemre szeliden.
Itt járt ő egyre lassúbb lépkedéssel, 
S nézte a néma, fénytelen eget, 
Kihúnyó tüzek méláztak szemében, 
Neki oly korán csönd és este lett.

Most én rovom a régi kövek útját, 
És régi léptek neszét hallgatom,
És rámragad a régi szomorúság,
És visszazeng egy régi bús dalom.
És körülvesz a magányos gyerekség
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S árva szegénység minden árnya ma, 
S szivemben fölsír minden régi estém 
Vigasztalan zsongásé dallama.

NYÁRÉJI ÉBERSÉG

Benn gyertyafény, künn csillagfényes éjjel, 
Kapunk tövén elfojtott szevedéliyel 
Csókok dalolnak szépen, csöndesen.
Én hideg párnán ringatom fejem,
Es olvasok. A  szavak összevesznek, 
Szavakból vágyak lesznek,
S vágyaktól oly nehéz az ágyam.
Ki olvas most a nyári éjszakában?
Ki gondol most rég elszállott igékre,
Latin bölcsességre?

Mikor kinézhet az égi mezőre,
Hol a szerelmes csillagpárok járnak,
Mikor kileshet a remegő zöldre,
Melynek árnyán a csókok muzsikálnak? 
Csak én legyek az olvasó, a bölcs, én,
Csak engem érdekeljen régi törvény, 
Mikor örök törvénye szól a vérnek,
S csók és csillag beszélnek?

De engem már megcsaltak tavaszok,
És megvettek már korai fagyok.
És olvasok, olvasok, olvasok.
Künn csillag ég, és benn a könny ragyog, 
Csak olvasok.
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IMITATIO CHRISTI...

Mint magányos veréb a szürke porban, 
Szürke betűkben élek én magam,
A napot nem nézem, csak áldozóban, 
Áldozó napnak szép bánata van.

Mint Terézia szerelmed nyilától 
Tested sebét viselte boldogan,
A vágy nyilát úgy hordom én, s a távol 
Honvágya fáj örökké, ó, Uram!

S az ó írások és az új sírások 
Fölött álmom színes tömjéné ég,
Ez élet minden bája veszve rég.

Már várnak a nem ismert tartományok, 
Az új egek, az új dimenziók,
Hol e holt szív ismét vérezni fog!

SZENTSÉGTÖRÉS

Mint első áldozásra aki készül,
Fehér ingében sápadtan virrasztva,
Remegve, hogy nem méltó ily malasztra,
Imát rebegve boldog menedékül:

Úgy készülődtem én az életemre,
S mint az oltári ostya égi ízét,
Sóváran vártam első csókja mézét 
Annak, ki vár rám messze, messze, messze:

O, szent magány, szép csönd, ó, szűz nemesség, 
Szivem adventje, hófehér roráte,
O, áldott angelusz, ó, tiszta áve!
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Ó, arany, mirrha, tömjén, szép gyerekség. 
Jöttek sokan... de ő soha, soha!
O, első áldozás bűnös bora!

HALDOKLÓ GALLUS

Trebia táján, idegen határon 
Piros sebekkel meg kell halnia,
Túl ködökön, túl hegyen és homályon 
Árván virraszt réztülkös Gallia.

O folyó vérrel és fogyó sóhajjal 
Fekszik a fűnek fázós szőnyegén,
Bíbor sebére bíbort sző a hajnal.
Oly bűs a hajnal, oly bántó e fény!

Reá az Orkusz bús portái várnak, 
Homályos, csöndes, alvó csarnokok, 
Pádusz vize rejtelmesen zokog.

Már nyílt szemére szállnak örök árnyak, 
S ő búcsúzon keresi még a rétet,
Hol prim ula veris virága ébred!

ROBINSON SZIGETÉN...

Robinson szigetén, magányom szigetén 
Az alkonyatba nézek,
A tenger csöndes és örök, mint a remény, 
Nincsenek most ködök s hajótörések.
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Magányom szigetén, vágyaim szigetén 
Mindig hajóra várok,
Fehér kendőt terít lelkemre a remény,
Be bánatosak a tengeri csalódások!

Vágyaim szigetén, árvaság szigetén 
Papírhajót csinálok.
Menj, vigyen a vágy, az éjszaka, a remény, 
És oltalmazzanak a szomorú, nagy Plejádok!

Árvaság szigetén, halálom szigetén 
Ez a hajó a minden;
Talán hozzátalál, talán mégis elér,
Talán mégis szeret engem egy régi isten!

ANNÁRA GONDOLOK

Szatír, ki bennem élsz, a hellén tavaszokból 
Lelkembe szállt szatír, pogány, vidám dalos, 
Mért vagy ma bánatos? Mert oda már az ókor,
S a mosolyos borág bús dértől harmatos?

Talán azért borús nyílt homlokod nagy íve, 
Mert görög nap derűt nem csókol rá soha,
S azért olyan beteg a szemed égi színe,
Mert benne nem ragyog thaiassza mosolya?

Kit víg majálisok szőke tüzei hittak,
Ki Anna-bálokon nézted a táncokat,
Míg dalra nógatott a lámpion s a csillag,
Szatír, ki bennem élsz, hol hagytad el magad?

Hisz vannak még tanyák és jegenyék a szélben, 
Vannak szőke habok és víg majálisok,
És Anna-báli csók is csattan még az éjben,
És vannak ó borok, és vannak víg ivók!
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Szatír, ki bennem élsz, talán szemébe néztél, 
Tán szőke fürtéin feledted nagy szemed, 
Talán te is, te is Anna hajához értél,
Mikor a dal Vénusz bájához érkezett?

S azóta nincs, ugye, se pogányság, se vígság. 
A körtánc a mezőn s az evőé oda,
A kacagó szatír hiába fújja sípját,
Oly mélán sír a síp, mint fájó oboa!

ANNA

Én öreg bánataimról beszéltem,
A szobában az alkony vert tanyát.
O ott hordozta csodamély szemében 
A fáradt Mának minden bánatát.

Klavírok sírnak néha úgy a csöndben, 
Muskátlis, rácsos ablakok mögött, 
Mint az én árva panaszom, amelybe 
Most szerelem és részvét költözött.

És ekkor Anna szemeit lecsukta,
És ekkor szép lett minden, ami fáj,
S finom, fehér lett a sors durva ujja,

S mint várva várt és derűs déli táj:
Az üdvösség tűnt föl az esti csendben, 
De én partjára lépni elfeledtem!
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IRMA
Vallom ás

Irmát szeretni szép és jó lehet,
És tudni jó, hogy Irma mit szeret?
Ha szelídség kell néki, mint a bárány,
Ügy hevernék én édes nyoszolyáján,
Ha vadság kell, hát marcangolni tudnám, 
Mint tigris, forrón, vágyakozva, durván. 
És Irma szőke! Szőke bestia 
Vagy szőke macska? Bús álmok fia,
Jó Hamlet, én, új életvágytól égek,
Mert Irma izzó s édes, mint az élet!

AZ UTOLSÓ VACSORÁN

Már vártak rá halottas ciprusok,
Már hívogatták golgotái árnyak,
O, ciprus! dalod álmokat susog,
O, árny! be jó vagy annak, aki fáradt.

Még egy pohár bor, egy szelet kenyér, 
És azután indulni fel a hegynek,
Be szomorú az utolsó fenyér,
Hol ácsolják az utolsó keresztet!

.. .De ez az óra még halkan dalol,
De ez az este még lágyan susog,
Oly szép lehet az élet valahol,
Mézes az álom, és édes a csók.

-Ján os, hajad bús szőkesége fáj,
És lelked ifjúsága szent nekem,
Oly tavaszi lesz tőle ez a táj,
És hegedűi a hold ama hegyen!
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János, daloló szívemen pihensz,
És kék szemed a mély szemembe néz, 
Álmodó tenger szomorú szemed,
És bánatom e kék tengerbe vész.

Ne sírj, tiéd az élet titka még,
Ne félj, ha holnap a kárpit hasad,
Az ajkadon az élet csókja ég,
És ifjúságtól szőke még hajad!

A CSÖND FELÉ

Lakásom lesz a hetedik magány,
A halál felé nyílik ablaka.
Kertjében csak emlékek teremnek,
S lakója csak a lelkem lesz maga. 
Kertjében örök emlékek teremnek, 
Nem érnek mérges vágyak már oda, 
Csak remény nélkül tüskéden az élet, 
Ne várj csodát, az élet a csoda!

Csak vágyak nélkül tüskéden az élet, 
Csak népek nélkül népes a magány.
A csönd elfojtott igéktől beszédes,
A föld csak ölelő ölén anyám...
A csönd csak megölt igéktől beszédes, 
Ne mondd ki a szót, és ím, megleled. 
Hagyd magára e látszatos világot,
És maga a világ lesz majd veled!
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SZIMPÓZION

Olvad a gyöngy a borban, 
(így veszni gyönyörűség) 
Az alkonyat bíborban!

Nehéz szagú a jázmin, 
(Múlásotok legyen szép) 
O, édes éjszakáim!

Temess csak a hajadba,
O, szőke, szép koporsó, 
Bezárulsz büszke dalba!

Királlyá kent a szépség, 
(Peregj, bús életorsó!)
Bár sorsomat kimérték, 
Nem fáj a mély koporsó!

ÖREG KÖLTŐNEK

Mint sudár fa, mely a tarka réten 
Majd eleped az egyedülségben,
Egyre vár, vár valami más fára,
Te is olyan bús vagy, olyan árva.

Új világnak új nótája támadt,
Más manapság a gyönyör, a bánat, 
Valamikor a haza volt minden,
De manapság osztoznak a kincsen, 
Önös érdek egymást taszigálja, 
Megtépve az élet bokrétája.

O, de azért ne tedd le a lantot, 
Megcsendül még azon egyikét akkord, 
Énekelj csak egyszerűn, merengőn,
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Mint a madár éjszaka az erdőn. 
Lesz idő még, mikor újra éled,
Ami rég volt, ami semmivé lett. 
Tavasz csókja átszáll a világon, 
Rügy patakzik a letarlott ágon, 
Régi nótád lángra gyújtja bennünk 
Azt az érzést, amit elfeledtünk!

GYŐZELMI ELÉGIA

Repülni kezd az ember, Ikarusz!
És nem zuhan tengerbe néha már,
És hétfátyolos jövendő ködében 
Rá Ikária, új hazája vár!
Repülni kezd az ember, Ikarusz,
S ujjonganak egy új kor hegedűi,
S borús gyönyörrel gondolunk ma rád, 
Ki először próbáltál repülni!

O, végtelenség, téged keresett 
Odiisszeáján mindig is az ember,
Szálló szavak és áradó zenék mind 
Feléd törtettek: végtelenség, tenger!
És végre ma elkopni kezdenek 
A szűkös törvény érckarmú betűi,
S az ember Ikaruszt sajnálja már,
Ki először próbált fölrepülni!

Mily szép lesz új hazánk: a mély magas, 
Nem szédülünk, ha tűnő rögre nézünk, 
Hol emberárkok és embertúrások 
Lesznek nevetségünk és kedvtelésünk! 
Mily új csodák: a rög barnul felénk,
És rajta szürkülnek a rög te tűi,
S hálásan gondolunk rád, Ikarusz,
Ki először akartál repülni!
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Ó, lesz még sok zuhanás, sok viasz,
Mely törött szárnyát a tengerbe ejti,
De példák vannak, és mi fölmegyünk már, 
Ha int hazánk, az ég, s a végtelen hí!
O, lesz még sok zuhanás, sok viasz,
És vár a rög, az örök, temetői,
És a te sírod mindig visszavon 
O, Ikarusz, ki viaszszámyadon 
Merészeltél szárnyalón letörni!

IO PEÁN!

1

Az esti szürkületben 
Fehérlik még az abrosz,
S opálos, szőke bor vár. 
Anakreon, poétám,
Hadd olvasok ma tőled! 
Valaha rég sok őszöm 
És nyaram tovaszállott,
S vén bibliotékában 
Olvastalak -  tanulván. 
Hej, ezeréves, édes 
Mámor borát nem érzém, 
Csak a görög igéknek 
Nemes szépsége vonzott! 
Most forr a drága újbor, 
Most csókra vár az élet, 
Szemem ma nem betűkön, 
Formákon fog legelni!
Ma szám nem holt igéket, 
De meleg szájat érez! 
Anakreon, poétám, 
Megkésve, megcsalódva, 
Keresztény búsulással,
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De régi, régi tűzzel,
Mely verseidben ég még, 
Sietek egyszer élni,
Mert megkéstem nagyon!

2

Bár nincs görög derű már, 
S a magyar ég is álmos,
És fátyolos az alkony,
És fázékony az estve,
Azért mi, cimboráim 
A borban és a búban, 
Próbáljuk áldomással 
Köszönni az életet!
S habár vinkó a bor ma,
S a nóta egyre gyérül, 
Gondoljunk most az őszre, 
Mely biztos elmúlását 
Bíbor pompába vonja!
És nézzünk áhitattal 
A sárgás napsütésre,
A nászra, mely az ősszel 
A  nyarat összehozza. 
Múlóban szép az élet, 
Szürettel szép a mámor,
S ha egyre nő az árnyék,
S a lomb is egyre hervad, 
Legyen a dal harsogóbb, 
Legyen a bor tüzessebb!
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OKTÓBER

Szüret tüzei égnek,
Szólnak szüreti nóták,
S a szőlőhegyek hátán 
Venyige lombja pirkad,
És megszépül csöndesen 
Az egész múlandóság.

Szüret tüzei mellett 
Próbáljunk melegedni, 
Szüret nótái mellett,
Míg venyigelomb pirkad, 
Próbáljuk meg csöndessen 
A tavaszt elfeledni!

Enyém e dalos ősz most, 
Enyém az őszi pompa, 
Enyém e bús mosolygás. 
Venyige lombja pirkad,
És megszépülsz csöndessen 
Bánat, nagy őszirózsa!

ANNA UTÁN

Ez szomorú ősz lesz.
Hol vagy, Anna? Milyen volt a csókod? 
Bánatórák, ó, az én időm ez,
Bágyadt rózsák, ez szomorú ősz lesz!

Csókolom a lelked.
Hol vagy, Anna? Milyen volt a könnyed? 
Régi könnyek, te már elfeledted,
De én értük csókolom a lelked!
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Látni szeretnélek.
Hol vagy, Anna, vezet-e út hozzád? 
Visszatérjek? O, be nagyon félek, 
Megölnétek, százszorszép emlékek!

EPISZTOLA DUTKA ÁKOSNAK

Hallgatsz, mivelhogy zajt vertek körötted 
Öreg szivűek és idétlenek,
Kik nem látták az embert és a költőt,
(És benned ember és költő oly egy)
A dalokat, amelyek finomak,
A sebeket, amelyek nem beszélnek. 
Hallgatsz, mert a világ olyan zajos,
S mert legszentebb melódiánk a csend,
A szűzi csend, amely mienk csupán, 
Akiknek a szivében dalok élnek...

Be irigyellek, te nagy hallgató,
Be szép lehet a csended és magányod, 
Melyet új világ álmát álmodó 
Szép gyermeked boldog sirása ver föl,
S a szerelem szent némasága tölt el.
Ez a magány és ez a csend az áldott, 
Ebből fakad az új harc és az új dal.
Mert lesz -  ugye mi tudjuk? -  lesz idő, 
Mikor a magyar bánat és magyar dal 
Erőre kap, és Marseillaise-be csap.

És gyermeked -  akit csókoltatok -  
Nem kénytelen hallgatni csak s szeretni, 
De élni, merni fog! Addig szeressünk 
És hallgassunk! Téged pedig ölellek,
Jó bort kivánok és robotok árán 
Derűs vasárnapot... Már itt az ősz,
S az őszi bánat a mi évadunk,
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-  Oly rokon az ősz és a magyar bánat -  
S te is dalolni fogsz! (Oly szép az élet, 
Még sok bús alkony vár, sok új öröm, 
Oly szép az élet!) O, dalolj, nekünk!

MEGÖLT SZERELEM SÍRKÖVÉRE

Anna meghalt, és Annát eltemettem...
Szép volt, nemes volt, tiszta, mint a hó.
Ott él ő már csak a nagy emlékekben,
Minden elomló és elsuhanó.
Nincs könnyem, és nem járok én gyászmezben, 
De Anna meghalt, Annát eltemettem!

Vannak ösvények, amelyekre többé 
Nem lép a lelkünk, bár útunk örök,
Vannak csodafák, nyílhatnak örökké,
De nekünk egy viráguk letörött,
Csak sírva járhatnánk egy tündérkertben...
O, Anna meghalt, Annát eltemettem!

Ne hozzatok hírt róla, őszi felhők,
Ne hozzon hírt felőle a tavasz,
Üdvöt adhatnak néki nyári erdők,
Engem emléke halkan behavaz.
Szép volt, nemes volt, szűz volt a szivemben, 
De Anna meghalt, Annát eltemettem!

ANNA MINDEN

Anna, te vagy utam 
És életem és sorsom. 
Anna, örökre te vagy, 
Akibe botlom!
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Fehér volt még a lelkem,
S nyári éjek, ha jöttek, 
Álmodtam túl könyveken, 
Anna, felőled!

Valakiről, örömről, 
Bánatról: szerelemről, 
Álmodtam túl könnyeken, 
Anna, szemedről!

Anna, te gonosz voltál, 
Anna, te megaláztál. 
Anna, te voltál minden, 
Reám te vártál!

Jöhetnek már sereggel 
Szerelmek, szüzek, szépek, 
Anna, én rád gondolok,
És tőled félek!

Te vagy nekem a sorsom, 
Te vagy nekem a minden, 
Te ragyogsz, túl sírokon 
A bűneimben!

A PANNÓNIÁI LÉGIÓ DALA

Különös itt az Iszter,
Hajókat nem emel,
Megy a pontusi révbe,
És nem visz minket el. 
Trajánus oszlopánál 
Csodálkozik nagyon:
Mit akarsz, gőgös emlék,
E csöndes avaron?
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Tibiscus szomorú víz,
Oly álmos és szegény,
De néha szűz virágzás 
Pattan ki a szinén.
Egy éjszaka, s szines lesz,
Egy hajnal, s vége már. 
Álmodik, és nagyon vár 
Valakit ez a táj!

Germániában tölgyek 
És tölgydárdák soka, 
Britannia gályát visz,
Vár rá Thulé foka,
Gallia tornyokat rak,
Dalos minden fia,
De szörnyű mélyen hallgatsz, 
Baljós Pannónia!

Rómából száll a sas még,
De napunk vörhenyes,
Ilyen az áldozó nap,
Ha temetőt keres.
A kardunk éle csorba 
És éles -  szatiránk,
A Sas nagyon kifáradt,
S nagyon nagy a világ!

Pannónia vidékén 
Hűvös az ősz dere,
S idegenül ragyog ránk 
A Göncöl szekere.
Tejút szabad mezőin 
Még hadak útja lesz,
Tibiscus szőke fodra 
Hódítók ágya lesz!
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Tibiscus szőke fodra 
Hajókat még emel, 
Pannónia vidékén 
Még valaki énekel! 
Germániában lesz még 
Tölgyekben nagy hiány, 
S valaki győzve, bátran, 
Új nép zivatarában 
Robog át Gallián!

VÁNDORDAL

Mienk a veszély, és 
Mienk a világ.
Mienk a madár, és 
Mienk a virág. 
Mienk az országút, 
És mienk a kocsma. 
A távolba nézünk 
Meg a csillagokba, 
Meg a csillagokba!

Tiétek a boldog 
Családi szoba,
Tiétek a börtön 
Meg a palota.
Tiétek a harc, és 
Tiétek a béke,
Mi megyünk dalolva 
A  végtelenségbe,
A végtelenségbe.
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JÖNNEK-E MÉG?

Nagyon sok szép csodát, nagyon sok mély csodát 
Bámultak szemeim, e nagyok és e mélyek,
S az élet, e csoda, előttem oly sekély lett,
Mint agyontaposott, megunt, fakó brokát.

Mozgófényképeit rövidlátó szemekkel 
Könnyezve nézem én, és zaja fáj nagyon. 
Melódiáit vén verkliktől hallgatom,
És fázós ébredést hoz nékem mind a reggel.

Jönnek-e még napok, melyek üdítve jönnek, 
Tavaszok viharát hozván a szenvedőnek,
Kacagó kék eget, aranyos hajakat,

Pán édes fuvoláját, szüzek víg énekét?
Jönnek-e még napok, melyek a nap alatt 
Új csodát hoznak, és új örömök egét?

A RÉGI HÓNAPOS SZOBA

O, mit csinálhat ma az esti csendben 
Az ódon, bánatos, kopott szoba,
Hol Makart csokra virult szürkületben, 
S magányban szállt el óráim soka?

Talán utódom számlálgatja őket,
S unottan jár a vedlett szőnyegen,
Tán versek ütemére tűnt időket 
Idéz ma fel a rokon idegen?

Vagy, én öreg és bús szobám, ki tudja, 
Valaki benned életét megunta,
Mint egykor én, és indul már szegény?
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Vagy surranó örömre víg legény 
Egy hervatag lányt ölel át, s a csendben 
Makart ó csokra megcsörren ijedten?

SZEMEK

Én néha nem tudok szemekbe nézni. 
Vannak gálád, kicsinyes, zöld szemek, 
Melyekben nem loboghat semmi égi, 
Melyekben hínár él, és szenny remeg.

Szemek, melyektől kisgyerek koromban 
Nehéz volt álmom, s felős éjszakám, 
Szemek, melyek e földi szép pokolban 
Vígan ragyognak, és bajt hozva rám.

Szemek, melyekben üzletek világa 
Sárgásán ég, és zöldesen lobog,
Melyektől fölriadnak álmodok.

O, idegen szemek hideg parázsa,
Hadd nézzek napba, holdba részegen, 
Melyek szüzek, tiszták, mint mély szemem.

AZ ÉGI ISTENEK

Míg vígan folyt a harc, melyet szépsége árán 
Heléna indított, az édes spártai,
S míg égbe törtek a Szkamandrosz árjai,
Az istenek hada csak messze nézte, várván.
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Mikor Patrokloszon már nem volt vért, paizs, 
Mikor Hektort a por s a vér sötétre mosta,
S a gyors lábú Pelid nagy homlokát taposta, 
Végül megindula az Ég haragja is,

S a gyilkoló Arész, a nyilazó Apolló,
A fenndörgő Zeusz, a sántító kovács 
Mérlegbe dobta mind a háború sorát,

S hogy számos földi törzs Ion véres, puszta torzó, 
Az égi istenek -  míg torra szólt az ének, 
Szerelmek és csaták nyilával visszatértek.

MÚZSÁM, KIBEN HISZEK...

Múzsám, kiben hiszek, mint gyermek a mesében 
S hindu a semmiben: oly ritkán jársz felém.
Igaz, hogy nem vagyok szilaj, erős legény,
Igaz, napom robot, s álmatlan álom éjem.

Múzsám, igaz, neked nem adhatok erőt,
Csak ami megmarad a forgácsolt napokból, 
Borok és pihenők találnak téged olykor,
S meghatva dadogok dicső szined előtt.

Belém a nagy titánok szerelme hálni jár csak,
Én bolygok útain félélet-, félhalálnak,
A vers ünnepi est, mint munkásnak a szombat.

S ilyenkor vágyaim s emlékeim zokognak,
Mint kocsma asztalán a munkás, hogyha végre 
Szivarra gyújt szegény, s ringatja füstje kékje.
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ALVÁS ELŐTT

Esténkint -  régi keresztény szokás volt -  
Számot vetek a lelkiismerettel:
Mit tettél, ember, mit vétettél, ember?
És mit nem tettél, ember, most felelj! 
Csordultig mind a szív, e nagy kehely. 
Mit tettél, ember? Fölkeltél vidáman 
És álmosan, mert minden áldott reggel 
A régi vágy von: kelni napkelettel. 
Azután mentél, mert az élet: menni,
Egy célhoz menni, célnál sose lenni.

És mit vétettél, ember? Ember voltál,
S embernek lenni: siralmas való már 
És dicsőséges. Mint a csillag csillag 
S a rög csak rög, az ember is csak ember. 
Aludj hát szépen, s kelj napkelettel, 
Amíg az élet mégis tűrhető,
Míg ébredésre kedv van és erő.
S ha csókokat nem is csókolhat ajkad, 
De új igét még mondhat, és ha lankadt 
Szegény karod az ölelésre, lelked 
Ölelni tud jövőt, világot, embert.

MEGÁLLANI...

Megállani bátran -  nem egész világgal -  
Önmagunkkal szemben egy szoba zugában 
Néha gyönge lelkünk, ó, be igen átall.

Megállani bátran, és felelni büszkén:
Még valaki volnék, még nem akarok, nem, 
Tüzeket orozni más valakik üszkén!
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Megállani bátran, és a kis szobában 
Megtalálni mindent, magunkba merülve, 
Mindent, ami a nagy, mély világra rávall!

Megállani bátran, vagy leülni gyáván,
Vagy átkot sziszegni, vagy csak befordulni 
Könny és remény nélkül bús, idegen párnán.
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1910

A KÁVÉHÁZI BÁNAT

Nem érzitek a kávéházi bút,
Mikor az ívlámpák izzása bágyad,
És szürkén ülnek a szegény fiúk,
És nem találnak már szapulni tárgyat?

Mikor a fényes selymű asszonyok 
Unott arcán a festék hervatag már,
S az édes, arany pezsgő elfogyott,
S valahol messze már az arany nap jár?

A zene hirtelenül fölsajog 
És elhal, mint a fáradt szív verése,
És künn a szürkület, a szürke vércse

Már verdesi az izzadt ablakot,
S a szivar vége álmosan kihunyt, -  
Nem érzitek a kávéházi bút?

GIOCONDA

Hol szürke gótívek pállott homálya 
Szomorkodik a hosszú folyosón,
És délben a nap tétova világa 
Csak haldokolva és fázón oson,
A  siralom völgyének e vidékén 
Élt, hogyha élet ez: virrasztani 
S imádkozni a magány menedékén,
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Élt Fra Filippo. Voltak álmai,
Mert álmok híján holt leány a lélek.
-  Ó, álmok, jól ismerlek titeket, 
Vigíliákon szálltok mint kisértet 
A  szívbe, mely szűz, árva és beteg. -

Fra Filippo színek költője volt,
S a zárda árnyán a sok szürke folt,
Mely gótívek közt nyúlt az éjszakába, 
Keze nyomán lassan virulni kezdett.
A szürke falra szállt száz méla álma,
Az Úr, az angyalok, a Szűz, a szentek. 
Halovány színek, mint klastromi kertben 
A liliomok sápadt színei,
O, de szinek, s a tompa szürkületben 
Virultak, s titkot súgtak mind neki.
Az Úr a mennyezet kéklő mezőin 
Örömmel nézte: íme, a világ,
Hozzá esengtek az ívek redőin 
A  mély kórusból a litániák.
Mária, a titkos értelmű rózsa,
Szőkén, szikáran nézte gyermekét,
S a vértanúk és szüzek légiója 
Epedve látta az Úr szent egét.
Fra Filippónak ez vala világa,
Melyet saját képére alkotott,
A föld csak cella, és igaz hazája 
Az arany menny, hol élnek boldogok!
De egy napon -  ó, jönnek napok néha -  
Mikor szivünk, a nyugodt és a méla,
Úgy ver, akár a riadó dobok,
S mint egy világnak szíve, úgy dobog:
Egy napon idegen jött messze tájról, 
Talán Rómából, talán Umbriából, 
Gioconda jött, miként ha keretéből 
Kilépne, Lionardo remekéből.
A homlokán rubintos aranyék, 
Szemében a titok. Az ajka ég,
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S rejtelmes mosolyával szólni kezd: 
Bánatos álmok, ó, ki festi ezt?
Fra Filippo remegve meghajol,
S a távoli hercegnő ajka szól:
-  Művész, ki élsz az éjben és a mélyben,
S nem álmodtál még asszonyról, babérról, 
Mily nagy lehetnél, ha komor sötéten 
Nem hullna rád a szomorú középkor! 
Lásd, túl e klastrom és e völgy homályán 
Rég reggel ég, és boldog nap nevet, 
Paloták törnek égbe, és szivárvány 
Szinével új művészek festenek.
Az élet édes és dús lakomáján 
Terülnek ékes és új asztalok,
Örömet hirdet a kép és a márvány,
S a vén nap új csodákon andalog.
Ó, nézz szemembe: szép és új öröm 
Ragyog belőle, mert öröm az élet,
Minek a halvány égi fényözön,
Míg szemünk földi vágy tüzében éghet? 
Ó, nézz ajkamra: talány és titok,
De egy csók minden értelmét megadja. 
Csóktalanok a szegény martirok,
Ó, nézz reám, és nézz a szent tavaszra!

Fra Filippo csak rámeredt sötéten,
Jövő tüzei égtek nagy szemében,
Jövő igék remegtek ajakán:
Ó, élet, szépség, tavasz és talány!
Lassan elindult, és előtte lejtett 
A távoli hercegnő, lépte tánc,
Fra Filippo ment. Fiívta, hitegette 
Az aranyos és selymes Reneszánsz!
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SZÜRKÜLET

A régi gyermek néha fölzokog még,
A régi gyermek néha fölnevet,
Rám derül néha egy alkonyodó ég, 
Mely soha már meg nem véd engemet

A régi gyermek játékai törve,
A  régi gyermek kertjei oda,
Régi szüretnek nem jő vissza ősze, 
Régi majális, hol van már bora?

A régi utcák nem várnak esténkint,
A régi fák már nem köszöntenek,
A régi vágy már hervatag, beteg.

O, hol lehetnek tűnt téli estéink, 
Sárkányok, derűs nyári égbe, fenn, 
Tiszavirágok a holt vizeken?

A TÁLTOS, EGY FALÓ

Kertünk paradicsom volt, 
Virága csupa csoda,
Eperfánk mesemódon 
Az égbe szökött, oda.
Nagy levele vígan esőzött 
Fejemre, mennyei áldás,
S ha jöttek a bánatos őszök, 
Sírás volt tőle a válás. 
Kertünk paradicsom volt,
S védett a büszke palánk,
S palánkon túl az ódon 
Csodálatos mesefák.
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Kis húgom innen az égbe 
Szállá, szegény, egyenest.
S én nem is vettem észre,
Hogy őt nem lelte egy est.
Volt nekem egy paripám is, 
Táltos, mesebeli ló,
Aranyos rajta a hám is,
És rajta repülni jó.
Kis húgom róla az égbe 
Szállott -  mondták -  egyenest, 
S én vártam, engem is végre 
Fölvesz egébe egy est.

Táltos, meseló, paripám, haj, 
Repült azóta sok év,
Mint száll szélben árvalányhaj, 
Száll éjbe sok evőé.
S te is, paripám, aki fából, 
Mégis repültél csodamód, 
Kiszálltál, hej, e világból,
S nem láttam régi valód. 
Táltos, meseló, paripám, haj, 
Jó volna repülni tova,
Nincs kertje már a csodáknak, 
S nem lesz csoda erre soha?

.. .Nyár volt, unottan epedve, 
Padlásra felszöktem én.
Táltos paripám, mi szerencse, 
Egy zugban leltelek én. 
Pókháló szőtte be hátad,
S törött volt lábad, a pej,
O, nem volt szomorúbb nálad, 
Gazdád csak, hej... Paripa,
Be kicsi, különös állat,
Be szomorú ez a nap,
Be törpék lettek a szárnyak,
S mehet már messze vonat,
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Berregő vaskarika,
Nincs sehol oly csodaország 
Keleten és nyugaton,
Hol ez a régi valóság 
Valóra válna, tudom!

RÉGI OPÁLOS ALKONYAT

Mentünk az estbe, kispapok...
A  dómnak tornya égbe vágott, 
Aranyos volt a bús torony,
Melyet derűs fény koronázott. 
Néztük, mi boldog hallgatók,
Mi fehér oltári virágok.
A kereszt fénylett, hallgatott. 
Mentünk az estbe, kispapok...

Azóta sokszor mentem én 
Az estbe, éjbe, árnyba, gyászba.
S nem fénylett már rám az a fény, 
Dóm tornya sárgás ragyogása.
De jaj, nem is lesz soha már 
Ama boldog sugárnak mása,
S nem lesz ama csönd, üdv, remény, 
Azóta messze mentem én!

O, most is int a múlt ködében 
Aranypárásan a torony,
Járván élet nagy erdejében,
Mint Dante jára egykoron.
O, régi tornyom, régi fényem,
Be megfogyott fény és torony,
S járunk bús alvajáróképpen 
Idegenül, múltak ködében.
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VIRGIN ITAS

Szüzebb szivet e sáros élet 
Nem dobogtatott még soha,
Mint az én szép, szomorú szívem, 
Mely él vérezve és szelíden, 
Melynek e tájék Golgota.

Fehér szépségek tisztasága 
Ragyog szivemben csendesen. 
Megyek a sápadt olajfáknak 
Nemes, nagy árnyán, s e világra 
Alig vetem tekintetem.

Csak a bús csillagokra nézek,
És boldog nem leszek soha,
Csak más, jobb táján e világnak. 
O, engem oda sírva várnak,
S hogy itt maradtam még, csoda!

A BÚS MÁRAMAROS

A régi, bánatos, ködös hegyek,
A régi, magányos, rögös utak,
A bús Máramaros 
Már elfeledte a dalos utast? 
Nekem szívemben él e méla táj, 
Nekem lelkemben sír ez őszi szél, 
A bús Máramaros,
A múlt, a bánatos,
Régi borúja síromig kisér.
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ANONYMUS

Szürke kámzsa, mely alól sötéten 
Ismeretlen arc mély szeme ég,
Mint láng, melyet idő, messzeség 
Nem olt el középkor éjjelében.

Szikár kéz, mely sárga pergamenre 
Gőggel, mintha szekercét ragadna, 
És csatát vezetne vérviharba,
A foglalás tetteit jegyezte.

S gót betűk közt, gót ivek sorában 
Érezte, hogy erő, támadás van, 
Magyar erő és jövő zenéje!

S hiába szállt fölé gót iv éje, 
Századok mély trombitája harsan 
Győztesen a vén deák szavakban.

OVÍD LEVELE JÚLIÁHOZ

Tomiban ősz van. Barbárok a népek, 
És idegenek némely csillagok.
A borostyánom zöldje dérbe téved, 
És örömektől oly özvegy vagyok. 
Júlia, szeretnélek látni téged 
És Rómát, ahol tavaszég ragyog. 
Tomiban ősz van, és a lelkemben tél, 
Júliám, Rómám, ó, be messze estél!

Mi hír Rómában? Ki mostan a cézár, 
És ki a költő, és miről dalol?
Ki hordja most Ovidius babérját, 
Kacér Fortuna most kihez hajol? 
Tomiban ősz van. Hervad a babérág,
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Ó, boldog az, ki él titokba jól.
Rómában minden fürdik szent tavaszban, 
Tomiban ősz van, és én itt maradtam.

Szépek-e most is Rómában a szépek,
Az élet most is oly édes, vidám?
Melyik poétát tanít verselésre 
S szeretkezésre az én Júliám?
Ne fájjon ez a kérdés! Hisz az élet: 
Szeretni s veszni szerelem hiján!
Tomiban ősz van, és nincs szerelem.
Több tavaszom már nem is lesz nekem!

EGY CSÓK EGY ÁLLOMÁSON

Öt perc. Mehet. A sárga napsütésben,
Mely őszünk minden fényét nekem adta, 
Egy nőnek csókja reszketett a légben.
Idegen nő. Neve Innominata.

Már nem emlékszik szemem a hajára,
És nem emlékszik félig hunyt szemére,
De csókja édes volt, mint mustnak árja,
És lángot szított bennem ifjú vére!

Öt perc. Mehet. A távolok már hívtak, 
Szobák, melyekben álmos, ólmos ősz lesz, 
Napok, mikor már arcom száz redő lesz.

Öt perc. Mehet. S mint holmi távol csillag, 
Oly messze tűnt már csókos nő, verőfény. 
Megyek, mint nem várt torra megy a vőfély!
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BETEGSZOBA

Az óra áll, és én hallgatva fekszem.
Künn néha fény van, néha mély homály. 
Nagy szekerek vágtatnak át a csenden.

Ijedten rezzen össze vén szobám,
És néha gyertyát gyújt valaki halkan,
És nem tudom, hogy későn vagy korán?

Csak érzem, szörnyen egyedül maradtam, 
Meghalt a hír, és elhagyott a párom...
De íme, könyvektől nehéz a paplan!

Könyvek, első szerelmem e világon, 
Könyvek, ti hoztatok mindent nekem, 
Felejtést és vigasztalást e tájon!

Most is, hogy tűnt kéjektől ég szemem,
És csalódásoktól tépett a lelkem:
Gileád írj át adjátok nekem!

Anatole Francé, ó, mosolyogj helyettem!

A NAGY MASZK...

Süket, vak, fáradt és halott. 
Fölöttem függ. Dalol.
Bús, földöntúli ütemek,
Lélekzene, örök zene
Konganak némán a nagy maszk alól.
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Csókolom e nagy homlokot,
Ez ajkat, e szemet,
Valahogy apám ez a szép fej,
Valahogy a fia vagyok én,
Mert dalolok, és mert szenvedek!

Egy glória sápasztja őt 
És az én élő homlokomat;
Minden emberi egy s örök,
Ha megszépít a szenvedés,
Az álmodás és a gondolat!

Süket, vak, fáradt és halott,
És néma ajka zeng:
A legmélyebb szimfónia,
A legörökebb zene szól 
E halott ajkon most s mindég: a csend!

BUDDHA

Mosolygó hindu bálvány, 
Ki végtelenbe révedsz, 
Taníts egy kis mosolygást 
E nagy szenvedéshez. 
Taníts egy kis mosolygást, 
Te nagy, örök mosolygó, 
Oly kurta ez az élet,
Oly furcsa ez a bolygó.

Mosolygó hindu bálvány, 
En annyit sírtam itt lenn, 
Olvastam bibliákat, 
Várva, vivódva hittem. 
Mosolygó hindu bálvány,

• 236 •



Hitemen mosolygó,
Mily jó lehet a semmi,
A végtelen koporsó.

Hol nem nyílnak virágok, 
A hervadásra szántak, 
Szerelmek, álmodások: 
Virági a halálnak. 
Mosolygó hindu bálvány, 
Az élet láza oly jó,
És oly gonosz az élet,
És én rád sírva nézek,
Te nagy, örök mosolygó.

EZEK ENYÉMEK...

Ha dübörögve, hirtelen bezárul 
Mögöttem rozsdás aranykapud, élet, 
Mi fáj nekem e keserű világbul,
Mi lesz az, amit akkor sírva érzek?

Mi vonja vissza még egy pillanatra 
Bús lelkemet, amely halottra fázott, 
Minek az íze, emléke, zamatja,
Mért áldom én ez átkozott világot?

A szerelem? Hisz én csak sírva vártam, 
És hideg küszöbén, mint a kivert eb, 
Szűköltem hűs tavaszi éjszakában,
S még mindig ég a régi, a beteg seb!

A gyönyörök? O, fösvény, dölyfös élet, 
Hisz asztalaid morzsáit ha kaptam!
Mi fáj nekem, ha valahára végre 
Mögöttem portád örökre becsaptam?
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Egy zene tán. Mozart. Víg nyári éjen 
Aranyos gyertyafényben zongorázták,
És benne csengett arany gyermekségem. 
Egy zene fáj. Egy tűnő, örök ábránd.

Egy kép. A Segantini esti tája,
A fáradt vándor, ki fölnéz az égre,
Hol híinyó nap van, és a ködök vára,
S lelkében örök vágyak messzesége!

Ezek fájnak. Ezek enyémek, szépek.
Ez voltam én. Valaki, aki készül,
Valaki, aki árván erre tévedt,
S akinek útja végtelenbe mélyül...

A TÖBBI NÉMA CSEND

Szeptember volt. Az ég üvegharangja 
Derűsen kéklett, mint a jó remény,
S a nyárutói kert pompája tarka 
S arany volt a kert skarlátköpenyén.

Szeptember volt, évadja szép múlásnak.
A férfi, aki költő, állt merőn,
Karját keresztbe fonta, mint a bánat,
S végignézett a szőlős hegytetőn.

Elment egy asszony. Tegnap még szerette, 
Múzsája volt, és hite volt neki,
Ma tudja már: a nő nem szereti.

Elment egy asszony. És a férfi lelke 
A távozó után könnyezve száll,
S úgy érzi: nem lesz többé verse már.
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AZ ÉLET BÁJA...

Vannak nők, akik egy életen által 
Kisérnek minket szomorú varázzsal,
Mint hidegfényű, messze csillagok 
Örvények közt a gazdátlan hajót.

Nők, akik mindig, mindig velünk vannak, 
Fanyarbús illatát az új tavasznak 
Ök küldik, és az őszirózsa gyászát, 
Gyötörnek mély emlékek távolán át.

És vannak nők -  ó, legyenek áldottak! -  
Akik nekünk az élet bája voltak.
Pillangói a gyászövezte kertnek,
Virágai az eltűnt édeneknek.

Akik bársony szemükkel simogattak,
Vagy selymét adták ránk finom szavaknak, 
S emlékük úgy él, mint Mozart-szonáta, 
Vagy márciusi reggel ragyogása!

SASFIÓK

Mint aranyos és ében ampiróra 
Halk és finom zenéje szőnyegen,
Mely haloványkék és merő selyem,
Olyan e versek fáradt indulója.

S mint dús cirádás vert arany keretben 
Velence szivárványos üvegén 
Egy szőke fő, szemében büszke fény, 
Olyan vagy herceg, én sápadt szerelmem.
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A Gloire fon fürtödre szőke rózsát, 
Lépted nyomán a szürkülő valóság 
Besüpped, mint virágos szőnyegek.

És ajkadon a szép szó úgy lebeg, 
Mint bíbor sebbel hófehér sirály: 
Halovány herceg, római király!

MISZTIKUS ÓRÁK

O, azok a hosszú, fáradt délutánok,
Mikor bágyadt szívünk vágyakért sovárog, 
Mint a szikkadt földek esőért epednek.
O, üres órák és élettelen percek,
Mikor lelkünk, mint a züllött, beteg herceg, 
Régi rokokóágy álmaira gondol,
S életünk, mint rothadt faggyú, fájva serceg.

Ó, azok a barna, borús, hideg esték,
Mikor őszi esőt esőzik az emlék,
Mikor ázott lelkünk fázón összeborzad,
S vacogó bánattal nézzük a holt holdat, 
Melynek híves fénye könnyeinken olvad!
S egyedül, egyedül, egyedül a csöndben 
Rátok gondolok szép, régi, hű halottak.

O, azok a hosszú délutánok, esték,
O, te beteg élet, ó, te fanyar emlék,
O, te szomorú föld, te nyomom világ,
Valaki be sirat, régi litániák,
Kolostori mélység, oltári szép virág... 
Valahol elmaradt egy kis novícius,
Valahol elveszett egy nagyálmú diák.
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ANNÁRA GONDOLOK

A csillagokra gondolok,
És Annára, ki elszállt búcsú nélkül,
A boldog, néma csillagokra,
Melyek lenéznek mosolyogva 
Reám a babonás, bús téli égrül.

A csillagokra gondolok,
Melyeknek lángja régesrég kiégett,
Csupán fényük ragyog,
S Annára gondolok,
Ki rám ujjongva nézett,
S egy csillagos ősz éjén elhagyott.

A csillagokra gondolok,
Kiégett, elsuhant, tört csillagokra,
Annára gondolok,
S a könnyem úgy ragyog,
Mint elhunyt csillagok, ha ég az éji pompa!

MAGAMHOZ

Fiam, ne félj, ha néha szűkös utcák 
Előled elveszik a kék eget,
S üres, kopott szobák nagy mélabúját, 
Mint zubbonyát a munkás, fölveszed.

Fiam, ne félj, ha bús esők kimosnak 
Szivedből mindent, ami fény, derű,
Ha verkli szól, borús napján a gondnak, 
S lelkedben eltört minden hegedű.

Fiam, ne félj! Mély óráid malasztja 
Legyen veled! Emléke annyi napnak, 
Mikor belőled csók és vers fakadtak.
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Fiam, ne félj! A nagy égboltozatra 
Fölírva minden, mi szép idelenn, 
És benned mint rab él a Végtelen!

AZ ÉLET SZONETTJE

.. .És minden alkony opálosan éled,
És minden hajnal szőkén rámkacag,
És mindig forrnak vágyak és nyarak,
Be csodás vagy, csókok szülötte, élet!

És mindig küldesz új bánatokat 
És új reményt is, ami dalra méltó,
És szemeket, amelyek, mint a mély tó, 
Balzsamot adnak nékem s titkokat.

És nem fáradok el téged szeretni,
S téged gyűlölni, lázas csoda, élet, 
Naponta vággyal járulok elébed,

S bár mindig közelebb a szürke semmi, 
Te egyre szépülsz, mélyülsz, s én szegény, 
Ügy érzem, gazdag voltam benned én.

SZÍNHÁZ

Remegő vállak tündöklő havából 
Diadémek mély fénye fölragyog. 
Sötét biborban ég a büszke páholy, 
S én lázadó láz betege vagyok.
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A kikelet künn már hangolja húrját,
S ujjongni fog az erdei zene,
De engem mély tavaszi szomorúság 
Szinházba űz, bár napfény kellene...

Már cseng a kard, már csendül a motívum, 
Acélos lesz a lég, s a kikelet 
Betör süvöltve, s mindent eltemet.

A vad zenét beteg szivembe szívom,
S míg a tavasz száll, száll, s zenél ujjongón, 
Egy váll haván pihen forrón a csókom.

FEHÉR ÉJSZAKÁK

Ismered^e az álomtalan éjét,
Mikor a szívünk még szűz és beteg, 
Mikor fehérek még a remények,
Mikor bárányok még a fellegek? 
Ismered-e a könyvek közt virrasztást,
S a könnyek közt virrasztást ismered? 
Mikor a csönd elringat puha karján,
És várnak ránk nagy ismeretlenek?

Az éj körülfoly, mint valami tenger,
O, tengerek, álmok, könnyek, betűk, 
O, élet, merre szívünk szállni nem mer, 
O, távol partok, távol hegedűk!
Valaki már ránk vár, s dalolni késztet, 
De még csalódni korán lesz, korán, 
Melyik csillag az, melyben vágya éghet: 
Az a szökés vagy az a halovány?

O, szomorú szép, álomtalan éjek, 
Engem ti nem ringattok már soha.
És nem borít el a fehér remények
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S fehér virágok csöndes zápora. 
Szelíd igába nem fognak a könyvek, 
S a könnyek áldását nem ismerem,
S nem nézem a rámragyogó jövőnek 
Kék csillagát a fehér éjeken...

ÁLDOTT E BÁNAT...

Áldott e bánat, megszépíti lelkem,
Mely unt napoknak holt vizén pihent. 
Áldott e bánat, enged énekelnem,
S éreznem, mily mély az élet, s mi szent!

Áldott vagy, Anna! Messze, messze mentél, 
Hogy megmutasd, mily mélyen bennem élsz, 
Hogy egy hatalmas és bús szerelemnél 
Erezzem, hogy az életem egész!

Hogy én is a tavaszi újulások 
Fia vagyok, ki síron is kihajt,
Hogy engem is egy végtelen világnak 
Mély titka ringat, hol nincs semmi part.

PIROS REMÉNY

Már jön a május. Én szegény szivem,
Ki mindig múltak májusába szálltál 
Emlékezőn, borúsan és hiven,
Hidd el: nincs szebb jövendők májusánál!

Ha neked nem volt soha tavaszod,
Mely bíbor vágyak lángjától piroslott,
Nézd: jön egy május, mely nem tűnt, halott, 
Melyben a milliók nagy szíve boldog!
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Már jön a május. Minden szenvedők, 
Minden szegények és minden szerelmek 
A  tavasz tág, szabad fényére jertek!

S a termő nagy föld szent szine előtt 
Erezzétek, hogy nincsen itt enyészet, 
Holt álmaink szabad jövőben élnek!

A HALLGATÁS TORNYÁBAN

Elmennek mind oda...
A  csönd várában nincs többé csoda. 
Portáján az élet riadva vár.
Csönd. Csönd. Tornyával égbe ér a vár.

Megyünk mind, mind oda...
Nem gyűl piros láng a bástyák felett,
Vak hallgatás az örök izenet.
Szomorú-e vagy közönyös e vár?
Csönd. Csönd. Az élet künn kérdezve jár.

Megyünk mi is oda...
Vannak, kiket úgy von a csönd hona, 
Hogy itthagyják e zajt, szép boldogan, 
Sokan vannak, s mégis magányosan. 
Kopogtatok tán holnap én is ott.
Csönd, csönd, nyílj meg, Szezám!
S a hallgatás nagy tornya nyílni fog!

PILLANGÓKISASSZONY

Karcsú, kecses, mint halvány porcelánok, 
A szeme mandula és ajka csók,
Csak Keleten teremnek ily virágok,
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Ily különösek és ily bóditók.
Ott ül piros és sárgás kimonóban 
Oly némán, mint egy nagy, beteg madár. 
A kertben halk szél a cseresznyefákat 
Hintázza lágyan, s száll az este már.

Lassan kigyúlnak a nagy lampionok, 
Piros, zöld fények, s szürkén, mereven, 
Mint magányos öreg, szétnéz az ódon 
Fuzsijáma a sárga tengeren.
S a sárga vizek lassú, mély zenéje 
Ringat valahol egy fehér hajót,
Mely napnyugatnak tér sóvár ölébe,
Hol nem teremnek gyilkos viharok!

A  kapitány egy édes nőre gondol,
Ki rá bús Bábel mélyén félve vár.
O, arany szabadosság, kikapós kor,
Keleti mámor, az időd lejár!
S amint a távol, puha, kék ködébe 
Mélázva, lágyan átolvad Japán,
Feledve már nagy mandulaszemével 
A kimonós, a bús és néma lány.

O csöndben virraszt. Ül a szőnyegen, 
Mely virágokkal hímes, tarka, dús, 
Csodavirágok, miket nem terem 
Távol Nyugat, a fáradt és borús. 
Csodavirágok és nagy madarak,
Melyek beteg virágok ajkain 
Szedik a mézet, édes aranyat,
Boldog Kelet, hol kéj és vágy a kín!

Hol szőnyegeknek százszinű mezőin 
Piros és zöldes lampion alatt 
Virrasztanak kis, halvány szenvedői 
A  távol vágynak: árva madarak!
Karcsú, kecses nők, méla porcelánok,
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Szomorú vázák szép Napkeleten.
Tájfun süvölt a sárga tengerágyon,
S bennük mély csönd virraszt: a szerelem!

FORMÁT KERESNI...

Formát keresni minden gondolatnak,
És elvérezni egy fonák igén,
A  parfümét érezni a szavaknak,
És tudni: minden szó gonosz szirén,

Mely holt szépségek barlangjába csábít,
S az élettől, amely vár, eltakar,
S megunni a szép formák orgiáit,
S érezni: meddőn vergődtünk tavaly!

És hogy az élet derűs, tág mezőin 
Csak hervadások illata fogad,
S hogy élni, élni nekünk már merő kín,

S siratni szép, megölt halottakat,
Kik bennünk szunnyadoznak már örökre, 
Bús és beteg szavaktól elgyötörve...

VERSEK, RÍM ÉS REMÉNY NÉLKÜL

H alott m ellé. ..

Halott mellé temetnek holmikat, 
Emlékeit, mik édesek neki.
Keresztet, amit hordozott nyakában 
(O, a lelkében is hordozta titkon!) 
Arcképet, mely ódon és hibás 
(O, a szivében élt ragyogva O!)
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És egyebet, tán egy beteg virágot:
Bús violát vagy rózsát, amely őszi!
Halott mellé temetnek holmikat...

Melléd is, én halottam, aki élsz,
(Ki tudja, hol kisértesz, s mit akarsz még, 
Hiszen gyilkoltál, és szerettelek!)
Melléd is, arcod halvány mása mellé 
Odateszek csöndben, könnyezve, lágyan, 
Egy életet, egy sorsot, egy szivet,
-  O, életem, ó sorsom és szivem! -  
Tört holmik ők, s neked értéktelen mind!

Sok m éreg á lta l. ..

Sok méreg által pusztulunk mi el!

Jöttének ólmos, szürkitő betűk, 
Könyvek fölött gubbasztó éjjelek, 
(Künn május álmodik, vár és szeret:) 
Jöttek nehéz magányok, mély talányok, 
Mikor bús gyertyák fényénél ijedten 
Találkozott magammal önmagam 
Tükörben és lelkem mély tükörében...

Sok méreg által pusztulunk mi el!

És jöttél végre későn és mohón,
Szép, szabad élet és májusi éjjel... 
Virrasztóit szívem az ablak alatt,
Szép szeretője ablaka alatt,
Rossz szeretője ablaka alatt,
Más szeretője ablaka alatt...
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És jöttél utoljára, rút november, 
Magány, mely emlékektől kong szegény, 
Magány, mely vádaktól kong szegény.
És jött a bor, a bánat, a felejtés.
És régi nyomorok új bélyege...

Sok méreg által pusztulunk mi el!

MÁJUSI ÁHÍTAT

Bizony, ma újra megtérek tehozzád, 
Hajnali csillag, szép Szűz Mária.
Bizony, ma neked fonok földi rózsát,
Én, földi bűnök, bánatok fia.

Bizony, ma újra szép a nagy mennyország, 
Az aranyfüstös, áldott és szelid,
Tiéd a dal, a tömjén és az ország,
Mária, hívnak csillagszemeid.

O, tavaly én is messze, messze jártam,
S egy földi nőben láttam csillagot,
Hol az a nő, s a csillag hol ragyog?

Ma érces és bízó litániában 
Elzengem újra minden nevedet,
Én, mindig bánatos, rossz gyermeked.

A SZÍNÉSZ HALÁLA

Alszik. A maszkja már halotti maszk, 
Mely némán a nagy semmiségbe dermed, 
Nem fog jelezni már vágyat, vigaszt, 
Töprenkedést és tomboló szerelmet.
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Száz arca volt. Mindig más, mindig új, 
Övé volt minden mosolygás, kesergés, 
Most minden arc szelíden elsimul,
S az arcon nem marad többé jelentés.

Ez az igaz. Most ő maradt maga.
A deszkák fénye mind elhamvadott. 
Négy deszka közt az örök fény ragyog.

Ez az igaz. Ö eltalált haza,
Hol nincs zaj, taps, szín, álgyász, álvigasz, 
Ahol örökké minden egy s igaz.

CSÖNDES PANASZOK

Nagy tengerek mély csöndje van velem. 
Pihennek a szerelmi sóhajok.
A tenger azért tenger, és ragyog!

Némult a harcok harsogása is,
Alusznak mind a rontó csapatok,
De kardjuk azért acél és ragyog!

És hervatag hajamban a babér,
És virágaim is elhervadók,
De volt babérom, rózsám, s még vagyok!

Szerelem, harc és élet csöndje ez!
Valaki néma lesz, hideg, halott,
De egyszer harcos volt, és hárfa volt!
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LADY GODIVA

Halott a város. Minden szem lezárva, 
És minden ablak árva és sötét. 
Csupán a telehold néz a világra. 
Godiva mostan oldja meg övét.

Az alvó utcák kongó pusztaságán 
Megindul halkan hófehér lován. 
Mezítelen szép teste méla márvány, 
Csak lábán villog bíborló topán.

Godiva lovagol. Dús szőkesége 
Ragyog a kékes fényben, mint arany. 
A  pogány hold ma mámorral tele.

A gót torony éjén holdkórosan 
A kandi bakter kitekint a térre,
S a szűz látványtól kiapad szeme...

BOCCACCIO ÉNEKEL

...Korhadt kor, bíbor máglyafénnyel, 
Fekete gyásszal, már elég,
Ember, virrasztó szűz, nagy éber,
Lásd újra az öröm delét!
Égjen arany napja Homérnek 
S Virgil szerelmes holdja már,
Istenei a derűs égnek,
Flórenc virágos völgye vár!

O, szállj átok le égi körben 
Lebegve zengő gráciák,
Antik örömben, új erőben 
Szülessen újra e világ!
A fekete halál nem élet,
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A füstös máglya nem tűzünk, 
Tenger ölén szűz szobrok élnek, 
S az öröm a mi szép szüzünk!

O, kelj ki patyolat habokból, 
Szép Afroditénk, újra már,
O, forrj, gyönyör, te édes új bor, 
Virágos Flórenc halma vár! 
Jövel te is, bár új alakban, 
Pallas, Mentor, víg bölcseség,
Ki búsultál borús Bizáncban, 
Boccaccio mond ma új mesét!

CSÖNDES CSILLAGOK ALATT

Égig emelnek ormós palotákat 
És gépeket, és soha el nem fárad 
A romboló kéz és az épitő kedv.
Be irigylem e boldog épitőket,
Nekem nem készül soha palotám,
Nekem csak egy házam, egy szentegyházam:
A mély magány!

S emelnek véres barikádokat,
És harcolnak győzelmes harcokat,
A tusázó vágy s lárma el nem fárad,
Be irigylem a győző harsonákat,
Nekem nincs harcom, az én torlaszom 
Csupán a csöndes, árnyas, csillagos,
Nagy nyugalom!

Nekem nincs házam, váram, vágyam nincsen, 
Magammal vívok sötét perceimben,
Engem nem vesznek pajzsaikra mások,
Csak nagy bánatok és nagy látomások,
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Magam leszek én, ha győzök, ha vesztek, 
Reám nem várnak, csak hűs koszorúk, 
Csak bús keresztek!

NYÁR

A távol csillagok oly szőke fénnyel égnek. 
(Annára gondolok, ki szőke, s messze rég.) 
Kaszálók illatát üzenik esti rétek.
(Annára gondolok, emléke enyhe, szép!)

A nyár ragyog, lobog. Pipacsosok a rétek. 
(Annára gondolok, ó, én letűnt nyaram.) 
Őszünk be közeleg, falevél földre téved. 
(Annára gondolok, és siratom magam!)

SZÉP VOLT

Lopott fények: én tőletek tanultam 
Szeretni a nagy, örök fényeket,
Hazug napok ragyogták be az útam, 
De mégis fénytől voltam részeg 
És beteg.

Lopott fény, áldott légy, ó, szerelem, 
Mely egy hazug nő szőke haján égett, 
Mely sok sirást és dalt hozott nekem, 
S tragédiát, melyen kacag, aki 
Nem ért meg.
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Lopott fény, áldott légy, dicsőség, 
Mely ifjúságom távol havasán 
Csillogtál néha, mint hideg meddőség, 
Hiú fény, elvesztél, és itt maradt 
A magány.

Lopott fények, ó, mégis áldva áldom 
A színpadi lámpák tört sugarát,
És melegszem sok izzó, régi lángon.
O, Anna, ó, Hír, én két csalfa párom, 
Hadd gondolok mégis dalolva és 
Sírva rád!

MEGYÜNK A VÖLGYBE...

Lassan megyünk a völgybe lefele, 
Hull ránk a nyári áldás levele,
Ma nyári zöld, holnap őszi arany, 
A csúcsokon már tél barnája van. 
Lassan megyünk a völgybe lefele.

O, csak menjünk a völgybe lefele, 
jöjjön -  hisz ő jön -  álmaink tele. 
Ott lenn virágtalan bár a határ, 
De mégis, házak hű ablaka vár,
O, menjünk csak a völgybe lefele.

S amíg megyünk a völgybe lefele, 
Ne fájjon az, hogy eltűnünk bele, 
S a magas csúcsok ormain talán 
Más vándorokat ragyog be a láng, 
Amíg megyünk a völgybe lefele.
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EGY ANTIK MÁRVÁNY TORZÓJÁRA

Mosoly, mely ezer évről néz reám,
Szépség, mely ezer éven túl is él még, 
Törötten is derűsen büszke szépség. 
Könnyezve néz e szem: Io Paeán!

Nekem hány szép elgondolásom holt már, 
És hány nagy vágyódásom szárnya tört, 
Hány szépemet elhantolá a föld,
Hány gyönyörűségem bús koporsó már.

O, téged is, bár szépség vagy, s remek, 
Nem tűrtek el az irigy istenek,
És csonka testtel hagytak rám csupán.

S míg sírok száz tűnt üdvösség után, 
Szivem megérzi, nincs is benne kétség, 
Hogy legfőbb bűn itt mégiscsak a Szépség!

SZÍNHÁZI SZONETT

Szeretlek, színház! Pompázó hazugság, 
Te fényes, tarka, bár sorsunk setét, 
Szeretem Rómeó szerelmi búját,
És szeretem az Offenbach^zenét.

És szeretem a deszkák furcsa népét,
A talmi mámor sok bús emberét,
S szerettem egykor egyik cifra szépét.
O, Pulcinella, hazug szőkeség!

Szeretlek, színház! És nagyon gyűlöllek, 
Olcsó morállal álcázott mesék,
Hazug hazugság, mázolt szürkeség!
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Ti prédikáló társadalmi drámák! 
Miken tanulni szoktak úri dámák,
Hű tisztelői Bernstenv és Brieuxmek!

ÖREGEK AZ ÉJBEN

Öreg urak hűs holdvilágban 
Ballagnak bús nyárfák alatt, 
Beszélnek csöndesen halálról 
És életről, amely nekik már 
A halál mezsgyéjén halad.

S hűs holdvilágban, bús füzek közt 
Ballagnak ők halkan, tovább,
A kegyelmes, dús lelkű élet 
Halál ösvényén viszi őket,
S mutat nekik még pár csodát.

Nézem e ballagó nyugalmat,
A szép, nagy évek csapatát,
S nézem az örök, néma holdat,
Mely egyaránt ragyog fölöttünk,
S marad, mikor mi már valánk!

Szép öregek, jó itt maradni,
S érezni fáj, jó öregek,
Hogy én már a ti évetekben 
Megfutva minden, minden ösvényt, 
Ott alszom régen köztetek!
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ÉS LASSAN MINDENT...

És lassan mindent elhagy a szivem,
És lassan minden elhagy engemet,
És búcsúzó lesz mindenegy napom,
S a társak tőlem mind messzire válnak,

S az én utam magányba tér örökre.
S akikkel múló volt találkozásom,
Azok örökre a lelkemben élnek,
S az örömök és bánatok zamatja

Mind ajkamon van, mint örök virágméz, 
És lassan mindent elhagy a szivem,
És a magányom teljesteli lesz 
Hervadt dicsőség koszorúival,

S virágaival hervadt szerelemnek.
És lassan minden, minden e magány lesz, 
És e magányban mindent föllelek már.
S világgá tágul az örök magány!

MOST SZÉPÜL MEG...

Most szépül meg e szomorú élet, 
Mikor a nyár elfárad ragyogni, 
Engem várnak: őszi egek fénye 
S őszi mezők későn virulói.

Hozzám akkor jön fájó vigasszal,
Ha már mindent elhagy a szerencse, 
Ragyogjatok, őszi egek fénye,
Őszi öröm bánatos gerezdje!
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Sátorom az átlátszó mennyország 
Kéklő selyme csillagtakaróval,
Nászi fáklyám őszi egek fénye,
S indulóm a mély erdei sóhaj.

Engem nem bánt a világi múlás, 
Szép szerelmem a szelíd szeptember, 
A bánatom őszi egek fénye,
Violán túl ragyogó szinekkel!

A NAGY ÉLETHÁRFÁS...

A nagy élethárfás 
Belevág lelkembe,
Borzong az ideghúr,
S különös, gyönyörű 
Bánatokat ver ki 
Óriás kezével 
A nagy élethárfás.

Ti, hangtalan lelkek, 
Miért nem daloltok?
Nem bánt, soha nem bánt 
Mámoros erővel,
Isteni ujjakkal 
A nagy élethárfás?

Be szomorú lehet 
Hallgatni, hallgatni,
De még szomorúbb tán 
Hangtalanul állva 
Vihartalan szürkén, 
Szegény örömök közt 
Hallani irigyen 
A sok élethárfát!
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TISZAI CSÖND

Hálót fon az est, a nagy, barna pók, 
Nem mozdulnak a tiszai hajók.

Egyiken távol harmonika szól, 
Tücsök felel rá csöndben valahol.

Az égi rónán ballag már a hold: 
Ezüstösek a tiszai hajók.

Tüzeket raknak az égi tanyák, 
Hallgatják halkan a harmonikát.

Magam a parton egymagám vagyok, 
Tiszai hajók, néma társatok!

Ma nem üzennek hívó távolok,
Ma kikötöttünk itthon, álmodok!

A KORÁN ELMENŐK

Szelíd Vergilius, ki Marcellust sirattad, 
Mert rózsás hajnalán ment árnyai közé,
S ezer liliomot szórtál rá ama dalban, 
Sírját száz verssorod könnyezve öntözé:

Mikor föltűnt feje a másvilági tájon,
És jámbor Aeneas előtt is láttatád 
Mint késő unokát, babértalan, ki fájón 
S rózsásan várja a fehér karú halált:

O, hát nem láttad^e a szürkülő csapatban
Derengő árnyaid elízi mezején
Szelíd magadat is, utánad messze fény,
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Szépen, fiatalon, száz verssel halhatatlan, 
S mögötted a nagy és mély századokon át 
Borús utódaid korán haló sorát?

VIGÍLIA

Künn a világ van. Künn van az idő,
Künn van a tér. Itt örökkévalóság,
A mi életünk örök, rémitő,
A mi rózsáink a mennyei rózsák,
A mi szivünkön az Isten szeme,
A mi életünk az Isten kezében,
A mi zenénk a mennyei zene,
A mi országunk fönn az örök égben!
Künn a világ van. A világ szabad,
A világ tűnő, a világ az élet.
Mi vagyunk, ó, jaj, a bús madarak,
Kik az örök ég eresze alatt 
Várjuk, mikor zeng, és mikor szakad 
Szegény, szegény szivünkre ama nagy, 
Amaz utolsó és örök Ítélet!

Ne nézzetek a múló asszonyokra!
Örökké ég az Úrnak csipkebokra,
És Dávid elefántcsonttornya vár ránk,
Ha majd hideg lesz könnyes, földi párnánk. 
Az égi rózsa nyílik számotokra:
Ne nézzetek a földi asszonyokra.

Titkos értelmű rózsa a mi rózsánk,
És hervadó kert mind, ami valóság,
És a világ minden virága elfagy,
És a vígság minden világa elhagy,
És egy virág örök virág: a jóság.
Titkos értelmű rózsa a mi rózsánk!
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A SZERZETES HÓRÁIBÓL

Örvény az Isten! Szörnyű, mély, örök. 
Szédülnek tőle mind 
A gyöngék, gyávák, bűnösök!

Örvény az Isten! Minden éjjelen 
S minden gyötrelmen át 
Ez örvény vár és végtelen!

Szeressétek a mély örvényeket, 
Szerelmet és halált 
S ama nagy, örök életet!

Minden örvényen át híd a remény, 
A  lélek odatör,
Hol magasság, mélység zenél!

Rózsáitokat vessétek bele,
A  nagy örvénybe mind,
Hogy vígan várjon éjjele!

A HÍD

Fekete bástyán, a végzeten túl,
Trónol az Ur.
Hozzá nem út a végtelen világ,
Vívódás, álmok és litániák.

Az erőssége meg nem vívható 
S nem látható,
S a bástya fokán vigyázni kiáll 
Rettentő gyémántpajzsul Szent Mihály.
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Az Úrral szemben minden semmiség, 
Jóság, misék,
De fia irgalmas, Ember Fia,
És anyja földi asszony, Mária!

Fekete bástyán, a végzeten túl,
Rózsa virul,
És által a végtelen tengeren 
Vigyáz reánk az örök szerelem!

ANYA

Fia kiszállt a távol tengerekre,
És ott veszett, annak pár éve már,
De a nagy ég száz csillagán merengve, 
A jó anya reá remélve vár.

Mindenki tudja, hogy a messzeségek 
Szomorú hőse csöndes már nagyon, 
Hogy túl jár már tenger baján a létnek, 
S pihen talán egy távol csillagon...

De az anya, ki méhe bús gyümölcsét 
Úgy látta mindig, mint a nagy jövőt, 
Nem sejti, hogy mily messze költözött!

S míg óceánok ágyán alszik ő rég,
Az anya vár, vár valami hajót,
S ragyognak rá rég elmúlt csillagok!
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FEHÉR ASZTAL...

Ki már rég csöndes békét akarok, 
Akaratlan vitéze annyi harcnak,
Boldog révem a fehér asztalok,
Hol piros bort és derűs kedvet adnak.

Horatiusi arany örömök 
S tiburi villa nékem nem jutottak,
Nem osztályom a nagyság, az örök, 
Része az isteneknek s boldogoknak.

De alkonyati fények idején 
Vígan maraszt a békés kocsmaasztal,
És boldog, esti bánattal vigasztal.

Áldott legyen! Nagy útról jöttem én, 
Dalolva és csalódva visszatérek,
Vár rám egy asztal, hol még szép az élet.

ŐSZI ALTATÓ

A bánatos és barna asztagok 
Az őszi csönd ölén kallódva áznak, 
Jegenye gunnyaszt a vén ég alatt, 
Tükre alatt az elmúlásnak.

Ó, bánatos és barna asztagok,
Hol van a nyár, a tűznyilas, a táncos? 
Jegenye gunnyaszt a vén ég alatt,
S az őszi könny szivárog.

A bánatos és barna asztagok 
Az őszi csönd ölén kallódva áznak. 
Megint magánosabb lett a világ,
S a szív megint halálra fáradt.
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TANÁR ÚR VOLNÉK...

Tanár úr volnék magam is, 
Nyomorúságos és helyettes, 
Gyűlöltek a nagy istenek,
S e pályát adták a végzetemhez.

Magyar Homérra gondolok,
Ki költő és tanár volt, mint én,
S „a hivatalnak packázásit” 
Viselte béketűrőn .szintén!

O, nagy elődöm, szépapám,
Te Atlasza a nyugalomnak,
De engem, új kor új fiát,
Villámos vágyak ostromolnak!

Rohan a szárnyas autó,
Repül a légi leviáthán,
E forró és rengő világ 
Új csodáit hordozza hátán.

És én, helyettes Tantalus,
Iszom a lőrét gúzsba kötve,
O, mennyi szárny és mennyi vágy 
Törik le bennem mindörökre!

Te győző, boldog nemzedék,
Kit tőlem kér el majd a holnap, 
Ne gúnyolj, hogyha roskadón, 
Törött zászlóval eltipornak!

Ha majd pihenni térhetek 
Fáradtan, közanyánk ölében, 
Sirass el híven engemet,
Temess el végül engemet 
Virágosán, ujjongva, szépen!
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ÁLDOTT AZ ESTE

Ha fáj a nap zaja, mikor a gyári kémény 
Fekete bánatot felhoz a fényes égre,
És szürke szekerek poros robaja révén 
Halálra fárad a finom vágyak reménye,

Ha vásáros napok üstdobverése reszket,
S a múló küszködés piheg az utcasarkon,
S a napvert ablakok tűnő láztól remegnek, 
S roskadva bandukol távol a néma alkony:

Gondolj az estre, mely méltóságos^dicsően, 
Mint ősi istenek gyűlése, vár a csöndben,
S a szűz gyémántokat az égkárpitra szórja,

S a végtelen világ áléit, örök valója 
A bús nyárfák fölött fölébred, és a lényeg 
Égi vizén virraszt a csillag és a lélek.

EGY RÉGI NYÁRBÓL

Ezek szép, csöndes, egyszerű napok,
A Tisza nyári éjjel kanyarog 
Ily unalmasan, nagy esők után 
Füzek közt, ha a hold nézi csupán.

Ezek szép, csöndes, egyszerű napok,
A boldogságos esték olyanok,
Mint elnyújtózó nyárfák árnyai,
Mint jó emberek szelíd álmai.

Ezek szép, csöndes, egyszerű napok, 
Ilyenkor félénken kopogtatok 
A holnapok homályos ablakán,
Ott benn milyen sors árnya les ma rám?
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Ó, mert szép, csöndes, egyszerű napok, 
Én nagyon fázós és fáradt vagyok.
S szivem kiállt kínoktól úgy dobog, 
Mint rémlátók, ha messze szél kopog.

Ó, ASSZONYOK...

O, asszonyok, ti forró italok,
Ragyogó mérgek, szép bűnök, ti balgák, 
Az életút hozzátok kanyarog,
S a vágy felétek tárja vézna karját,
Ti vagytok a szivekben a dalok,
Ti vagytok a megváltás és vigasság,
O, asszonyok, ti selymes takarók,
Szép szőnyegek, ti szőkék és ti barnák, 
Ti soha, soha el nem fáradok,
O, asszonyok, ti mindenféle fajták, 
Szentek, vadak, viharzók, álmodok, 
Kerestem rajtatok a lelkem arcát,
S e keresésben lelkem elhagyott,
Ti hoztátok az életem kudarcát,
En tőletek már oly távol vagyok,

Mint a halál, őrültség és igazság!

ORGONASZÓ

Ó, asszonyok, ti úgy tűntök nekem már, 
Mint régi szobrok, antik költemények, 
Örök ütemre jár az én szivem már,
És gobelinképek csak a remények!
Ó, asszonyok, az élet gyorsan eljár,
De örökünk a férfias művészet,
És az Elízium kék vize elvár,
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Hol feledés él, s babéros enyészet,
S ahol az asszony és a szerelem már 
Nem bántanak, csupán mint messze fények, 
Miket csak sejtenek a holt szemek már,
És nekem már itt álmom az a lényeg,
És nékem már a vágyak kínja nem fáj,
A vágy nekem csak hegedűszó, ének.
Az én szerelmem szőke fellegen száll,
Hol játszanak az angyalok, a fények,
Hol nincsen Anna, senki, semmi nem fáj, 
O, asszonyok, játékok, semmiségek!

MÉGIS...

E bánatot magammal hurcolom,
Ez ódon poggyász ősi utitársam, 
Tartalma: szerelem és unalom,
És nem fáradok el az utazásban,
És rohan róna, rét, város, vadon,
És jönnek tájak, miket sose láttam,
És emberek, új kéj, új borzalom,
És minden egy marad a változásban,
És poggyászomat el nem dobhatom,
És hurcolom gyönyörben és a gyászban. 
A szerelem jön és az unalom,
És mindenütt egy álmot küld az ágyam, 
S hiába járnék villámszárnyamon 
A messze északon vagy Indiákban, 
Valaki megvert egy gonosz napon, 
Valaki elment, hogy örökre várjam,
S hiába vár a ciprus és halom,
S az éktelen sötét az éjszakában,
E bánatot magammal hurcolom 
Az életen s a végtelen halálban!
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GYÁSZKÖNTÖS

A szürke unalom barátcsuháját 
Fölvenni és letenni mindenik nap,
Az elgyötört vágy egyhangú imáját 
Hadarni mindig, míg ajkunk kiszikkad. 
A régi szerelem foszló ruháját 
Csókolni mindig, és víg álmainkat 
Temetni mindig, mint hervadt apácák, 
És látni fát, hol új virágot ingat 
Új tavasz, és érezni a vidámság,
A szépség és erő gőgös világát,
Mely meg se látja a jó, bamba árvát,
És eltapossa rongy játékainkat!

A TORZÓM

Művész keze és lelke kőbe formált.
Egy fej: örökös néma, bánatos.
S míg sorsunk útján életem botorkál, 
O vár reám, s nem bántja őt a sors.

Homályos, elhagyott műhelyében él ő, 
Hol a nagy munka régen elpihent,
És pókhálós és összetört a véső,
S az alkotó, az árván messzi ment.

S a távoli, magányos, néma másom 
A messzeségből néha rám mered: 
Milyen lehet most, ó, milyen lehet?

A művész nem fejezte be, s ha látom, 
Hogy életművem tengő szenvedés, 
Érzem, hogy az a torzó mily egész!
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KARÁCSONYI ÓDA

Csöndes az éj, és csöndes a világ is, 
Caesar Augustus aranyos mosollyal 
Zárta be Janust, Mars fegyvere rozsdás: 
Béke a földön.

Hallgat a germán, és hallgat a pártus, 
Néma az indus, és néma a hellén, 
Herkules távol oszlopa se rendül, 
Thule se mozdul.

Már az aranykor új eljövetének 
Hírnökeit, a szomorú Szibillát 
S a szűzi Virgilt födi földi sír és 
Hír koszorúja.

S messzi mezőkön nyájaikat őrző 
Pásztori népek nézik a derengő 
Új csillagot, mely aranyát elönti 
Jászoli almon,

Hol mosolyogva és fázva az éjben, 
Szőke hajú és szelíd anya keblén,
Most mutatod meg magad a világnak, 
Isteni gyermek!
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1911

NYÁRAI

Mások szeressék benned a bolyongó, 
Örök bohémet, a derűs legényt 
S a nagyszerű és mélységes bohócot,
A mókák és nóták emberét.

Szeressék benned azt, ki e vidéken 
Igaz művészet kincsét hinti szét, 
Szeressék benned a saját tüzében 
Ezer szinével szikrázó szinészt!

Nekem te több vagy! Én az emberekben 
Mindig a lelket s lényeget kerestem,
S a maszkon és a gesztuson keresztül

Megláttam én az embert a szereptül.
Te nékem több vagy, mint szinész, aki 
Test az igének... Te vagy: Nyárai!

ÖRÖK VISSZHANG

Most tűnnek már elém e régi utcák, 
Hogy bontogatják a vén házakat.
Most érzem én vén házak mélabúját, 
Hogy rám merednek a vak, tört falak.

Ó, most tudom, mi volt nekem e tájék, 
Hogy romban, porban, holtan itt hever.
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Elmúlik már a tűzfal és az árnyék,
Melyet borongós álmomra vetett.

Most érzem, mily szép volt az esti óra,
Mikor kiskocsmák kékes ablakán 
Kiszűrődött a lámpafény, a nóta,
S lassan kihunyt a téli táj haván.

Az elmúlásban hirtelen kicsendül 
A  dolgok mélyén alvó dallam is,
S szivünkben tovább zeng minden, mi eltűnt, 
Ha lemondón, fájón és halkan is!

ÚGY SZERETEM...

Úgy szeretem én mind e verseket,
Úgy ápolom, hisz gyermekeim ők,
Mind e nagy vágy ágyában született, 
Mély vágyban, amely nem lelt földi nőt.

Ó, verseim, ti elfáradt, beteg,
Szép gyermekek, apátok fiai,
Lemondón járok én közöttetek,
Oly édes kín e sok bút hallani.

Az egyik szőke, s álmodon remeg,
Mint valami tavaszi, lázas est,
Szegény szonettem, akkor született, 
Mikor egy nagy szerelmem odalett.

A  másik víg, boros, hangos gyerek,
De én tudom, a szíve mily beteg. 
Felejteni akart akkor fejem 
Valakit, akit sose feledek...

Zengő szonettek, árva gyerekek!
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MERT KÉSŐN JÖTTEM...

.. .Mert későn jöttem én.
Tudom már sorsom átkát, 

A titkos bánatot, és hogy mért nincs remény, 
Hogy végzetem egén mért bágyad a szivárvány,
S mért jő korai éj. Mert későn jöttem én.

Győzelmes trombitákat ezért nem fúvatok már,
Uj tájak öröme ezért nem az enyém,
Ezért nem ad nekem új igét semmi szótár,
S új vágyakat az éj. Mert későn jöttem én.

Ezért nem láttam én a szüzek seregében 
Hozzám hajló szivet, s tavaszom édenén 
Ezért volt oly fagyos minden virág az éjben,
És magányos az éj. Mert későn jöttem én.

Ezért rajong szivem halódó birodalmak 
Beteg álmaiért, s a földnek kerekén 
Ezért nincs tartomány, hol vágyam elmaradna. 
Mert hontalan e vágy.

Mert későn jöttem én.

ALVÓ ERDŐ

Alvó erdő szépe,
Szívem, aludni jó,
A  hold virraszt az éjben, 
És csillag ég az égen, 
Millió.
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Alvó erdő szépe,
Szívem, el ne feledd, 
Hogy várni kell az éjben, 
Fehéren és kevélyen 
Herceget.

Alvó erdő szépe,
Szívem, maradj magad. 
Azért neked ragyognak 
A csillagok, s dalolnak 
Madarak!

Alvó erdő szépe,
Szívem, ne menj tova,
A magány a te kerted, 
Ha évek is a percek,
S ha nem is jő a herceg 
Tán soha!

OVÍD TAVASZDALA
E x  ponto, elveszett

Újra kinyílt a virág, halk zefirek dala száll, 
Messze arany nyugaton újra kinyílt a virág! 
Újra virulnak a nők, könnyű köpenyke lebeg, 
Víg szivük újra lobog, száll nyilad, ős szerelem! 
Újra gyönyör e világ, élni kikéi a beteg, 
Balzsamok árja csorog, vágyakat érez a vén! 
Róma egén sugarak, római földön öröm. 
Minden arany s fiatal, mert a tavasz hatalom, 
Mert a tavasz örök úr, zsoldosa mind, ki szeret, 
S zászlaja merre lobog, földobog arra a föld! 
Oh, de ahol a tavasz köd, borulás, szakadás, 
Hol vegyen ottan a szív és dal új örömöt?
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Pontusi bús szigeten, gétai táj közönyén,
Római számkiüzött, átkozom én a tavaszt!
Jöjjön a tél, az örök, jöjjön az éj, a sötét,
Jöjjön a sír, a hideg s a fekete feledés,
Jöjjön a néma halál és a világtalan árny,
Hádeszi partokon és létei holt vizeken.
Szebb nekem, jobb nekem ott, mint tavaszok idején 
Élni tavasztalanúl, s vélni: ma Róma örül!

HA LEHULLANAK A LEVELEK

Moziban. Zaj és zene,
Félhomály, léha beszéd,
Elringat száz üteme.
Lelkem már nyitja szemét,
S távolba, álomba lát,
Mint delejes betegek.
Első szám. (Színes, szomorú.)
„Ha lehullanak a levelek.”

Jancsi és Juliska a kertben,
Két pöttöm, árva gyerek.
A vászon riadva ellebben,
Juliska, szegényke, beteg.
Levél jő a lepedőre,
Meghal Juliska őszre,
Ha lehullanak (bús zene,
Rossz zene, új zene, divatos)
Az első levelek.

A vászon bánatosan száll.
Új kép. Nyárvégi alkony.
A levél hullásra készen vár, 
Falevél múlásra készen már,
Piros, mint láz beteg arcon, 
Juliskát elfödi az alkony.
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Jancsi félve, osonva 
Ki az erdőbe ered,
Hol bíborosán hervadozva 
Hullani készülnek a porba 
Az első levelek.
Zene; bánatos, régi, merengő.
Mintha egy régi, régi tájról...
Most sóhajt elsőt az erdő,
Mi lesz most Juliskából!

Jancsi kötényét veszi kezébe,
S az első esett levél 
Belehull az ölébe.
Es hull a másik, és hullnak váltig,
S megtelik már a köténye.
És Jancsi szépen 
Kötözi őket a fákra,
Nem hull le levél a tájra.
(Új zene. Ujjongó, vígan zsibongó.) 
Jancsi és Juliska ketten.
A  halál tovaszáll, élni oly jó,
S újulni új kikeletben!

Vége. Kipirult arcok a csendben.
O, drága szerelmem, szentem,
Dobogó szivedre jó lenne ma tennem 
Apadó szivemet. (Álom!)
Juliskám, édes és örök szerelmem, 
Hervad a vágy e világon,
Hervad e földi és gyönyörű kertben 
Az örömöd, hervad az arcod.
De én, a meséknek gyermeke, tettem 
Egy csodát, drága, mely harsog,
Csodát, mely örökkön megőrzi neked 
Mindazt, mi szép volt, és ép volt teveled, 
Tovább élsz zengőn és megilleted
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A jövendő, veszendő, új sziveket, 
Ha lehullanak is (zene, örök zene) 
Ha lehullanak is a levelek!

ELÉGIA

Szivem, e nagy és bánatos gyerek 
Játékait elunja néhanap,
A bábúk és rímek nem kellenek,
S kemény neki a régi vaskalap,
És untató a sok öreg remek,
És semmi új az ódon nap alatt... 
Szívem, a nagy és bánatos gyerek 
Gügyögve szól magához, ideges, 
Minek e sok, idegen emberek,
Az alkony és a hajnal mit keres?
És minek a világos, víg delek,
És minek a magányos éjszakák?
És minek minden, ó, minden minek, 
A bús napok, ez elhagyott tanyák?
És tűnnek társak, tavaszok, telek,
S tűnődve sír szivem: emlékszel'e, 
Hogy Anna is volt, és játszott veled? 
Hogy Anna is volt, s játszottál vele? 
Emlékszel-e, hogy Anna szőke volt, 
Emlékszeme, hogy Anna teste rózsa, 
Emlékszebe, hogy mint szerette volt, 
Ha sírtál, és ha verset írtál róla? 
Szívem, a nagy és bánatos gyerek 
Zokogva kérdez, és nem felelek.
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DICSŐSÉG

A régi szent királyok 
A Szűzanya fiának 
Aranyat, mirrhát, ámbrát 
Áldozának.

Neked mit adjak, Anna, 
A messze múltba menve, 
Szűz vágyak távolába, 
Napkeletre.

Adtam egy ifjúságot,
Egy életet, egy lelket,
S e három szent királyok 
Énekelnek:

Dicsőség néked, Anna, 
Szent tavaszunk virága, 
Te sírba hervadt évek 
Aranyága!

MA JÖTT AZ ELSŐ...

Ma jött az első, csöndes férfibánat,
És lágyan érintette szívemet,
Mint nyárutó esője néma fákat,
Melytől az első holt levél pereg.
Ma jött az első, csöndes férfibánat,
Ma már múltakba nézek én utánad. 
Holnap nyugodtan megy tovább a férfi, 
Mert menni kell, mert végtelen mi útunk, 
Az égig kell még kupolánknak érni,
Ha nincs nő, kinek mély ölébe hulljunk. 
Holnap nyugodtan megy tovább a férfi, 
Magányba megy, asszony vágy el nem éri.
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KÉSEI RAGYOGÁS

Néha áttetsző és fényes selyembe 
Borítva minden, minden, ami fáj,
S az élet mintha boldog ünnep lenne, 
Ragyogó, mint víg giorgionei táj.

Az asszonyaim emléke lebegve 
Mint arkangyal száll, száll a táj felett, 
S a tűnt élet reménytelen szerelme, 
Mint delelő Nap, fényes és meleg.

Ilyenkor himnuszt írnék énekelve 
Az Örömhöz, de percem tovaszáll,
S a giorgionei táj mélyén ügetve 
Kibukkan már a páncélos Halál.

ÖNARCKÉP

Fejemen a formák hiába vívtak,
Rút lett az arcom, nyúlt a koponyám,
S e bánatos káosz között a csillag,
Két nagy sötét szem ragyog fényt reám, 
Hogy lángjánál a kín és kor redői 
Annál mélyebb árnyékot vessenek.
Ó, arcom, gúnyos és bús, és ti ősi, 
Emésztő tüzek síró ismerősi,
Harcok húnyó világa: szép szemek!

•  278 •



LASSAN BÚCSÚZOM...

Lassan búcsúzom minden földi széptől 
És földi jótól. Kedves ez nekem.
Legyen legalább hosszú s szép a búcsúm, 
Ha kurta és kopár az életem.

Isten veled, egykor egyetlen üdvöm:
Babér, magasság, boldog lendület,
O, versek, mily dicső volt énekelni,
Mikor még messze, nagy jövőm üzent!

Agyő, Asszony, szerelem, bolondság, 
Nemrég az élet s művészet maga,
Ma, bánatos magányom alkonyatján, 
Közelgő éjem esti csillaga!

Szivem szerént köszöntök minden embert, 
Ki napjaimnak fényt és színt adott,
Téged is köztük, ifjú, sugaras nő,
Ki nem hoztál rám semmi bánatot.

HITVALLÁS

Szerelmem, mint a mániákus 
Keleten: szent és isteni,
Te vagy nekem, bölcsnek, az Ámor 
Intellectualis Dei.

Te vagy nekem, a remetének,
Az örök oszlop és magány,
Nekem, borús lelkű művésznek 
Az alkotóra várt talány.
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Te vagy nekem, veszett hajósnak, 
A Jóremény távol foka,
Nekem, hívőnek és tudósnak,
A dolgok legvégső oka!

LISZT FERENC EMLÉKEZETE

Emlékezés, te halványszőke nemtő,
Sírok fölött borongó géniusz,
Kinek tanyája csöndes cipruserdő,
Hisz élni szép, és emlékezni bús!
Oh, légy ma vidám, ujjongó, szökellő,
És ajkad zengjen, mint a zongora, 
Rapszódiát dalolj ma, égi nemtő,
Mely visszhangot ver, s nem szűnik soha: 
Mert bár sok század száll, és tűnik ezred,
El nem viszi hírével Liszt Ferencet!

Oh, „nagy világnak hírhedett zenésze”, 
Kinek csodás és gazdag húrokon 
A legnagyobb költő hódolt szerényen, 
Lélekben és zenében oly rokon;
A kései kor bánatos művésze 
Hogy emlékezzék méltón vissza rád,
Ki egykor lázban és gyönyörben égve 
Világot járva hódítál hazát,
S míg arany és taps váltakozva csengett, 
Magyarnak tudták ott künn Liszt Ferencet!

S ha bús hazád terhén könnyítni kellett, 
Könnyet törülni, vigaszt önteni,
Te jöttél, s mély zenéd összhangja mellett 
Új Amphion, épültek kövei;
Tanúk rá Pest, Pozsony, Szeged, amelynek 
Vészét túlzengte büszke zongorád,
Mely szabadságot hirdetett, s szerelmet,
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S bánat nyomán művészet mámorát,
És a magyar, mint hálás, árva gyermek, 
Rajongva hódolt a hű Liszt Ferencnek!

Művész hazája széles e világon 
Minden táj, hol megértés fénye ég;
O, téged is tárt karral várt a távol,
S ölelt a szabad, dús emberiség,
S te tékozoltál lelked aranyából,
De messze nép hitt bár, s idegen ég: 
Magyar rapszódiák költője, bátor 
Hittel hirdetted a magyar zenét,
S távol világban te el nem feledted,
Hol ringatták bölcsőjét Liszt Ferencnek!

Áldott művész, ki bennünket szerettél, 
Dicsőségedből, óh tekints ma ránk, 
Melyet világhír karján nem feledtél, 
Nézd: büszkén épül, szépül kis hazánk! 
Magyar művészet: lelkünk boldog éke, 
Ragyogni kezd, erős, szép, fiatal,
A  népek nagyszerű hangversenyében 
Új indulót próbál ma a magyar!
S hódító és örök zenéje mellett 
Ünnepli első hősét: Liszt Ferencet!

ISTEN KARDJA...

Mint Artus, a ködös kelták királya, 
Szerelmet és csatát vesztvén, szegény, 
Kiment az árva, siket, síri tájra,
Hol hervad a virág meg a remény,
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S kardját, melyet az ég adott kezébe, 
Tündöklő és villámló ékszerét 
Bedobta a mély óceán vizébe,
S mezetlenül révedt az éjbe szét:

Én is, szerelmek s harcok alkonyatján, 
Fonnyadt lovag, a végtelenbe vágtam 
Acélomat, s a síri, vak homályban

Szikrázni kezd szűz északfényben égve,
S míg ajkam némult, s arcom egyre halvány, 
O zeng s ragyog időtlen messzeségbe.

AZ ÉLETEMET...

Az életemet kérném tőled, ó, Sors,
Mert elraboltad szép életemet,
Nem követelhetem, mert nagy robottól 
Aléltan, szolgád vagyok már neked.

O, egykoron, fönséges májusában 
Nagy indulásnak: szabad voltam én,
De akkor, remetéje mély magánynak,
Az életről csak mesét tudtam én!

Tömjénes és könyvtáras ifjúságom 
Tűnt idejére úgy néz tört szemem,
Mint hervatag kertekre vézna várrom, 
Az ifjúság legenda csak nekem!

Az életemet kérném tőled, ó, Sors,
A szürke hórák mély, holt tengerén 
Egy piros alkonyt, mely tűnő, de csókos, 
E tájról így, ó, hogy menjek el én?
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Az üdv, a rózsa, a boldog majális 
Mind, mind Ígéret, mely nem teljesül, 
Könnyezve vár a korai halál is;
A sírok ormán késő a derű!

TAVASZI TÁJ

Mély esti csendben 
Úgy ég a csillag, 
Miként emléked 
Életemben.

Bús kerti zöldben 
Úgy fáj az árnyék, 
Mint a szivem majd 
Temetőben.

Hűs fuvalomtól 
A kerti lámpa 
Lobog, mint vérem 
Régi csóktól.

Fekete árnyon 
Áttör a csillag,
Mint a jövődön 
Ifjúságom!

MÚZSA

A színfalak közé vígan betáncolt,
S megállt egy tarka spanyolfal megett, 
S míg viharzott a vidám operett, 
Beszéltem néki vágyról és halálról.
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Ó, lámpaláztól ragyogó szemek,
O, fiatal mámor, ó, arany évek,
O, színfalak, ó, festett semmiségek, 
Közétek többé már nem tévedek!

Zengő finálé. Bíbor s lila ködben,
Míg végsőt vonaglott a vad zene, 
Táncolt, mosolygott szőkén és merően.

En néztem őt remegve és remélve, 
Ujjongott karja, válla és feje,
O, életem gyászos Melpomenéje!

A TÁVOZÓ

...És másnap halkan a szivébe célzott 
És elesett. -  Hogy elkísértem őt,
A hold delelt az égen, s holtfehér volt,
O némán állt meg a halál előtt.

A holdba nézett, és a hűs fenyőkre,
Melyek őrt álltak bús kövek felett!
Nem szólt. Oly csöndes volt, mint kertek ősze, 
Ha december jő, és minden beteg.

A holdba nézett. Én nedves szeméből 
Kiolvastam a titkot, a nagyot:
A holdba néz, és nem lát több napot.

Kezet fogott velem. Az éj, a késő,
Úgy hallgatott, mint ősmély kriptabolt. 
Becsöngetett. Halálharangja szólt.
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A MUNKÁSNAK

Szelíd szonettek szende tejüvegén keresztül 
MegláttxTe, ó, testvér, feléd nyújtott kezem,
Ha ünnepnapomon rímek csellója csendül, 
Tüdődbe, hogy milyen dal ütemét keresem?

Tüdődbe, hogy e selymek, ezüstök, mind e pompa 
Mind csak művészkezekkel emelt ravatalok,
Mind sorsomat takarja, mind sorsunkat zokogja,
S egy elveszett éden, mely betűin ragyog.

Éden, amelynek én is, te is, búsan faragva 
Vagy vígan fütyörészve, polgárai vagyunk,
De irigy istenek és hódítók haragja
Kizárt belőle minket... Míg fölpirkad napunk,

Szelíd szonettek szende tejüvegén keresztül 
Egy új éden kinyíló, távol kertjét lesem,
S ha jobbom, mely feléd nyúl, meglátod e rimektül: 
Testvér, e tájon még ma együtt leszel velem!

A BÚCSÚZÁS SZONETTJE

Búcsút veszek ma fájón tőletek,
Nyugodt, ó formák, zárt gyűrűk, szonettek, 
Mik rejtve rejtik a szép mérgeket,
Keserveit megölt, megtört szivemnek.

Búcsút veszek ma fájón tőletek,
Szonettek, ötvözöttek és kizengők,
Nékem ez ékes forma elveszett,
Én eltévedve járok már nagy erdőt,
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Hol immár végtelen dallam lebeg,
Mely csillagok felé tör, s mélybe zendül, 
S mig egy talányos és új félelemtül

Szivem remeg, a végtelen egek 
Szelíden és örökre rámhajolnak,
S én társa lettem a holt csillagoknak.

NINCS HALÁL...

Múló világ felett 
Örök csillagok élnek,
Hiába hullanak 
Hervadt lombok, remények,
Mindig akar, szeret, dalol az élet!

Görögség napja, te,
Krisztusnak boldog álma,
Hiába roskadoz
Bús tegnap szürke mába,
Örökkön élsz az ég mély templomába.

Múló világ felett,
Tűnő nap temetőjén 
Örökké fölragyog 
Az isteni verőfény,
És él a bennünk élő égi törvény.
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NYÁRI MAGÁNYBAN

Hűvös, holdas. ..

Hűvös, holdas, csöndes éjjel
-  Valahol egy sellő dalol -  
A Tiszán ring elpihenve 
Öreg szivem, régi kéjjel.

Boldog, békés csillagok
-  Valahol egy sellő dalol -  
Aranyozzák e szivet be.
Tört szivem, ragyogj, ragyogj!

Messze, messze, tüzek égnek,
-  Valahol egy sellő dalol -  
Ö, viharok szép szünetje, 
Mikor hull le árva fényed?

Utánam...

.. .De akkor minden késő már. Jöhetnek 
Megértői az elfáradt ütemnek,
Mely végtelenbe s éjbe lehanyatlott. 
Jövendő arcok,
Mit bámultok már? Kései kudarcot!

Ó, akkor minden késő már. Hiába 
A  szerelem rózsája. Rög porába 
Hervad csupán, és sírnak éjjelébe,
Ó, szépek szépe,
Siess rózsáddal új élők elébe!
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Akkor már minden késő. Bús dicsőség, 
Zászló, mely beteríti béna hősét,
Ki elesett az áldatlan kudarcban.
Miért rohantam?
Egy hulló csillagért borús magasban!

NINCS BÚCSÚZÁS

Nem búcsúzom, mert nincsen búcsuzás, 
Életfolyóim mind tengerre szállnak,
S az örök égbe tér minden múlás,
S végtelen minden partja a halálnak.
Nem búcsúzom, mert nincsen búcsuzás,
És mindenhol csak múltam tája várhat.

Nem búcsúzom, mert múltak tája vár,
A régi én talál rám szomorúan,
A régi én, kinek ősbúja fáj,
S új bánatommal osztozik csitultan.
Nem búcsúzom, mert múltam tája vár,
Hol új tájakra vágyva, elvirultam.

A régi én talál rám szomorúan,
És kérdezi: hol voltál, jó fiú?
S én felelem: a múltakon búsultam,
S beláttam, hogy minden távozás hiú,
S nincsen bolyongás, csupán körbeTörbe, 
S megtérünk minden vándorok, örökre!

STANZA A TISZÁNÁL

Elnézem őt, a réges^régi társat,
Ki mindig szótian, és lomhán halad, 
O, láttam véle együtt annyi tájat
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A fakó, bágyadt honi ég alatt,
És elmaradtak ők, a messze tájak,
Sok régi szép és kedves elmaradt,
De ő velem van, s vén tükrébe fáradt 
Közönnyel nézem árva magamat,
S egy idegen arc néz rám vissza onnan, 
Mint bús halott orcája hűs habokban.

KÖSZÖNET A NŐKNEK

Köszönet a nőknek,
Hulló csillagoknak, múló gyönyöröknek!

Köszönet a lánynak,
Egy estére nyíló, hervadó virágnak!

Köszönet a szépnek,
Alkalom és mámor tűnő jegyesének!

Köszönet a jóknak,
Futó pillanatra örömet adóknak!

Köszönet a nőknek,
Aranyért, ezüstért mégis szeretőknek!

Életem szerelme,
Csak neked nincs jussod semmi köszönetre!

KILENC ÓRA

Kilenc óra. Nyugovóra takarodót fúnak,
Én is fúvók mai gondnak, mindennapi búnak.
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Kilenc óra. Öreg este. Feketék a nyárfák, 
Mostan szövik ifjú szivek holdas este álmát.

Kilenc óra. Valamikor én fiatal voltam,
De a szépek messze jártak, távol lugasokban.

Kilenc óra. Régi esték, vissza mikor tértek? 
Soha, soha. Ifjúságot elvéteni vétek.

Kilenc óra. Takarodó. Térj meg, árva lelkem, 
Megtagadott ifjúságból. Mégis öreg lettem!

BESZÉD RÉGI VALÓMMAL

Miért voltál oly szótalan gyerek 
A régi évek csöndes avarában,
Mint összefázott őszi levelek 
A néma éjben, halott haloványan?
-  Mert gyászoltalak árván tégedet, 
Magányos férfi, nőtelen, apátián!

Miért kegyelted úgy a könyveket,
Melyek sorsunk mély titkain merengnek, 
Mint elhagyott és égverő hegyek,
Tanyái a magánynak és szeleknek?
-  Mert tudni vágytam, hogy vágyad felett 
A baljós csillag mért oly félve reszket?

Miért kerülted a víg hölgyeket,
Táncos, dalos erőit a tavasznak,
Kik beragyogták mind a völgyeket,
Hol csókok és virágok záporoznak?
-  Mert láttam őt, ki néked küldetett,
Az egyetlent, a kegyetlent, a rosszat,
Ki lelkedet eladta a gonosznak!
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EGY ÖREG KÖLTŐ ÍRJA EZT:

Irodalom. Ok még ujjongva mondják,
És életüket ráteszik szegények.
Irodalom. O, szomorú bolondság 
Rímekbe törni mind a drága szépet,
Mely a szivárványos, márványos élet 
Nagy sugárútján pompázik, tetézve 
Virágait, az egyszer kinyitókat.
Irodalom. O, ifjak bús mérésé,
O, mohó, bohó, balgán rohanó had.

Én jól tudom már, s bölcsen nézem őket, 
Vén bölcsesség, mely szürke szemfedő lett! 
O, régen én is, én is érte éltem,
Örök művészet, váram és erényem!
Örök művészet, versek, újra versek,
És mindig versek, míg mások szerettek, 
Szereztek, vettek, éltek és akartak! 
Irodalom. O, keskeny börtönablak, 
Melyen keresztül a szép völgybe néztem, 
Hol sírva várt rám özvegy, árva éltem. 
Irodalom. Megöltek, és nem éltem.

ÚJ VERSEIM ELÉBE

Menj nélkülem hát a Városba, ó, könyv, 
Menj nélkülem a szürkülő vidékről,
Ha itt maradnál, mint új borban ó gyöngy, 
Eltöredeznél mély keserűségtől.
Menj nélkülem, mint egykoron Ovidnak 
Szomorúsága, menj zokogni, ó, könyv, 
Menj diadalnak, bosszulásnak, írnak, 
Legyen kék tenger végre ez a sok könny, 
Mely a kék ég alatt dalolva renget 
Dicsőségcsillagot s csillagszereimet.
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A RÉGI ANNA

A terek és idők mély fátyolán át 
A régi Anna úgy tűnik nekem,
Mint gyermekségem aranyos és ámbrás 
Mennyországa, a bús és idegen.
Ügy gondolok rá, mint a régi álmok 
Szövetére, mely fénylő volt s remek.
S azóta jött az ébredés, az álnok,
És jöttek szürke órák és terek.

O, régi Anna, emléked malasztja, 
Neved harangja zeng mély éjeken,
S e lankadó szív elfogyó patakja 
Beléd omol, szelíden révbe halva,
O, szerelem, halál, ó, végtelen!

A ROHATECI MÁRIÁNÁL

Morva határ és szeptemberi táj,
Oly kékek a hegyek.
Szívemben orgonái ma, ami fáj: 
Máriához megyek.

O, idegeni, boldog Szüzanya,
Te fekete-fehér,
A  születésed napja ez a nap,
S szívem már nem remél.

Idegen tájak gyermeke vagyok,
De hozzád jöttem én,
A glória, mely fejeden ragyog, 
Ragyogjon ma felém.
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Elhoztam, íme, szűz Virág, neked 
E táj virágait,
Kései, őszi mind, színükveszett,
De szívem is avitt.

S nem kérek én, költő és idegen, 
Tőled már földi jót,
Csak engedd, hogy törött tekintetem, 
Mely fényeket ivott,

Rajtad legeljen, mint híves patak 
Vizén a szarvasok,
S lehessek egykor én, fáradt gyerek, 
Vidám és bölcs halott.

A MAGYAR SOROMPÓ

A morva hegyek oly idegenül 
És közönyösen várnak,
És úgy fáj némasága az öreg,
Fáradt honi határnak.

A nap morva hegyek vállán pihen. 
Nyugatra mosolyog már 
A hold, magyar hold, halavány szine 
Tarlott határon kószál.

A sorompónál meg kell állani,
És sóhajtani mélyen:
Magyarország! O, régi tájaim,
O, elhagyott vidékem!

Fakó fáját hazámnak csöndesen 
Megölelem szorongva,
S úgy érzem, hogy magányos szívemen 
Az életem zokog ma.
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S míg a sorompón átzeng üteme 
E szent, delejes árnak,
A morva hegyek oly közönyösen 
És idegenül várnak...

BABONA

Különös éjszaka,
Az ablakot kitártam.
A hold halvány virág, 
Kutya vonít az árnyban.

Hűvös, mély éjszaka, 
Halottaim üzennek,
A hold halvány virág, 
Kinyiltak mind a kertek.

Talányos éjszaka,
A tavasz nyárba téved,
A hold halvány virág,
A temetők fehérek.

Halálos éjszaka,
Oly hosszú rémes árnyam, 
A hold most hervad el: 
Annát álmomba láttam.

ÜZENET SZEGEDNEK

Nemes szülőm, te boldog és te büszke, 
Megérzed-e, ha lángod gyűlni kezd, 
Hogy egy szülötted, fényed árva üszke, 
A távol tájon most feléd siet,
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S a vágyó álmok táltosán dalolva,
A Tisza menti fák között halad,
O, érzed'é, hogy várja őt a róna,
A te borús és bolygó fiadat?

O, érzed-é, mint gyűl ki messze vágya, 
Feléd, hozzád a lomha ködön által,
És mint üzen az őszi holdsugárral,

Mint fogy reménye, mint a hold világa, 
S idegen rögre fázón mint borul,
Míg egyszer az föiéje domborul?

IDEGEN LUGAS ÁRNYÁN

Fekete szőlős, messze lugasban 
Bánatos, boldog pihenő,
Ma minden vágyam abbahagytam, 
Ilyen lehet, ilyen csöndes 
A közeledő temető.

Fekete szőlős, kicsi lugasban, 
Idegeni, boldog helyen 
Elpihenek ma én magamban,
Ilyen lehet, ilyen néma 
Az ismeretlen sírverem.

Fekete szőlős, árva lugasban, 
Rátok tekintek, szép napok,
Nyári napok, rég áldozottak,
Ilyen boldog, ilyen messze 
Nem leszek, csak ha meghalok!
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MÉGIS OLY SZÉP...

Mégis oly szép az élet. Tört kehellyel, 
Melyből minden öröm s erő kiömlött,
Tört karddal, mely csúfos kudarcba tört el, 
És ellened fordult, ó, bús legyőzött,

Mégis oly szép az élet. Tört virággal,
Mely néked nyílt, s elhervadt, mint a lelked, 
És tört zászlóval, melyre írva: Bánat,
S mellyel vert életed eseng kegyelmet,

Mégis oly szép az élet. Mégis oly szép, 
Fölötte kék sátor a csillogó ég,
Alatta tarka szőnyeg az örök föld.

Oly szép az élet! És oly bő kegyelme,
Enged, hogy élj, szegény, szomorú ördög,
Ég és pokol reményétől elesve.

ÁMOR

Anna, szépséged hív oltározója, 
Anna, szíved reménytelen hívője,
Ma újra áldozom, ó, édes ostya,
Kiben keservek mérge él beszőve.

Oltáraid előtt áll ifjúságom 
És végzetem: tekints ez áldozatra,
O, Anna, vértanúk végére vágyom,
És üdvözít a vergődés maiasztja.

Minden versemnek ünneplő palástját 
Magamra öltvén, aranyos selyemben 
Tört szemeim az üdvöt nyílni látják,
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S könnyek áldott borát áhítja lelkem,
Szép istennőm, ki híved nem szeretted.
S én bús papod, ki nem hisz már tebenned.

TÉRZENE

Felgyöngyözik a kisváros ködéből 
Honvágyóan az alkonyi zene,
Majd szikrázón a szürke ég felé tör,
Mintha a tűnt nap lelke zengene.

A fáradt földön elhal a dübörgés,
Minden zenébe halkul, s mese lesz,
És minden fölszáll, minden ablak fölnéz,
Az ég, mint egy nagy és zengő eresz.

O, lelkem, ki egész nap messze vágytál, 
Egekbe, melyekből száműzve élsz,
Miért roskadsz meg, szárnyad porba vágván, 
Minden zenél most ég és föld határán, 
Minden zenél már, és te nem zenélsz?

A BAKTER

A kis végváros őszi éjszakáján 
-  O, július víg tája, kék ege! -  
Egykedvű lágyan végigzendül árván 
Az álmos őr virrasztó éneke.

Féléberen, tűnt őszök bánatával 
Míg hallgatom az ószláv dallamot, 
Eszembe jut a nyári róna tája 
És fénye, mely bennem végsőt ragyog.
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Eszembe jut minden, mi tündököl, ég, 
Sok régi vers, sok régi csók, öröm, 
Eszembe jut a boldog végtelenség,
A távol élet, a virágözön.

S úgy fáj az éj virrasztó, álmos őre,
S a szomorú szláv dallam fáj nekem, 
Rokon velem, bánatra és közönyre,
És idegen és örök idegen.

FELEDÉS

Ha volna selymes, karcsú paripám,
A neve Feledés, a vére sárkány,
Ki úgy rohanna, mint tűnt üdv után 
A gondolat a bal végzet magányán:

Fölülnék rá, s az őszi völgyeken 
Széllel rohannék az avart kavarva,
S úgy futna tőlem e silány jelen,
Mint porzó láncosfű a zivatarba,

S ahol legőszibb, legfájóbb a táj,
Hol a világ egy szép schönbrunni park, 
Szivem, e lázas, torpanó, riadt,

Átugraná a végső akadályt,
És Feledés megállna, megigézve,
És égre nézne boldog, holt vitéze.
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VÉGTELENSÉG

Falu csöndjében zengenek 
Idegeim, e hárfahúrok,
Valami nagy kín közeleg,
Az életem ma úgy sír, úgy zsong.

Ó, szívem, fájó zeneszer,
Miért csendült meg árva mélyed, 
Mért zenged át a végtelen 
Idők ölét s az égi kéket?

Miért oly boldog ma az ősz,
Mint áldozás után apáca,
S a fájdalom mért oly erős,
Mint nagy szerelmek a halálba?

És miért húz ma mint delej 
Az őszi hold a temetőbe,
Miért néz sírva a szemem 
Az égi és örök mezőkre?

A VÉGEKEN, ÉSZAKON

E bús erdők fölött
-  Ma köd van és enyészet -

Egy ősi óriásnak 
Mérföldes lába döngve lépett.

Egy ősi óriás
-  Még él a vén regében -

Árnyéka feketéllik 
Ma is e letarolt vidéken.
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S ez árny ma rámborul 
-  Most ősz van, s lesz^e nyár még?

És járok holt határon 
Árnyak sorában, én is árnyék!
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1912

MILYEN VOLT...

Milyen volt szőkesége, nem tudom már,
De azt tudom, hogy szőkék a mezők,
Ha dús kalásszal jő a sárguló nyár,
S e szőkeségben újra érzem őt.

Milyen volt szeme kékje, nem tudom már, 
De ha kinyílnak ősszel az egek,
A szeptemberi bágyadt búcsuzónál 
Szeme szinére visszarévedek.

Milyen volt hangja selyme, sem tudom már, 
De tavaszodván, ha sóhajt a rét,
Úgy érzem, Anna meleg szava szól át 
Egy tavaszból, mely messze, mint az ég.

BÁNK BÁN

A tündöklő szinen komor varázzsal 
Ragyog, villámlik a tragédia,
Mely zord költője végzetére rávall,
S hallgatja mind a víg ma száz fia.

Ledér vállak hava csillogva reszket,
Kacér tekintet égve, gyújtva száll, 
Szövődnek flörtök, pletykák és szerelmek, 
Az élet ünnep, s játék a halál.
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A bíbor kárpiton túl messze, messze, 
Távol táj havas hantjai alatt 
Pihen a költő, s érzi a havat,

Mely egyhangúan leng és nő felette, 
Mint egykor sorsa éjjelén a gyász,
S nem érzi, hogy már volt föltámadás.

HALÁLHIMNUSZ

Egy ódon misekönyvbe

Öt dalolom: hozzája mennek 
Minden fejedelmek.
Öt akarom: neki adóznak 
A jók és a rosszak.
Öt keresem: hozzá sietnek, 
Akik eltévednek.
Öt szeretem: ott rám akadna, 
És meglátna Anna,
És látná: mélyén az időnek, 
Múlt és jövendőnek,
És túl az életen, halálon, 
Életem ő s -  halálom!

CORONATIO

Annának víg bukását, könnyű vesztét 
Jelentik gyászos posták néha nékem, 
Hogy elsodorták tőlem ködös esték,
S rózsák között botorkál víg vidéken.
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Annának víg bukását nem sirattam, 
Mert Annát nékem nem lehet siratni, 
Annának én örök száz kincset adtam, 
Min nem győzhetnek a pokol hatalmi.

Szépség, szüzesség, ifjúság virága,
Mint tépett párta, hullhat föld porába, 
Örökkön él én édes, büszke, drága, 
Mennyei mély szerelmem ciprusága.

Annának már a koronája készül 
Aranyból és gyémántból szűz egekben, 
Ö nem szédülhet már le semmi égbül, 
Anna örök, mert Annát én szerettem!

TÉLUTÓ

Még benn ülünk. A kandalló varázsa 
Melengeti a fázós bánatot,
Bovarynét olvassuk egyre-másra,
Künn zajlanak a víg vadászatok.

Valahol Pesten, messze, operába 
Puccini zeng ma, s éber vonatok 
Robognak át a gyémánt éjszakába.
Én itt vagyok, és én itt maradok.

Emlékek szőnyegén rajzolgatok,
S mint levendula, meghitt, régi bánat 
Belengi csöndes, idegen szobámat,

S míg künn a köd száll, és végsőt havaz, 
Szívemben Anna fénye fölragyog,
S vígan kinyit a tavalyi tavasz.
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RONTÁS

Mióta ő nincs, nincs már nő nekem,
Pedig be szépek vagytok, büszke szépek, 
Mint hattyú, kócsag, úgy lebegtek el,
Ti gyönyörű és múló jelenések.

De tőlem fél mind, tőlem messze jár,
Mert szemeimből távolok üzennek,
Es öreg bánatok boronganak,
Mint oltárkép mélyén a régi szentek.

Mi lehet a tekintetemben, ó, mi?
És mért nem tudok más asszonyt szeretni? 
Úgy akarok feledni, élni még,
S ő minden, és a minden semmi, semmi!

VÉGÁLLOMÁS AZ ŐSZBEN

Kis állomás az álmos őszben.
Várok, de nem tudom, mire? 
Ködvár előttem és mögöttem,
A szép napokból rég kijöttem, 
Mindegy: közel vagy messzire!

Ha itt maradnék bánatommal,
Mi haszna, és ha elviszem,
Véle ébred a szürke holnap,
S a messze zengő távoloknak 
Csak gyászt zeng vissza vert szivem.

Kis állomás az álmos őszben,
Valaki ott fenn zongoráz,
Az életemet veri csöndben,
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Egyhangú lassan ott fölöttem, 
Ilyen lehet kis temetőben 
Sírok fölött, ha a szél dudorász.

PROFÁN LITÁNIA

Tűnt Anna, aranyház,
Te drága csoda, 
Elefántcsontmívű 
Boldog palota.

Tűnt Anna, te tünde,
Te édeni kert,
Ahonnan örökre 
Sors kardja kivert.

Tűnt Anna, mennyország, 
Thulén túli táj,
Kire messze, mélyben 
Gondolni be fáj!

Mindent, ami kincses,
Ügy hordok eléd,
Úrnője elé mint 
Rabszolga cseléd.

S te fönn, szoborárván 
Trónolsz, te örök,
Mint dór templomok ormán 
Merev, isteni nők!
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A REMÉNYTELEN

Virágot, szerelmet,
Pénzt és dicsőséget, 
Örömet és erőt,
Fiatalos, büszke hitet 
Másnak adtál, élet.

Jussomat, az ősit,
Melyhez jogom tartom, 
Odadobtad másnak,
Szép szerencse kegyesének, 
Éljen és akarjon!

Senkinek és cenknek 
Adtál minden szépet,
Pedig méltó dallal,
Mélyen zengő diadallal 
Én díszítlek téged!

Most utolsó gőggel,
Mit el nem vehetnek, 
Koszorút, keresztet,
Tűnő, fájó ifjúságot, 
Éneket és kedvet

Odadobom mind, mind, 
Nesze semmi, fogjad,
S hagyj békét örökre 
A  távoli száműzöttnek,
A  kitagadottnak.
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IDEGEN SÍROK KÖZT

Megyek a dombon, míg elér az estve, 
Valami régi, holt nevet keresve.
Áldott legyen,
Ki szeretett, s most álmodik feledve.

A sírokon túl bámuló barázda,
Tavaszi álom, vén paraszt kapálja. 
Áldott legyen,
S legyen szegénynek boldog aratása!

S még mielőtt az estve rám rohanna, 
Egy név mered rám régi hanton: Anna. 
Áldott legyen!
Most cseng az esti vágy lélekharangja!

MARIÉ ANTOINETTE

Királyi és vallásos szőkesége 
Úgy tündökölt a tűnő táj felett, 
Mely zúgta már a rút feszítsdmeget, 
Mint hold a barna fellegből kilépve.

Ausztriából jött. Az égbe tartott, 
Elefántcsontkezében kis kereszt. 
Nővére várta, a bús, szende est,
És a tömeg piroslott és viharzott.

Előtte állt a száz kékvérben ázott 
Kivillanó gillotin síma éle,
Mögötte a Marseillaise rőt zenéje.
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Ő elbotolt, s a hóhérlábra hágott 
-  Ó, végső perc, te vérző, rémitő -  
O szólt remegve:

— Pardon, monsieur!

SZERELEM VOLT

Oly messze, messze, messze már,
Hol az öröm s madár se jár,
Hová a vágy is elhervadva ér el,
Oly messze, messze, messze vár.

Szerelem volt a neve régen,
Tavaszban, éjben vagy mesében,
Tegnap még szenvedés volt, kínos, kedves, 
Ma emlék, holnap síromon kereszt lesz.

MINDEN...

Minden reggel
Búcsúszavak jönnek sereggel.
Minden délben
Úgy érzem, éltem, és már holtra értem. 
Minden este
Reménynek, vágynak mindörökre veszte. 
Minden éjjel
Ölelkezem a fojtó semmiséggel.
S reggel, reggel
Új búcsút járok tűnő életemmel.
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MENNI...

Hotelszobának mélyén elfeküdni,
S érezni: minden messze s veszve rég,
A hideg párnák kriptájába dűlni,
S látni: bennünk van mind e messzeség, 
A  tört tükörbe nézni, s tűrve tűrni, 
Hogy arcunk idegen s holt, mint a jég, 
O, kínok kínja, poklok pokla: élni,
És másnap újra élni, s útra kélni.

MÁR AZT HISZI...

Már azt hiszi a vén szív: túl a jón 
És túl a rosszon hindu bölcseséggel 
Úszik mély vizen és örök hajón,
És egy az ősi röggel, ősi éggel.

Már azt hiszi a vén ajk: némaság 
A  legbölcsebb szó e zajos világon,
Hogy nincs igénk, mely az örök magány 
Ködén át zengne, és hírt vinne fájón.

És íme: bámul már a téli rög.
És íme: zöldell már az őszi parlag,
És íme: csak a változás örök.

És íme: mély vizen, mely parttalan tart, 
Még kora úszni, míg folyói folynak 
És áradó és fájó tavaszoknak.
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BETHÁNIÁBAN

A régi dolgok híven visszatérnek,
S hiába megy az életem tova,
Övék a vágyam, és övék az élet.

A  régi emlékek piros bora 
Ma mámorít, s ma ringat vissza engem, 
S ma száll a régi rossz és rút tova.

Emlékeim, utolsó vacsora,
Ma magamat adom tinéktek által,
Ily élok még nem voltatok soha.

Az éjben halkan zeng a csalogánydal,
S én érzem, érzem, hogy búcsúzni kell, 
S szeretnék eggyé lenni mind e tájjal,

Mely sorsom útján égbe úgy ivell,
Mint égbe lejt a halkuló madárdal,
Ma megbékéltem már a semmivel,
S boldog frigyet kötöttem a halállal.

SZAKOLCAI EMLÉK

Pösze cseléd, kis tót leányzó 
— Mint ódon morva oltárképeken -  
Loholva ment ki a végállomáshoz, 
Hogy estvére otthon legyen.

De a vonat -  ó, sorsunk gyorsasága -  
Már vígan füttyent és eloldalog, 
Ancsa tótul kérdezte: Moravába 
Lekéstem már a vonatot?
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Belenéztem nedves kökényszemébe, 
Mely tágra nyílt, és kérőn rám meredt, 
És láttam benne nagy, bús messzeséget, 
Magát a mély, kék végtelent!

BÉKE

És minden dolgok mélyén béke él, 
És minden tájak éjén csend lakik,
S a végtelenség összhangot zenél,
S örök valók csupán mély álmaink.

És minden bánat lassan béke lesz, 
És mindenik gyötrődés győzelem,
S a kínok kínja, mely vérig sebez, 
Segít túllátni a szűk életen.

Testvéreim: a boldogság örök,
S e tájon mind elmúló, ami jó,
S az élet, a szép, nagy processzió,

Mely indul örvény és sírok fölött, 
Az égi táj felé tart csendesen,
S egy stációja van: a végtelen.

HARMÓNIÁK

Szenvedni tudj, és tűrni merj,
És várni, sírni, érni,
A szirtek párnáján pihenj,
S ne félj a végtelen jövővel szembenézni!
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És minden veszne, törne bár,
S ha semmit el nem érne,
A lelked él még, s vár reád 
Titokkal teljes és vigasszal teljes éje.

GYÁSZPOMPA

A képzelt utazás villámröptű vonatján,
Mely légen s égen át új álmokat keres,
Nem érdekel a táj, se tiroli, se tálján,
London se, Moszkva se, mert én, vén szekeres,

Nagyon is jól tudom, hogy minden földi tájon 
Egy nagy szerelem él, és egy nagy fájdalom,
És minden romokon csak magamat találom, 
Merengő Máriust kartágói romon:

Hellász azúr egén az istenekre vágyom,
A Szajna partjain Musset sírhalma fáj,
Itáliában én az Infernót találom,
Mely Dantéban lobog, és minden drága táj

És minden régi rom nekem csak furcsa álom, 
Melynek szines ködén a bús való cikáz,
Tört vágyam íve von szivárványt mind e tájon,
És minden táj halott, hasonló és hibás,

Ha vérzőn égető lelkünk mélyébe nézünk,
Mely vak örvényeit kitárja szüntelen,
S melytől, ha ránk mered, nincsen menekülésünk 
Sem tűnő tájakon, sem tündöklő egen.
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ARANY TAVASZA...

Arany tavasza te a nagy emberiségnek,
Nemes hellén világ, mikor nyílsz újra ki,
Mikor lesz gyönyörű összhang e zűrös élet, 
Mikor lesznek megint tükrök a szent művészet 
Arany és elefántcsont, magasztos szobrai?

Tükrök, miket ha szemlél, önön képére téved 
A fiatal szüzek és ifjak tekintete,
Mikor lesz az ajak formás igéje ének,
Mikor csitul zaja nyomornak, zendülésnek,
S mikor lesz életünk üteme mély zene?

A költő addig is, a szűkös mát feledve,
Eljár arany hajón révedbe, óh, görög,
Eljár a távoli és boldog szigetekre,
S megtérve gazdagon, hirdeti énekelve,
Hogy múló életünk, s művészetünk örök!

TAVASZESTI DAL

Sötétkék selymét 
Az égi sátor 
Kitárja -  s csönd lesz 
A végtelenség.

A messze élet 
Itt zeng szivemben,
S e zene békén 
Az égre réved...

Ti régi esték,
Ti messzi vágyak:
Ma minden álom,
És minden emlék.
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Ma csillagokra 
Néz már a vándor, 
Nyugodt, örök, bús, 
Tenger rokonra...

Zenélj szelíden, 
Szent tavasz este,
S mint a virágok, 
Mély végtelenbe -  
Nyílj ki ma szívem!

TÍZ ÉV UTÁN

Szinger Koméinak

Tíz év után a hű tanítvány 
Mit hozzon, Mesterünk, neked? 
Sorsunk fukar, szerencsénk hitvány, 
S te nem bánod a kincseket.

Ifjú hajunkat s tavaszunkat 
Behavazza a szenvedés,
Bánat vegyíti ó borunkat,
S tekintetünk hűs éjbe vész.

Tíz év után ezer csalódás 
Nehéz terhével gazdagon,
Mit hozzon a szegény tanítvány,
Jó mesterem, hű oktatóm?

Hozok neked töretlen épen 
Örök virágot sír felett,
Mi ott virul költők szivében,
S a jók szivében: hitemet.
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Hitemet az örök világban, 
Melynek zenéjét hallgatom,
S amelynek két rokon futárja 
A te igéd, az én dalom!

ATYÁMHOZ MEGYEK...

Nézem őt a régi, régi képen,
Új szobának idegen falán,
S lelkem lángol mély, sötét szemében. 
Régen, régen elment már apám,
S egyre jobban közelebb jő hozzám,
S minden utam feléje vezet,
Hozzá szépít mindegyik csalódás,
S amint foszlik az emlékezet,
Úgy érzem én egyre rokonabbnak,
S érzem egyre, hogy én ő vagyok, 
Éltem útján fáradt nyoma ballag,
S utolérem, ahol elhagyott.
S ha fölöttem gyöngyvirágok nőnek, 
És tavaszba ér a temető,
Partjain a tájak és időknek,
Egy bölcsőben alszik velem ő.

ÚJ SZÖVETSÉG

Mint Izaiás prófétádnak 
Ajkát tüzes szénnel jelölted, 
Égő szened lett vágy és bánat, 
Uram, így állok már előtted!
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Jó volt, Uram, az égető szén, 
Amelytől ajkam és a lelkem 
Hirdette, mily acél a törvény 
A szívben és a végtelenben.

Most új az ajkam és a lelkem,
S így állok én vigan előtted,
S téged dalollak a jelenben,
És benned látom a jövőket.

A múlt füzéből már kiforrott 
A múlhatatlan érc: a lélek,
S látom: bús vágyam angyalod volt, 
S szerelmem áldás és dicséret.

ISTENI LÍRA

O, zengj, isteni líra! Zaján a földi ködnek, 
Zengj túl te égi gőggel a testvér csillagokra, 
Vágyaktól hangjaid a végtelenbe nőnek,
S lobogva ég a szív, mint Hóreb csipkebokra!

Szegény, szegény vagyok! De zengj, isteni líra, 
S a távoli egek fényével homlokomra 
Tüzelj, ihlet tüze, s elomló napjaimra 
Örök fényt csalj, rímek és ütemek kohója!

E dalt magában egy magányos szív dalolja, 
Magának zengi ő, de a daloknak sírja,
A zengő temető, a föld az égi boltra 
Veri a dallamot. O, zengj, isteni líra!
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MINDEN ROHAN...

Minden rohan. Szegény magányos, 
Hiába nézed a kék csillagot,
Az élet nem bús, nem talányos,
Az élet harcol: züllik és ragyog.

Minden rohan. S a nagy talányok 
Meddőn virulnak fönn a kék űrön, 
S míg telkeden ül méla átok,
Mások gyönyörbe hullnak szédülőn.

Minden rohan. S rohan az élet,
S reád mi vár, te kérdő s álmodó? 
Mély óceánja semmiségnek 
S az alvilági, hallgatag folyó.

Minden rohan. Rohanj te is már, 
Hisz úgyis későn indulsz, balgatag, 
Leszüreteltek mindent itt már,
Tiéd tűnt őszök holt pompája csak!

EMLÉK

A szálló évekkel 
Sok minden megy el, 
De a szív, a koldus, 
Tovább énekel.

Mi remény volt régen, 
Emlék ma csupán,
De legalább sírhatsz 
Tűnt szépek után!
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Ami emlék, szebb is, 
Mint az, ami él, 
Romok is ragyognak 
Hűs hold fényinél!

DAL

Már ezután játszom 
Virággal és éjjel. 
Játszom az utolsó 
Csókkal, reménységgel.

Játszom a jövővel 
És a szerelemmel,
Az én eltört, árva, 
Furcsa életemmel.

Játszom szép szavakkal, 
Leányszívvel, bállal, 
Fehér szemfedővel, 
Fekete halállal.

A KÍSÉRTŐ

-  És mutatá a távol Indiákat,
Hol elefántcsont és gyémánt terem, 
És mutatá Ophirt, hol kincseken 
Tipor a láb, s a föveny is opált ad.

És mutatá a hiperboreákat,
A boldogoknak messze szigetét,
Hol élnek még a nimfák és regék,
S partját a titkos Óceániának.
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És ezt mind, mind Ígérte a kisértő, 
Mindent, mit e világon csak lehet, 
Ébent, bíbort, gyönyört és kincseket.

O, a világ oly tág, oly dús Ígérő,
S ő elhárítá halkan, könnyedén!
-  Mind e világon túl lesz az Enyém!

ANNA-BÁL

Lelkemben áll a boldog Anna-bál, 
Örvénylő vágyak táncoló csapatja.
Ma nincs enyészet, mélabú, halál,
Ma zászlaját a mámor fölragadja,
S a szív, vert életem haló patakja,
Ma megdagad száz zsongó látomással,
S a szerelem mély tengerébe áthal.

Ma újra koszorút fon az öröm,
És nászi fáklyát lenget a dicsőség,
S a jövendőség kapuját töröm,
S látom magam, győzelmek ifjú hősét,
És vár a nagy, a holdasán zengő rét, 
Hogy sírva a gyönyörtől ráfeküdjem 
Áléivá boldog nyáréji derűben.

Ö, szerelemnek holdja, szűz arany,
Ó, fiatalság éje, végtelenség!
Hiába sírok, s áltatom magam,
A  nyár és vágy elvesztek már nekem rég, 
S orgonahangján a sok büszke emlék 
Ott zsong a távol, mély látóhatáron,
Hol a sötétbe húnyt szép ifjúságom.
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TANÍTÓNŐ A VÉGEKEN...

Egy szürke és hervadt faluba láttam,
A tót hegyek közt árván, csendesen,
Verbéna fonnyadt kicsi ablakában,
Szivében egy távoli szerelem.

A büszke Pestről jött a bús határra,
Egy zongora volt minden vágya itt,
Egy álmodozó hangszer a szobába,
Hogy játssza rajta Schumann dalait.

Hogy játssza rajta eljátszott szerelmét 
És a szegény, kicsúfolt életét,
S hogy játsszon véle sok, bús, boldog em lék...

Elvitt idő, és elvitt messzeség,
De sokszor gondolok rád, karcsú, szőke, 
Reménytelen, kedves Hamupipőke!

MINT RÉGES•'RÉGEN...

A régi óra úgy ketyeg fölöttem,
Mint elfáradt szív a halálos ágyon,
S a végtelenbe nő e zaj a csöndben,
S egy életet jelez verése fájón,

Egy életet zeng most, és visszazengi 
Száz bánatát neki a csöndes élet,
S búcsúzni kell ma, és mindent feledni, 
Szerelmet és bort, verset, büszkeséget,

Halott apám megálló szívverését,
És születő öcsém első sírását,
És egyre nő a csönd és a sötétség,
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S a lelkemet nagy számadásra várják, 
És én lefekszem, s mint a régi gyermek, 
Fáradt kezekkel, úgy vetek keresztet.

TISZAI TÁJAK

Tiszai tájak, végtelen vidékek,
Olyan testvér sorsommal a tiétek.

Én is magány és csönd gyermeke lettem, 
S fekszem szelíd árván a végtelenben.

És hallgatom a füvek halk növését,
Az esti csöndek mély és bús zenéjét.

És nézem, nézem, hogy az esti felleg 
Hogy indul el a hallgatag hegyeknek.

S a fáradt csónak vájjon hova ballag,
És töredéke honnan jő a dalnak?

S túl hangokon és gyászos jegenyéken 
Bús csillagom hol jár a néma égen?

MAGAMHOZ, NYÁRVÉGI ESTÉN

Nem születtél, látom: lenni legelsőnek, 
Csillagot mutatni a borús időnek,
Vágy piros virágát büszkén szívre tűzni, 
Titkait jövőnek bátran kibetűzni.
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Apád is beteg volt, kifáradt keresztény,
Aki sírt a csillag és a féreg vesztén,
Akiben fölös volt a kímélő jóság,
S örökül rád hagyta fájó szive sorsát.

De azért, én lelkem, még nincs veszve semmi, 
Ennyi gyöngeségből kell erőre kelni,
Ennyi szomorúság, ami tégedet vert,
Ötvözi ezüstté a költőt, az embert!

Csak zenélj, ahogy tudsz, méla hangfogóval, 
Csak beszélj a csönddel, árnnyal, csillagokkal, 
És ha másra hallgat mind a többi ember,
Te beszélj tovább a zengő végtelennel.

KÖDÖK VÁRÁBAN

Halott, süket Beethoven a falon. 
Esőszagú, őszesti unalom.
Lármák és fények távol, délre járnak, 
Búcsúja tompán zeng a messze nyárnak.

Köd vára nékem az egész világ,
Hervad a vágy, mint őszvégi virág,
Mely síri kertben halkan halni vágyik,
S elteng talán a mai éjszakáig.

Ma kellenek a régi levelek,
A régi versek, szép kisértetek,
A régi csókok, zengő távolokba,
Míg fáradt lábam ágyba vánszorog ma.

Míg árva vágyam lassan éjbe lankad, 
Mint az utolsó alkonyi fuvallat,
Jó éjszakát! Virraszt némán, vakon 
Halott, süket Beethoven a falon.
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HÁLAADÁS

Nem adtak semmit ők,
Az ígérő remények,
Csak sok szép bánatot,
De így is jó nekünk az élet.

Nem lettem férfia 
A nőnek, kit szerettem,
Csak borús árnya én,
De azért csillag ő felettem.

Akartam valamit,
Mely tett legyen, és élet,
S bénán csüggedt karom,
De édes álom a művészet.

Oly messze az örök,
A csillag és az Isten,
A boldogság, az ég,
De mégis jó volt várni itt lenn.

FÁTUM

A távol violás ködében, 
Mint tarka délibáb lebeg 
A magyar ősz a méla Végen, 
Mely mindent eltemet.

A  tarka ősz a bús határon, 
Hol oly közel a temető,
S a vég ott vár az állomáson, 
S a vég oly könnyező,
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S a templom orgonája reszket 
Végig a meghalt városon,
S oly távol fény ég a szemekben, 
A holt éggel rokon.

És rokon az én holt szivemmel, 
Ki, ha leszáll az éj, a csönd, 
Hiába zendül sorsa ellen,
Mely ráhull, mint a köd.

MELANKÓLIA

A kicsiny élet mégis szép nagyon,
És akad néha egy kis jó napom.
Egy szivar, melynek szőke füstje fölszáll 
Az őszi égbe, mint a bús ökörnyál.

Egy csésze tea, melynek mámorában 
Úgy nézek szét az álmos kis szobában, 
Mint a nagy császár a kis szigeten, 
Őszirózsával árvult szivemen.

Egy szép levél, melyet a távol élet 
Ideküld vígan. Benne egy idézet. 
(Ezerkilencszáznyolc! Oly ifjú voltam, 
S Annának új rímekben udvaroltam!)

Egy régi arckép. Rajta szép ajánlás 
Egy szinésznőtől. Meddő éjszakázás 
És vágy és bánat könnye, csókja rajta. 
Becézgetem, mint bús babát a dajka.
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VÁRAD

Várad: a kicsi magyar élet 
Nagy és új küzdőit te adtad,
Költők és más ifjú merészek 
Benned ébredtek és akartak,
Áldott a te száz esti fényed,
És áldott nyugtalan vigalmad. 
Pogány örömre emlékezvén, 
Megáldalak én, bús keresztény!

Hisz benned lettem én is újjá,
S gyászom palástját porba vetve 
Indultam el újult ifjúság 
Babéros útján szerelemre.
És áldott legyen ama utcád,
Hol ő lakott, a vágyam lelke,
S áldottak a színházi esték,
Melyek Annát felém vezették.

Várad: szőlőkoszorús őszöd 
Mily tarka pompa tört szememben, 
S a Kispipában kék ködök közt, 
Hány szürke bánatot feledtem, 
Mikor az élet öklelőzött,
S az évek szálltak már felettem,
S én csak daloltam, s késve késtem 
Aratni jégvert kis vetésem.

Várad: hol Ady Endre arca 
Ragyogott éjszakák homályán,
S új versek csengő, könnyű harca 
Vágott rendet a régi gárdán,
S a kávéházi zűrbe, zajba 
Tárogatónk zendült, kiáltván: 
Hogy akik itt sírnak, loholnak, 
Mind váteszeid, tarka Holnap!
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Fogadd e dalt, mint vallomását 
Magányos, messzi szeretődnek, 
Város, kinek nem látni mását,
Ily újat, vígat és erőset,
S bár poromat -  hisz visszavárják -, 
Adom a szent szülötte földnek, 
Borús vágyam derűs magasban 
Várad felé száll nyughatatlan!

MAGYAR TÁJ, MAGYAR ECSETTEL

Kis sömlyék szélin tehenek legelnek,
Fakó sárgák a lompos alkonyaiban,
A szürke fűzfák egyre komorabban 
Guggolnak a bús víz holt ága mellett.

Távolba néznek, és a puszta távol 
Egy gramofon zenéjét hozza nékik, 
Rikácsolón, rekedten iderémlik,
A pocsétában egy vén kácsa gázol.

Az alkonyat, a merengő festő fest:
Violára a lemenő felhőket,
S a szürke fákra vérző aranyat ken,

Majd minden színét a Tiszának adja,
Ragyog, ragyog a búbánat iszapja.
(Magyar táj: így lát mélán egy magyar szem.)
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POZSONY

Nyugodt erőben viruló királynő,
Koronás város a bús végeken,
Míg arany tallért hint a gyászpompás ősz, 
Én ligetednek árnyát keresem.

A  ritka lombok közt, gyér napsütésben 
Petőfi és Reviczky árnya int,
O, első szerelem, tűnt ifjú éden,
Mely nem ismétli többé dalait.

O, első szenvedés, gyönyörű bánat,
Mily kedves és mily fájó vagy te már,
Már itt az ősz, és rám az este vár.

Én bámulom a büszke palotákat,
De ligetedben, néma utakon 
Pompázva int két örök fájdalom.

NYÁRI SANZON

N yáro n  daloltam , őszre félretettem,

S m ost tűnt nyár tüzénél m elegszem ...

Arany hold úszik türkisz égen, 
Fekete fák az ében éjben,
Dalol a nyár szőke réten.

Ma a smaragd füvekre fekszem,
Az őszi bánattól menekszem,
Téli rontást vedli lelkem.

O, őszi álom, téli álom,
Kis életem, hosszú halálom, 
Vigasztalj, nyáréji álmom.
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Arany hold úszik türkisz égen, 
Fekete fák az ében éjben, 
Vágyam arany, sorsom ében.

így daloltam vígan réges-régen.

HALOTTAIM

Halottaim találkoznak velem,
És mondják halkan: Testvér, türelem.

És mondják némán: Gyermekem, vigyázat, 
Elmúlnak lassan minden földi lázak.

És súgják: tűnő minden cifra pompa,
S vígan mutatnak békés csillagokba.

És rámhajolnak, és siratnak ők itt: 
Elfogynak boraid és szeretőid,

Nézz ránk, ölelj át mosolyogva minket, 
Szeresd, keresd elrejtett kincseinket,

Reád is vár a nagy, csodás örökség,
Töröld le vígan földünk balga könnyét.

ÖRÖK ZENE

Gondolj el nem múló zenékre, lelkem, 
Szűz csillagokon fönn az égi kertben.

És éjszakára, melynek tükörében 
Elsápad minden árnyék földön, égen.
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Ember Fiára, ki lenn járt e tájon,
Hogy minden szív eztán remélve fájjon,

Az ő hajára, mely szőkébb a holdnál,
És a halálra, mely békébe pólyái.

(E verset írtam messze költözőben, 
Fekete márvány alján, temetőben.)

NAPÓLEON

Rágondolok az óriás elődre 
Szűk életem magányos szigetén, 
Körben kerengve és kétségbe dőlve,
A szép örömnek számüzöttje, én.

Szerettébe sakkozni téli estvén, 
Mikor nem zörren már a holt haraszt, 
És nézni az ostábla ütközetjén, -  
Mint dől ki egy ütéssel a paraszt?

És rágondolni a koldus reményre, 
Mely a nagy játék közben elveszett,
És gondolni királynőnk termetére, 
Mely karcsú, mint e bús játékszerek?

És gondolni a sírra, hol halomban 
Hevernek mind a sárgák, feketék, 
Győzők, bukottak angyali nyugodtan, 
S a gesztusra, mely nékünk int: Elég!
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2

Szerettél ugye a távolba nézni,
És várni némán, mélán egy hajót, 
Mappák fölé hajolva fölidézni,
Ez Korzika, ez Párizs, Elba volt?

Ez Moszkva volt, ez Győzelem, ez Alom, 
Ez Barátság, ez Gyász, ez Szerelem!
S elrévedezve a közel halálon,
Meghatva nézni szét az életen?

Az életen, mely nem köt már ki többé, 
És nem visz el Párizsba soha már,
Csak nézni sorsunk komor kikötőjét, 
Hol félárbocra vonva a halál.

MESSZESÉGEK

Messzemiessze tőletek,
Szép városok és szép színésznők, 
Egy költő él, fásult, beteg,
És nincs, nincs, aki szeretné őt,

Ki mondaná: bús, nagy szemed 
Nekem drágább, mint indus ében, 
Költőm, én megértettelek,
S egy versed zeng szivembe épen.

Messze-messze tőletek, 
Asszonyok, fényesség, vidámság, 
Egy költő él, fásult, beteg,
S unottan lejti már halotti táncát, 
És alig érzi már az életet.
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VENI!

Öröm, te régi szó, te múlt napok faunja,
Örökre eltünél, és nem jársz vissza újra?

Hiába várom én, hogy egy napon beállít 
Kacajod, s zengenek elnémult fuvoláid?

Hiába ülök én vezekelőn a porban,
Siratva életem, ifjan megölt halottam?

Hiába nézek én a ködlő távolokba,
Örökre elmaradsz, öröm, szép déli pompa?

Nem volt elég a könny, a hervatag panasz, jaj, 
Nem volt elég a dal, mely szenvedést magasztal?

Öröm, kit Schiller és Beethoven áldva zengett, 
Jöjj el, jöjj el, te szép, te kedves, égi gyermek!

Csak egy mosolyodat akarnám látni még én,
S elmennék gondtalan, áldón, megáldva, békén.

A VÉGEKEN

1

Vörös függöny mögött a ködös éjben 
Csak isznak ők, s a mély pohárba néznek, 
Melyben vörösbor csillog tompa fényben, 
Bora búnak, vigasznak és veszélynek.

Ez a határ, és itt kell elterülni 
A  sáros hóban szárnynak és reménynek, 
Ez a határ, az élet hegedűi 
Itt gyanta híján fásultan zenélnek.
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Itt inni kell, itt borban az igazság 
És a vigasság, hit, szerencse, álom; 
Mind a pohár felé lendíti karját,
Mely telten csillog az üres határon.

Vörös függöny mögött a ködös éjben, 
Dagadt szemekkel a pohárba néznek. 
Ez a határ, s a csöndben és a télben 
Sorompóját lecsapja itt az élet.

2

Ma hull a hó, és álom hull a hóban, 
Bólint a láng az üres kaszinóban.

Az öreg doktor német lapba süllyed, 
Mint vén kámzsás, nézi a gót betűket.

A szolga fát tesz a beteg parázsra, 
Horatius, hol mezeid varázsa?

Itt ólomlábon jár a gond a hóban,
És Amerika rémlik a viskóban.

Amerika, az aranyhímü távol,
Szőve remény és kétség fonalából.

Ma hull a hó, és álom hull a hóban, 
Befüggönyözve a világ valóban,

S a függönyön túl zene szűri hangját, 
Egy operában ma Puccinit adják.

Nagy operában, bordó- és aranyban... 
És hull a hó, és hull, hull szakadatlan.
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NÉNIA

Könyvekre hajtom le fejem, 
Mint fáradt vándor sírhalomra; 
Könyvek, ti bölcs és végtelen 
Sírok, nem adtok már nekem 
Vigasztalást a végtelen napokra.

Elet mély szomja égeti 
Pusztába lankadt szívemet,
És messze tűnő évei,
Mint bús ekhók, úgy zengetik 
Feléje a hiú reményeket.

S míg sorsom altatót susog,
S hagyom éjét leszállani,
A ködben rátok gondolok, 
Tündöklő jóni oszlopok 
És Annának tündöklő vállai!

PIHENNI TÉRT

M á rk u s  Gézei em lékének

Pihenni tért, és ágynak dőlt szegény,
A bús képű és naplelkű lovag,
S az élet, e nagy, távoli csatatér,
Mely vésztőt, győzőt egyaránt fogad,
S a csöndes, boldog föld alá kisér,
Már messze tőle, mint bús gondolat,
Övé a szűk ágy s keskeny ablakon 
Halkan rügyezve hozzá behajló méla lomb.

És most kinyitja fájó, nagy szemét,
Amely ámulva látott sok csodát,
A tág világ dús földjét, mély egét,
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S mit ég és föld közt álmok szeme lát,
És most előtte minden oly setét,
Minden homályos, s nincsenek csodák,
Kihűlt, kihalt a nagy, dús végtelen,
S nincs gőgös szélmalom és kegyetlen szerelem!

És hol vannak a régi lovagok,
És hol vannak a régi asszonyok,
És hol a Grál, mely éjeken ragyog,
Dulcinea szeme, amely lobog?
Amely lobog, mint távoli napok,
Amely ragyog, mint messzi fároszok.
Hol van ma lovag, hölgy és ama Grál,
O, élet, messze táj, be szép és rég valál!

Pihenni jött, és ágynak dőlt szegény,
És fekszik csüggeteg és hallgatag 
Az elmúlt arany álmok szigetén,
S a kincsből, hírből ami megmaradt:
O biblia, mint elkopott remény,
S lovagregény, szúette és szakadt,
S ránéz szeliden Isten egy Fia,
S halotti ingét varrja a hű Dulcinea.

JÓ PÁSZTOR

Engedjétek hozzám a kisdedet mind, 
A gyermeket, az ifjút, aki jő,
Kinek szeméből még a jó remény int, 
S kit vár a jobb, az eljövő idő.
Kinek szivében még virágos éden 
Friss harmata és dús illata van,
Ki járva füstös és ködös vidéken, 
Még aranyos derűs és vágytalan.
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Hadd lássam kék s bársony tekintetükben 
A víg napot, a távoli tavaszt,
Mely ott kereng még az azúros űrben,
O, vártam, és hiába vártam azt.
S hadd fogjam én szelíd körtáncba lépve 
A kezüket, mely ég felé repes,
-  S majd síromon dalolva és zenélve 
Üzennek, ha örökre este lesz.

MILY IDEGENEK...

Mily idegenek szép emlékeink,
Mily ismeretlenek.
Holt fényük olyan távol s félve int 
— Hervadt rózsánk, halott reményeink -  
Kialvó gyertyánk hamva oly rémesen remeg.

Ki hozza hozzánk őket közelebb,
O, lesz-e csillag valaha,
Ahol érezzük újra a gyerek 
Mennyországát s az arany kikelet 
Rokonságát, mely tegnap még a miénk vala?

.. .O, sírjátok vakká szegény szemek 
E bánatot, mely eltakar 
Mindent, s gyászfátyolt húz fölöttetek, 
Öröm, virág, vágy és kisértetek 
Földjévé tesz, világ, te temetőavar.

•335 •



KÉPEK

Az életem országút, néma út,
Mely messze, messze szakadékba fut,
És rajta sár és rajta téli fák,
És távol, távol egy csillagvilág.

Az életem mély kút, s én nézem őt,
S szédülve állok a holt víz előtt,
És távol, távol csillag csillog ott, 
Egyetlen fény, a mélységbe lopott.

Az életem, magányos életem
Nem is enyém tán s mégis szép nekem,
Mélázva nézem, s mint kitett gyerek,
A messze csillagfényre figyelek.

A BŰNÖS BARÁT

A szöges örveket hiába hordom,
A vér zajog a szöges örv alatt.
Parázs a párnám, égő szén a combom, 
Remegve vár egy távoli tavaszt.

Hiába olvasom Kempist könyörgőn, 
Ol a betű. Szemem sorvadva lát 
Fiatal némbert templomi könyöklőn, 
Ki víg és büszke, finom és gálád.

Mikor hamut szórt a prior fejemre,
S a rekviemet rekedten rebegte, 
Sírtam, de én az életet sirattam,

S érzem, fölöttünk a vak, láthatatlan 
Erők kara kereng kegyetlenül,
S az örök múlás szele hegedül.
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SONNET CONSOLANT

Ha suhog is már selyme a nagy estnek,
Ne haljon ki a dal az ereszalján:
Röppenjenek föl a szilaj, a harsány 
Rapszódiák helyett ma halk szonettek.

Hideg szonettek, hófehér szonettek,
Mind halk szavú, mind tépett szárnyú, halvány, 
De vigasz annak -  álmok alkonyatján -  
Aki szeretett, s akit nem szerettek.

S megindul árván, esti áve szóra,
A hervadt vágyak halk processziója,
Új, ismeretlen szentséget keresve, -

A barna lombok őszi ködben áznak,
Mint tömjén száll a nehéz hervadásszag,
S halk szonettkórus cseng belé az estbe.
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