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Ha reggelenkint a pályára lépek,
Mit roszúl, jól, de meghaladni kell,

És estenkint szomorgva visszanézek,
A cél mind messzebb messzebb tűnik el:

Rád gondolok, s e gondolatban vándor 
Törekvésimnek támaszra lelek,

Újabb erővel néz lelkem előre,
S a pillantás, mit éghez fölvetek

Az is tied!

Midőn még bennem chaos volt a lélek,
Az ész, a szellem még csak tömkeleg,

Szavad, mint a hatalmas Isten-ének
A chaosból egy mennyt teremte meg,
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Tekinteted Ariadne-fonála
A tömkelegben szépen rendezett,

És lélek, ész, mely nemtőként magasztal, 
A szellem, s röpte a felhők felett —

Mind, mind tied!

Rajongva, ábrándozva felkaroltam
Mindent, mi nagy, mindent, mi szent, dicső,

Tündéri fény-világgal aranyoztam
Az eszményképet: ész , erény, erő.

S csalódni kell, csalódnom kellett volna , 
Valóként ha nem lellek tégedet. ..

De benned álmimat mind feltaláltam,
És ábránd, vág)’, rajongó képzelet

Mind, mind tied !

Még nem tudott szivem, csupán szenvedni 
— Az élet arra gyorsan megtanít —

Úgy fój , úgy reng, mielőtt tud szeretni, 
Mielőtt értené fájdalmait.
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És jött egy perc, feledhetetlen perce 
Az életnek, . . . oh legfőbb élvezet!

Tudom mi fájt, tudom mi boldogít most,
S szivem, mely soha , soha nem feled . . .

Szivem tied!

Oh láttalak! —- s a költészetnek benned 
Imádtam én fölkent apostolát.

E hon Legjobbját dallni, honszerelmed 
Isten ajkáról nyerte szózatát.

Te daliád, és a Legnagyobb nagyobbnak, 
A fájdalom hőbbnek szenteltetett —

És újabb esküje e nemzedéknek,
Hogy győzni fog a sir, a sors felett,

Az a tied!

Oh láttalak! s együtt tekintetemmel 
Ihlet honába lelkem is merült,

A dal fónsége szentelt érzelemmel, 
Áldó malaszttal szivemre terült.
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De bár hányszor pendítém meg a lantot r 
Képed bár mindig ottan lebegett,

Mégis az érzéssel, a mely fakasztá,
A dal soha nem versenyezhetett,

Mert az tied I

S e dús, meleg, oly zengő érzetekben
Oh ismerd fel hát szent szavad nyomát.

Érdem csak úgy lehet ez énekekben,
Ha szíved adja rájok áldását.

Szenteljed őket egy tekinteteddel,
S kebled e bolygók honja, mennye lett...

Fogadd be őket, a ki megteremtéd,
Ismerd el, mondd magad, hogy mind tied ,

Oh hisz tied!

Pest, okt. 13-án 1860.
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JÓKAI MÓRHOZ.

A gyermek-álmákból, hol a világot 
Még meg nem érthetém,

S mi oly közel volt, távolban kerestem 
Int képed még felém.

Szép rózsatáján a múlt látkörének 
Ez vezércsillagom,

Melynek sugára telkemet ihletve 
Csókolja homlokom.
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Mint szent apostol, zengzetes szavakkal, 
De nagy hatalmasan

Lehelted lelkembe ama világot,
Mit birsz oly boldogan.

És géniusodnak hirdető szavával 
Megtéritéd szivem,

Mutatva nékem az ígéret földjét 
Tulajdon telkemen.

S lantot ragadtam, de honi dalokra!
Ne idegen szavak,

Nem, nem! magyarnak lantján csak magyar s szent 
Dalok fakadjanak.

Lantot ragadtam, és dúsabban zengtek 
Még gyönge húrjai,

Midőn az ismert, a honi dalokban 
Rezghettek hangjai.

Lantot ragadtam,... és egy új világot 
Magamnak megnyitók,

Hol legelőbb is a honszeretetnek 
Szent oltárt emelék.
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Szent oltárt, olyat, melyen kész vagyok én 
Ha keilend, éltemet,

S mi több az életnél, feláldozni ott,
Ha kell, szerelmemet.

Lantot ragadtam, és egy új világot 
Nyitott szivemnek az,

Hol él remény, hol gyöngy a köny, s virágos 
Dallá lesz a panasz.

Lantot ragadtam , és egy fényes pályát 
Nyitott meg énnekem,

Hol pálma int a távolból feléje,
Int, int oly bűvösen.

De ah! nem vonz e pálma csába fénye,
Nem vonzza lelkemet,

Sirom fölött leszen emlék vág)' uem lesz, 
Nem bánt az engemet.

Nem a dicsőség, nem babér, mit óhajt 
Dalom szép béréül;

II a zeng a lant, nem zeng csupán az érzet 
S álmák emlékéül.

r
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De egyszer mégis kell koszorút nyerni; 
Kell a babér, oh kell;

Hogy szégyenpír ne fussa lelkem által, 
Ha rám emlékezel.

Mert a kinek te adtál kézbe lantot, 
Legyen bár gyönge nő,

Annak szavadtól és tekintetedtől 
Hatalmas szárnya nő.

Azért, azért kell, hogy koszorút nyerjek, 
Bár mily a küzdelem,

Mert kell dicsőség, kell babér, hogy mindezt 
Lábaidhoz tegyem,

És mondhassam, midőn kérdezni fognál,
A „fonttal“ mit tevék, —

Vedd száz szorozva most kezemből vissza, 
Tettem, mit tehetők.

Pest. 1860
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DR. BALLAGrI MÓR BARÁTOMHOZ.

Mióta csak emlékezem,
Érdemet gyűjtsz fejedre,
Mióta csak emlékezem,
Áldást hallok nevedre.
Te s az erény, egymáshoz híven, 
Együtt munkálva egyaránt,
A honért küzdtök, néki éltek, 
Valósítjátok, mit reméltek,
A haladást, a jobb irányt.
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Midőn nem karddal küzd a nép, 
Midőn minden erője 
A honszeretet, akkor kell 
A népnek vezetője.
Csak akkor kell a gátra férfi, 
Valóban akkor kellenek 
Védők a régi, ősi jognak, 
Hirdetők uj nagyobb koroknak, 
Legyőzhetetlen jellemek.

S ha van, ki nem beszél, de tesz, 
Ha van, ki nem rettegve 
Minden veszélylyel szembeszállt, 
Készen mindig a tettre:
Te vagy, te vagy az, óh barátom, 
Vallásod mellett harcoló,
Élted minden percnyi nyugalmát, 
Nagy szellemed minden hatalmát 
A szentelt ügynek áldozó.
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S ha van, ki méltán állhat ott,
A honi Pantheonban,
S tettekkel érdemelte ki 
Emlékhalmát e honban:
Te vagy, tökélylyel kit magasztal 
Legszentebb honni tudomány,
Ki lelked tudtad odaadni, 
Mutatva merre kell haladni, 
Széchenyi órjás nyomdokán.

September 14-ike 1860.
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HUGO VTCTORHOZ.

Nagy az utazás, a melyre készül lelkem, 
Végtelen a tér, mit át-átszállni keltem 
Szellem szárnyain.
Viszi gondolatom tündér-ékes szárnya, 
Viszi fájdalomnak kínban rezgő árnya 
Hozzád lelkem a dal árjain.

Túl a tengeren egy kis sziget virányán 
Számüzötten élsz te, ki élted korányán 
Már oly nagy valál.
Ámde homlokodon a babér nem árva, 

Martyrkoszorúval összefűzve ága,
S minden új ág dicsőbbnek talál.
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S bár ha élsz idegen ország hideg földjén, 
Idegen lakodnak idegen küszöbjén 
Csüggsz még honodon —
S ragyogóbban fénylik Fránkhon büszke főjén 
A babér, mit nyersz a Parnasz fénytetőjén, 
Mint mely’t ő ád néked, dalnokom.

S lelkem, mint galamb a mennyben élő sashoz, 
Mint aléló vándor hűsítő lugashoz 
Hozzád közelít;
Édes bizalommal hogy el nem taszítod, 
Fénysugáraiddal hogy el nem vakítod,
És hogy nyújtod azt, mi úgy hevít.

Nyújts, o nyújts a zengő bájos költészetből,
A mely benned él, az órjás érezetből 
Egy sugárt nekem.
S lenne bár így a kín még gyötrobb fulánkká, 
Váljék csak a szikra éghez szálló lánggá, 
Szétsugárzó nappá énekem! —
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Nem tulajdon üdvöm, nem tulajdon kínom,
— Hisz arra segélyed nem kellene hínom — 
Zengje el dalom.
Egész nemzet kínját ezer hanggal dallni,
S így a nagy világnak bé akarnám vallni, 
Mennyit szenved, s mily a fájdalom!

Egy most fegyverünk, de nem a kard acéla; 
Szellem-fegyverekkel a szellemi célra 
Küzd most a magyar.
S amaz óijás könyvben, melyben állni óhajt, 
Nagy arany betűkkel áll ez évtized majd,
Hol a nép elér, a mit akar.

És e kort zenegni, noha nem tilalmas,
De nincs oly magasztos, nincs elég hatalmas 
Húr már lantomon.
Repedeznek egyre, ama véres könytöl,
Ama súlyos égő fájdalom-özöntől 
Mely szívembe f o 1 y, s áll a honon.
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Hát fogadj be, költő, szíved szentélyébe, 
Oh fogadd be lelkem lelked édenébe,
S nyújts segédkezet,
Hogy emeljek oltárt én is harcainknak, 
Daltelt hangot adjak szabad álmainknak, 
Mely félénk teremt szabad eget!

Junius 12. 1860.

Wolh j, költeményei I,
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NYUGALOM.

Zengjed el álmaid, iQui szív, 
Csöndes az éj,
Fátyla nem árul el; árnya, az hív, 
S zengeni kéj.
Tárja a bánatot Isten elébe 
Buzgóan a dal,
Vigaszul ömlik a bit be a szívbe 
Malasztjaival,
S nyugtot oh lel 
lg}* az árva kebel.

Május 1860
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A KÖNYEKHEZ.

Folyjatok, oh folyjatok ki, 
Fájdalmamnak égő könyjeí, 
Folyjatok tengerként végtelenbe, 
Szerelem sejtelme 
Hogy ha hí!

Folyjatok, oh folyjatok hát, 
Édes vágy ak lángzó könyjeí, 
Szenvedésnek messze végtelenje, 
Kín redők rejtelme 
Üdvre hí.

Junius 1860. 
2*
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NE SZÓLJ.

Ne szólj, barátom! az elhintett szó, ah 
Keblemben él,

Többet mint mondái, mondani akartál 
Nekem beszél.

Múlik a perc, a hang is elenyészik, 
A mint fakadt;

Az értelem, a fólgerjesztett érzés 
Oh megmarad.

Május 1860
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FOLYJ PATAK.

Zengem a szerelmi kínt, 
Zengem a szerelmi kéjt,
A hő izgatott napot, 
Fájdalomtelt méla éjt;
Zengek én világokat, 
Szívemésztő vágyakat,
S minden dal, mely felfakad, 
Egy-egy kis csepp vér: 
Folydogálj, te forró kis patak 
Míg kifogy az ér.

Május 1860
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VAGY ÉLNI . . .

Vagy’ élni, avagy halni kell, 
Élvezni vagy szenvedni, 
Gyűlölni vagy szeretni, 
Megtörni vagy remélni, 
Büszkén, vagy nem is élni!

Oh csak kiforrva nem, 
Vágy’ s szenvedély nélkül, 
Jövőnek réméül 
Fonnyadva tengeni!

Május 1860
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A GONDOLAT.

A gondolat a lélek élete,
Az éjjel én ezt ádmodám; —
Nem úgy, nem úgy; az érzelem csupán 
A lélek élte, kínja, édene.

Május 1860
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MI A VEZÚV?

Mi a Vezúv? egy órjás szívhalom, 
Melyből olykor kitör 
Kétségb’esés és elzárt fájdalom.
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A CSŐK.

A csók a lélek szent vivője !
Ki csókot ad, a csókkal éltet ad.
A csók az érzet hirdetője,
Csak úgy vedd, ha tiéd is lelket ad.

Ha két nemes, forró kebel 
Egymás vágyának megfelel,
És a barátság tiszta lángja,
A bizalomnak szent világa 
Egygyé olvaszt két hű szivet:
E szent szövetkezés pecsétje 
Egyetlenegy, de égi csók! — 
Üdvös, magasztos, ihletett,
Melyben a szív hite, reménye 
A szeretettel egybefolyt ....
E csók a lelkek csókja volt!
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Sóvár és lángoló két szív,
Egymáshoz rendületlen hív,
Ha fájdalomban mint örömben,
Csak oszthatatlan szerelemben,
S egymásban mindenét leli: —
A mennyei szent frígykötő 
A melyben él a mindenség,
S a szív a mindent feledi —
Egy hosszú csók, egy égető! —
Az ég és üdv benn összefolyt. ..
E csók — a szívek csókja volt
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S ki csókot kérsz, oh! mondd nekem, 
Adhatsz-e szivet énnekem?
Míg én egy csókkal lelkemet,
Nem adnál tán egy érzetet! — 
Mit esdekelsz? Mit kérsz tehát? 
Menj! hagyd magára szivemet,
Mit elhagyottság s ür megöl . . .
Egy csók bár várna még reád: 
Baráti csókom — érdemeld!
S ha véle éltem tán lefolyt,
E csók üdvömnek lelke volt!

Sept. 1859



28

AZ IDEÁL ÉS AZ ÉLET.

Szabadon mint a hegytetőnek sássá 
Szállong át lelkem a világokon, 
Nem kápráztatva a vakító naptól 
Tekint keresztül lángsugárokon,

S levetve minden földi mezt és vágyakat, 
Kitárja a hatalmas égi szárnyakat.

Maradj velem! Te messze szálló szellem, 
Te szentelt ihlet, oh maradj velem! 
Ragadjad lelkem el a végtelenbe, 
Merengjen el Elysium-képeken —

Leplezd le mind, a mennyek égi lényeit,
Az ideálok fényes eszményképeit.
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Oh küzdd le órjás rémét a valónak, 
Mely mindenütt mereszti rád szemét,
S kisértetes buzgón utad elállva 
Kinálja csalfa, tünde édenét. —

S az ideál hideg hóhérja a való,
S mint ő, e földön nincs, mi oly mindenható.

De hidd, reméld, bár neme földi téren, 
Az ideált, mely istened legyen; 
Magasbra tűzd ki égi célodat,
És röptéd is hatalmasabb leszen.

Keresd, reméld, add néki minden színeid,
A zajgó szívnek minden szenvedélyeit.

Miért áldozzam lelkem illatával 
Hideg közöny bálvány-oltárain?
Miért aludjék szivem tiszta lángja 
El a csaló ajk jégmosolyain ?

Nem, nem! Soha! — tapasztalás, távol maradj, 
S vágyadban, sóvár szivem, inkább megszakadj.
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Nem az átéltet, csak az elképzeltet 
Festik le olykor lángzó dalaim,
Az ábránd-szülte ábrándos szerelmet, 
Mit el-elhoznak tünde álmaim.

A forró szív hervasztó epedéseit,
A képzeletek tündérbájos képeit.

Igen, tiéd, oh ideál, szivemben 
Minden: gyönyör, kin, üdv és fájdalom, 
Lelkem reményét, őrült kínfohászát, 
Legszentebb vágyát is neked adom!

Hisz mint a földet vonzva vonzza naperő, 
ügy vonzasz engem, szentelt mysticus erő.

S boldog vagyok! feledve földi éltem, 
Mely most is már itt-ott olyan nehéz: 
Emelve ajkimhoz méregpohára, 
Szemem aggódva a jövőbe néz;

De feltűnél és im! eltűntek a bajok —
S a földi kínból égi üdvbe olvadok.
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S nem tartozom mindnyájunk zsarnokának, 
Nem tartozom lelkemmel már neki,
Nem fogja egyhamar vadúlt szeszélye 
Megtörni bennem azt, mi isteni.

Letépheted, oh élet, boldogságomat —
De nem rabolhatod el ideálomat.

S ha fenn a tiszta kéklő messzeségben 
Ragyog a szent, fönséges ideál,
Feléje küzdve minden szenvedésen,
A vágyó lélek könnyedén elszáll.

Rá felmosolyg az üldözött könyharmatos; — 
Az i g a z kínra képzelt üdv is balzsamos.

Nov. 1859.
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EGY SZELLEMHEZ.

Éjfélt ütött. El-elalvó kis mécsem
Halványult fénye rezgve jár körül;

Fakó sugára már csak árnyékokba, 
Kétes, bizonytalan ködbe merül.

S képedre száll 
Egy fénysugár,
És ott megáll,

Megáll!

Körültekintek — összefolyva minden —
Chaos szobám, hol most árnyék honol —

S szivembe nézek — éjbe vész ott minden, 
Nincs ott a fény, a melylyel tartozol.

Számolj nekem —
Miért sötét 
Most kebelem,

Szivem ? —
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Az ihlet, az imádat égi lángja,
Mely menynyé szentelé föl lelkemet,

Most haldokol — mert elvonád a tápot 
A melytől élt: — édes szereteted.

S nem élhetek 
Nélküle én —
Szivem beteg,

Beteg!

Imádnom kell! — Lelkemnek kell e zajgás, 
Kell hogy legyen lelkemnek Istene —

És szellememnek kell e föltekintés,
Tömjén legyen nagy szárnyú éneke.

Imádnom kell! —
Imádtalak! —
S hideg kebel

Felel!

Hisz nem az embert, oh nem azt szerettem — 
Lelkem csak lelket, nagy lelket szeret

S az Istenség fönséges nymbusával,
Környezte szellemem ősz fürtidet.

Wohl j, költeményei I. 3
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S lelked hideg — 
Ábrándja nincs! 
Nem érte meg —

Rideg.

És összetépve most az ihlet szárnya —
És színtelen a dús ábrándfüzér —

Alig világít a zajongás lángja,
S meleg nélkül a láng már mit is ér ? —

S képedre szállt 
Sötét szívből 
Még egy sugár —

S megállt!............
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BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEFHEZ.

Fenn, a hon csillagos mennyezetén, 
Király, mint a nap a csillagok között, 
Úgy állsz te nagy az égiek helyén 
Örök sugárral szent hazád fölött.
A nemzet fold, a költő nap az égen 
Mely túlragyog az eltűnt nemzedéken.

S ha én, szerény múlandó mécs világ 
A halhatatlan, egy naphoz tekintek fel, 
Szelíd mosolylyal mint nyíló virág 
Hozzád csupán könyörgni jövök el.
Mint éltet szór a nap a fényes árral,
Adj fényt a mécsnek egy léleksugárral.

3*
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Oh benned ég, ragyog az égi tűz!
Nem mint Prométheusz, ki lopva nyerte meg, 
Éltet teremtményidbe lelked fűz,
És I s t e n-adta szellemek ezek,
Kibontakoznak égi szenvedélylyel
A költészetből, szeplőtlen tökélylyel. —

Ha szenvedések átkát szórja rád 
A sors, mely Istenként áll életünk fölött, 
Lelked nem érzi az átok nyomát,
Alá már géniusod sugárt szövött.
Oh boldog te, ki szenvedéseidnek 
Emléket állitsz mint örömeidnek.

z Sötét pyramid, órjás és örök,
Sötét mint éj de fényes csillaggal tele 
Az emlék, mit az elhalt örömök 
S remények sírján lelked emele. 
Karthausi lett a szív, s virágozása, 
Halni nem tudó hattyú dalolása.
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A messze föld, a messze végtelen,
Miként a puszta gönc, egy órjás jéghalom, 
A természet sivár, élettelen
A 1 á n g nélkül mely életfuvalom.
A földek Istenként a napfényt várják,
Az ember-szív a szerelem sugárát.

S a szerelem a halhatatlanság;
A szerelem a lét, a lélek és a lény — 
Elmúlik mind, mert mind múlandóság, 
Örök csak ő az ember kebelén.
S ha fénye költészetben megtörődik,
A költő névre Istenség szövődik.

November 1859.



38

EGY KÖLTŐHEZ.

Tekinték, költő, búlepett hajadra,
És elbúsúltam ifjúságodon;
Eltűnt, oh elenyészett éveiden,
Oly bánatosan méla arcodon.
Tekinték, költő, fényt szóró szemedbe, 
Fáj a sugár, de ah, nem melegít, — 
Mint egyes lámpafény magányos sírról, 
Visszacsillantja a sír rémeit

Tekinték, költő, lángész homlokodra» 
És elmerengék múltad fénykorán .. 
Babéros főd még büszke tetterővel, 
Szived szereimmel csüggött a hazán
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Egygyé olvasztva szent barátság által,
Te a nemesek legnemesbike,
0. nemzetünk volt, s ah, letűnt reménye 
Lángszellemeknek legdicsőbbike.

S barátoddal szived jelenje eltűnj 
Előtted a való kopár, rideg — 
Lelked virágival sírt ékesítesz,
S élő jelen iránt kebled rideg. 
Szelíden méla fényében a holdnak 
Tágulni érzed bágyadt kebledet,
De fáj, oh fáj! a nap fényes sugára, 
Sebzi köddel borított szívedet.

Oh, mért kell nékem most, oly későn élnem? 
Vagy: oh miért éltél te oly korán?
Ma férfi vagy, már hamvadó kebellel,
Kinyíló szívvel én ifjú leány.
Túlélted már te régen érzeményid,
Temetve már tán lelked jobb fele — 
Ellankadottan nézesz már csak vissza,
S idő előtt itt életed tele.
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A múlt, a múlt! Ott vannak álmaiddal 
Éltednek fényes tündérképei ....
Jövő, jövő! Ott vannak még lerakva 
Lelkemnek legszentebb reményei. 
Haladhatunk! de valljon merre visznek 
Egymástól el az élet útai?
Előttem áll ábrándos szép jövendő, 
Előtted — a magánynak árnyai.

De örök kínnal száll keresni lelkem,
Örökös kétkedésben él szivem —
Oh, csak hiányra, és soha tökélyre,
Igaz kebelre nem akadt szemem. 
Ábrándjaimmal, lelkem jobb felével 
Bár áldozhattam volna én neked !...
De nem szabad,... talán te sem akarnád,
Vagy nem akarsz — csupán mert nem lehet?

Lehet, lehet! Oh kell, kell hogy lehessen! 
Szivem oly forró és oly lángoló,
Hogy érzete hideg bágyadt szívedben 
Elömlik majdan, mint egy tüzfolyó.
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Oh, kösd le sorsom! Bár csak egy időre. 
Ha csak akarsz, oh hidd! lehet, szabad! 
Lelkednek add nekem csak egy sugarát... 
S boldog leszek te benned s általad!

Dec. 12. 1859
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EGY FESZÜLET ALÁ.

Ti kik sirtok, jertek ez Istenhez; ő sír.
Ti kik szenvedtek, jertek hozzá; ő az ír.
Ti kik remegtek, jertek hozzá; ő nyugtat. 
Ti kik elmentek, jertek hozzá; ő marad.

Hugo Victor után.
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KÖNY ÉS MOSOLY.

Sírtam gyönyörben a midőn megérzem, 
Hogy gyötrő kínzóm az a szerelem;
De mint e könnyek — Istenem, te láttad — 
Még nem hatott mosoly oly édesen.

S ah én mosolygtam a midőn megláttam, 
Hogy benned nincs irántam, csak közöny; 
De e mosoly — oh Istenem, te láttad — 
Fájósabb volt, mint a legfájóbb köny.

Nov. 1859
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A DALHOZ.

Hatalmasan ragadtad meg szívem,
Te Isten szózata, oh dal!
Lebilincselted és felkaptad lelkem,
Hogy mit a földön s földeken nem leltem 
Megnyissad azt a tiszta fényvilágot,
Hol minden álmát, minden boldogságot, 
Hol minden vágyat, minden szenvedést,
És minden legtitkosabb érzést,
Mint hallelúját látunk éghez szállni,
És ott illattá, fény-angyallá válni
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Hatalmas vagy, hatalmas lészsz, oh dal, 
Szivem leghűbb barátja te,
Ki összefolytál benső életemmel,
Ki egy vagy minden mélyebb érzetemmel, 
Ki üdvöt pótolsz, szerelmet, barátot,
Egy egész, ah! csak álmodott világot,
Ki sóhajtásom vagy, lehelletem, 
Mosolygásom, könyűm, tekintetem,
Ki bennem élsz, mig én csak benned élek, 
Ki keblemben vagy a második lélek!

S oh dal! Keblembe szólj honnan jövél? 
Hol volt hazád, hol volt honod?
Miből levél? virágok illatából? 
Szellőknek illanó suhanatából?
A kis habok rejtélyes susogása, 
Madárkák érzetes csiripolása.
Tündérek gyöngéd, rezgő szózata.
Mi füze össze lelkem dallama ?
Az érzés, mely a végtelenen által 
El-elvonúl, határtalan egy vágydal?
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8 olykor eget ostromló óriás,
Honnan veszed bősz hangjaid? 
Vadbérceknek zuhatagos patakja,
A múlt sötétlő kisértet alakja,
Az elzárt oroszlán dühröhögése,
A fogoly sasszárny tompa rebbenése,
A tűzhegyböl omló vad lávafolyam,
A férfiú arcán kín könyje ha van,
Az tesz órjássá? — vagy anyád zokogása, 
A hon szivszaggató jajkiáltása ?

Oh dal, oh dal, te ég ajándoka,
Isten csókjával külde le!
Benned a korok minden szenvedése, 
Benned a nagy próféták hirdetése, 
Benned a múlt, jövő s remény-világok, 
Szétsugárzanak mint kész boldogságok, 
Mig átkarolva mindent a mi nagy, 
Magadban a világok tükre vagy!
És nékem, dal, te megnyítád az útat, 
Melyen a szív a boldogsághoz juthat.
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Mert mint megengedék az Istenek,
Hogy a madárkák dalijának,
S megengedék hogy női szív is zengjen, 
A női ajkon is dal-ima keljen:
Akkor kipótolák éltünk hiányát, 
Megadták nékünk az Istenség szárnyát, 
Megadtak nékünk mindent mi dicső: 
Miénk lehet jelen is és jövő,
És istenítve szent szerelmeinket 
Vélünk dicsőítjük szeretteinket!

Sept. 11. 1860
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BÁLBAN,

Bálban vagyok, 
Körülöttem 
Csillog 
Villog
Ezer gyertya, —
Annyi kékes lángzó pille, 
Mely sokszínű hő sugárit 
Szórja
Mintha szállna.
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Szivárványos színezetben 
A hullámzó lánykasereg 
Tiindéries koszorúja; — 
Sötét öltözetű iflak 
— Méla árnyas lombozatja 
Mely őt gyöngéd árnyékával 
Körülfolyna,
Átkarolja. —

Minden száll és leng, 
Sodorva
Szenvedélynek lánghevétől, 
S daltól elragadva. 
Virágúikat összefűzé 
A zenének bűvfonála 
Lejtő bájfüzérré.

Minden arcon csak mosolygás, 
Minden szemben egyegy lélek, 
Szerte szállong a tekintet, 
Fel-felhíni minden élvet.

Wohl J. költeményei I.
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Mind feledve: múlt, jövendő, 
Bú, öröm és gyötrelem — 
Átéli a szív egy percben 
A világot összesen.

És én, — kicsi kis virága 
E bűbájos koszorúnak, 
Körülnézek tétovázva,
És szemeim elborúlnak.
Ifjú lelkem szinte féke 
Húzza össze lengő szárnyát, — 
Szállni nem mer, e sok fényben 
ügy se’ látnák, csak az árnyát. 
Néha mintha vágyva vágynék 
Árnyas lombozat után, 
Önkénytelen nyújtom kezem 

^Annak, mely hajol reám.
AhJ de azt csak szellő hajtja,

lanyhán, majd melegen, — 
s wa vissza ijed lelkem; 
Hozzá almi, mind idegen.
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És e boldogságözön közt 
Én vagyok csak szomorú, 
Lombtalanúi állok, s bennem 
Osztatlanúl él a bú.

Augusztus 1859.

4*
I



52

HAGYJATOK.

Akkor vagyok én legvígabb, 
Lelkem ha ég szenvedélyben 
Mint a nap süt legtüzesben, 
Mikor a vész dörgve szólal 
Nyári délben.

De e vigság, de e bánat 
Kínoz, fáj, és lelkem lankadt, 
Mint a tört virág oly hervadt, 
Melyen a nap lángnyilával 
Át-átnyilalt.

t
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Akkor lehetek csak boldog, 
Ha az érzés melegítőn,
És nem dúlva, se nem égőn 
Hat, de mint a tavasz napja 
Oly üdítőn.

Fölvirúlt rózsának kelyhét 
Nem hervasztja nap sugára, 
Sőt növelve illatárja 
Bódító lángszerelemtől 
Mint zománca.

De e szenvedélynek lángja 
Nem való nyíló kebelnek, 
Mely csak tiszta érzeteknek 
Tárja szentélyét, szivét ki 
És a lelket.
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Hagyjátok hát, míg tavasza 
Tart, kis gyönge szívvirágom — 
Hadd viruljon zöldes ágon 
Hervadatlan, szeplőtlenűl 
Csöndes árnyon.

Dec. 1S5S.
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SZEMERE PÁLHOZ.

Oh engedd, hogy én kis madárka 
Téged, a sast, megénekeljelek,
S vágyó kebelből, halk szerény dalommal 
A messze távolból köszöntselek.

Oh engedd, hogy a múltra emlékezzem 
Hol lábaidnál ülve hallgatám,
Mesés fénynyel felém zajló beszéded,
S lelkem merengett lelked szózatán.

És szellemed teremtő bűvecsetje 
Ott feste édes bájos képeket — 
Takarja szívem s félve rejti őket, 
S emlékvilág födi a színeket.



56

És minden kép, mely rezgve áll előttem 
Fényesb alakba olykor öltözik,
S virág gyanánt az emlékkoszorúba 
Múzsák mosolygva belekötözik.

Azt mondtad egykor, költő lesz belőlem, 
Vár rám dicsőség, hírnév és babér; 
Szereteted, a melylyel boldogítál,
E kétes üdvnél nékem többet ér.

Mit ád a hír? a szívnek boldogságot? 
Oh nem! csalódást, fájdalmat, borút,
S hol int a zöld babér sugármosolylyal, 
Odáig oly nehéz a hosszú út.

Szereteted pedig lelkemben mélyen 
Megállapítá az örök hitet,
Nem hír és név, nem az teszi a költőt, 
Nem ihleti, hevíti a szívet.

Legyen a költő homlokán babér bár, 
Nem az, nem az koszorúzza a főt,
Mit szelleme virágiból tűzött föl,
Az állja hervadatlan a jövőt.
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És te dicső, ki homlokán ragyognak 
A hosszú évsor s dús virágfüzér —
A ritka és oly ékes koszorúban 
Tulajdon bimbó díszük és babér.

Oh te, ki ősz fürtökkel s ifjú szívvel 
Állasz a múlt romján nyugalmasan,
Egy órjás könyv, a melynek minden újabb 
Lapján a múlt egy órjás képe van:

Oh engedd, hogy ezentúl is még hozzád 
Lelkem zarándokolni járjon el,
S emlékezhessék meg szeretetedről 
Büszkén és boldogan e hő kebel.

Oh engedd, hogy mint mostanig, tovább is 
Mély tisztelettel, híin szeresselek,
És olykor olykor halk meleg dalommal 
A messze távolból köszöntselek.

Május 1860
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SZENVEDEK . . .

Szenvedék és gúnyolának, 
Jajgaték s mosolygtanak, 
Vérem hullott könyeimben, 
És ök, — ők kacagtanak.

✓ Jaj! jaj nektek hogy ha egykor 
Kín gyötör és fájdalom,
S nem lesz, a ki részvétkönynyel 
Osztozzék a bánaton.
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Jaj! jaj néktek, hogy ha akkor 
Hű lesz az emlékezet;
És ti érezni fogjátok,
Szívem mennyit szenvedett.

Május 1860
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PANASZ.

Mostoha valál, oh sors, irántam; 
Mostohán tagadtad meg nekem, 
Mit reméltem hosszú éveken,
Mit epedve, forróan kívántam.

' Sokszor, ah! keservesen megbántam, 
Hogy nem kaptam minden élveken,
S küzdve kínos rémes éjeken 
A jelent is ajövöre szántam.
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Eliramlik a gyors bóratáncban 
A tavasznak ifjú bájkora, 
Észrevétlen nő az év sora.

S jaj a szívnek, mely az életláncban 
Nem talál beteljesült reményt,
S elpazarla éltet s ifjú fényt.

Január 186C.
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REMÉNYI HEGEDŰJE.

Víg vala a magyar Isten kedve,
S jó kedvében egyet énekelt,
Ének közben pedig lelehelt,
És lehelletéből nőve, kelve,
Lett a magyar lelkek csöngetyűje, 
Lett Reményink hegedűje.

Sírva vígad, mint a magyar ember, 
Sírva vígad fenn az Isten is.
Tudja, hogy egének ragyogása,
A szerencse, a sors, mind hamis.
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S derűs borús, a milyen a dala,
Lehellete is oly csodás vala;
S így azóta
Zeng a nóta,
Köztünk szívről szívre jár:
„Cserebogár, sárga c s e r e b o g áru —

Sohse’ zengé még a honszerelmet
Oly mély fájdalommal egy kebel,
Mint e pici hegedűnek húrja
Zengi hona áldott tájin el.
Egy-egy lélek minden hangja,
Hona fájdalomharangja;
Könyje árja kél,
Kínokról beszél,
S keservesen szól a dal, az égető:
„Rég veri már a magyart a teremtő/

S kél a szenvedélynek árja,
— A magyarnak nincsen párja — 
Nincs már gát és nincs határ, 
Lelke szabad vad madár.
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Istenigazába
Cifrázza a nótát,
Isten adta hozzá
Leikéből a kótát.
Bor, szerelem van dalába’,
Húzza, húzza legjavába:
„Korcsmárosné, bort ide a kupába.“

Sírva fakad, el-elméláz édesen,
Nyúgalomra hí az ének szelíden,
Megpihen a vonó hosszú hangokon,
Mélán rezgő, édes- fájós kínokon,
Csalogányok dala éled benne,
Virág, csillag, árnyék, köny és kikelet;
Ha csakugyan ez szerelem lenne ? —
„A virágnak megtiltani nem lehet.“

És sovárgva és epedve nézi.
Hol a rózsám ? — olyan kérdve kérdi. 
S küldi szét hegedűjéről 
A fecskéknek ezerét,
Hozni hirt kis kedveséről.



65

Csiripolva szállnak szét,
S hallgatnak édes szavára:
„Repülj, fecském, ablakára.“

És malaszttelten felszárnyal,
A templomnak szentélyéből,
A hit és szív menhelyéből,
Mit földi vágy be nem árnyal, 
Szeplőtlenűl, hangok álján,
A geniusnak szentelt szárnyán,
Amaz ének, ama mű,
Mely a lélek legdicsőbbje,
Mely az istenség szülöttje,
És mint Isten nagyszerű!
S ott csak nagy a művész lelke,
Ottan nyíl csak tér a lángnak,
Mely teremte dús hazánknak 
Egy csillaggal többet még,
De még ott is honszerelme 
Mindig szentebb tűzben ég,
Újra újra felfakad 
A mit rejte szív és elme,
Ezer könynyel, ezer hanggal,

Wohl J. költeményei 1. 5



66

Fel-felhangzik égi dallal,
S dicső harmóniában leng,
Mi már minden szívben cseng,
Mit már minden szív takart:
„Isten, áldd meg a magyart!“
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VISZHANG.

Ne fogjoo senki könnyelműen 
A hurok pengetéséhez;
Nagy munkát vállal az magára 
KI most kezébe lantot vesz.

Petőfi.

Küzdés! — Ez jelszava korunknak 
Ez századunk nagy szellemében 
Ama kifejlett, szentelt eszme,
A melyért tűr sors ellenében.
S a dal, az lelkesít küzdésre,
S népek függnek a költő-műven ..
Azért a lantnak szentélyéhez 
Ne fogjon senki könnyelműen.

5*
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A honfi-érzet szent erénye 
Legdrágább kincse a kebelnek,
Ez érzet az, mi emberré tesz,
S világpolgárok mit nevetnek. — 
Szív, melyben nincsen gyermek-érzet, 
Magasztos, nagy, soha nem lesz — 
Költő, ki nem honfi, méltatlan 
A húrok pengetéséhez.

S e felvilágosult időben,
Hol már a népek is szavaznak
S az eszme széles országútján
Tartózhatatlanúl haladnak: —
Ki most harsogja el eszméit,
Figyeljen jól a lant dalára; . . .
Népek hallgatják most igéit,
Nagy munkát vállal az magára.

De zengjen, zengjen, a ki érez 
Magában eszmét, bátorságot!
A pálya int a zöld babérral, 
Int, nyújtva halhatatlanságot.
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Zengjen! de tudja, mit merészel; 
Nagy a teher, melyet szívére tesz: 
Vezérel népeket daliával,
Ki most kezébe lantot vesz!

Február 1860.
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GHAZÉL.

— Arany Jánoshoz —

Sugárfényt szórva ég költészetem,
És szent sugárkörré lett ihletem,

S szép homlokodra hervadatlan fűzért 
Fon szívvirágból hálaérzetem.

Szavad varázshatalmú és teremtő,
Mint a mikor mondá Isten: legyen

S a kétes, egybefont, roppant chaosból 
Kivált szavára minden jobb elem,

És Ion az ég a fényes csillagokkal —
Oly sok világ az éjsötétegen —
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És lön a föld, a dús, kifogyhatatlan,
Virág sarjadt kopár végetlenen,

És Ion a tenger szörnyeteges mélye,
Mely vészt, vihart hord szét habkebeleu,

S igaz becsű, szeplőtelen szép gyöngyöt 
Elrejtve tart mély hullám-rejteken:

Úgy T e kifejtéd, a mi jobb s dicsőbb volt 
És égiebb a gyermekded szíven;

S mi bennem él, a jó magasztos célja, 
Határozottabb, égibb érzelem,

A honszeretet fájó égő lángja,
Mit Vesta-tűzként hordok keblemen

S a költészetnek enyhítő világa:
Költőm, neked, neked köszönhetem!

Arany, világomat benned találom,
S szereteted élő költészetem!

Május 1859



72

GRÓF WASS OTTILIA EMLÉKKÖNYVÉBE.

The restles« neas ia tnen'a mind 
is the root of »11 immortality.

Temple.

Oh, van egy égő nyughatatlanság, 
Melylyel az emberek már megszületnek, 
Egy gyötrő kín, melyet magok szeretnek, 
Sovárgó vágy, mely nékik boldogság.

Oh, van bennük egy vágygyal telt világ, 
Akarnak lenni a mik nem lehetnek, 
Akarnak bírni a mit nem nyerhetnek,
S ez epedésök még se’ balgaság.
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Törekszenek a legmagasb után, 
Megküzdenek azért minden veszélylyel, 
Hő, fáradatlan, ihlett szenvedélylyel.

S babért aratnak járva ezután.
Nagy tér nyílik e nyughatatlanságnak 
Gyökére ő a halhatatlanságnak.

Martius 1860,
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LELKEM ÉS A TENGER.

Lelkem olyan mint a tenger: 
Ha nyugodt,

Látszik benne minden kép mit 
Épen alkotott.

Ha érzelmek-vésze dúlja, 
lángjai

Felcsapnak az éghez mint a 
Tenger habjai.

Csakhogy a tenger tükrén már 
Nem lehet,

Ha elmúla, észre venni
Hogy volt förgeteg.



75

De a kebel mindörökké 
Viseli

Bánat nyomát, és az öröm 
El nem födheti.

Sept. 1858.
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ZŰGr A SZÉLVÉSZ...

z Zúg a szélvész! — Összerezzenek. 
Nyög ott künn az óriás madár,
S végigfutni félős lelkemen 
Borzadalmas szárnyát érezem, 
Mely körül-körül szobámba’ jár.
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Zúg a szélvész! — Láthatatlanúl 
Ablakomon békopogva szól,
Éjfélt üt az óra, lengenek 
Körülöttem árnyas szellemek ; — 
Ismerlek, oh ismerlek én jól! . . .

Zúg a szélvész, bőgve zord dalát; 
Hangzik át a rémes éjszakán 
Mély kongassál lelketrázó hang: 
Zúg a vészben, zúg a vészharang 
Át a rémes szárnyas éjszakán.

Zúg a szélvész, elpirúl az ég, 
Följebb följebb jő a lángpalást, 
Csillagok szállonganak körül, 
Az éjarcra bíbor pir terül, 
Háborúi az izzó lángpalást.
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Zúg a szélvész, órjás lángkarok 
Csapdossák a fellegek egét, 
Vértengerben, lángban fürdenek 
A sötét vihardúlt fellegek,
S vész üvölti harci énekét.

Zúg a szélvész, nappal lett megint; 
Tűz a nap, lángok sugarai — 
Elégette az éj szárnyait,
Özvegysége méla fátylait,
Hogy ne boríthassák árnyai.

Zúg a szélvész, nappal lett megint, 
Lángfolyam a habzó vad Duna, 
Koronát nyer Szent Gellért hegye, 
Zöld hegyormok büszke teteje —
S fényvilágban fürdik ős Buda.
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Zúg a szélvész! — Lelkem fölzajog, 
Lángborítva, fényben állsz hazám; 
Elégtek az éjnek fátylai,
Nőnek, nőnek lángod szárnyai. . . 
Égj, hevülj, ragyogj, édes hazám

Május 1860
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KETTŐS VISZHAXG.

I.

Oh jer, mulatta ss engemet 
Hunyó dicsőség lantosa; 
Érdekli mostan lelkemet 
Borongó ég, kihalt tusA. . .

Arany János.

Jer Ossián! — Lelkem sovárg 
Ködös, borongó éj után,
Oh hadd mélázzon szellemem

, Lantod homályos szózatán.
A napsugár, fény és öröm 
Mind bántják, sebzik lelkemet — 
Sóhajjal és bánatkönynyel 
Oh jer, mulattass engemet!
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Jer Ossián! — Rád gondolok,
Ha végig nézek a hazán,
Rád gondolok, borút ha lát 
Szemem a honfi homlokán;
Ha lankadottan visszanéz 
A múlt éveknek harcosa,
Népedre és rád gondolok, 
Hunyó dicsőség lantosa.

Jer Ossián! — Tárjad ki hát 
Gondolatimnak képeit, 
Előlegezte már szivem 
Dalod valódi szineit.
Mit ajkam nem mer mondani, 
Elzengi mind azt éneked ...
Véres hőlángű búdalod 
Érdekli mostan lelkemet.

Jer Ossián! — Miként szemed, 
Oly vak, borúit most szellemem, 
Sötéten, mint szemed, lát mindent 
Viharos eszme-éjjelen.

Wohl J, költeményei I. 6
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Bolyongva föltűnik előtte
A hon s henyélő harcosa,
A súlyos, hosszú évsorok,
Borongó ég, kihalt tusa!-—
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II.

Emlékhalom a harc fián,
KI az utói«ók közt esett el 
Remény nélkül. . Jer Ossián 
Ködös, homályos énekeddel.

Arany János.

.Jer Ossián, ki fürtéin
Árván zöldéit örök babér — 
Magányod hő fájdalmiért 
Hideg dicsőség lön a bér.
De dús, költészetdús vala 
Az emlék népesült magány,
S néped örökítő dalod 
Emlékhalom a harc fián.

6*
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Jer Ossián, e dallal én
Is kis keresztet emelek,
Mit múltunk s elveszett költőnk 
Szent emlékének szentelek.
Neki, ki üstökös vala,
Hazámra jött, mint éjre reggel,
Ki lelkesített, lelkesült,
Ki az utolsók közt esettel

Jer Ossián, kit ő, a hős,
Mint dalnokot megénekelt,
Tegyünk babért, bú-koszorút
Az emlékre, mit Ő emelt.
Borongjon könnyes bánatunk
E század legdicsőbb fián,
Ki eltűne ... ki elveszett
Remény nélkül.... Jer Ossián!

Jer Ossián! — Fátyol gyanánt
Borítsd e szív sajgó sebét,
Enyhítsék harmatfellegid
Emésztő kínját, lánghevét.
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Mint lelkem hozzád felmosolyg,
Búsan mosolygj le rám egeddel,
Mélán a mélázót borítsd
Ködös, homályos énekeddel





E ML É N Y E K.





VIRÁG SZÉCHENYI ISTVÁN SIRHALMÁN.

Méla érzeménynyel, dagadó kebellel,
Húrját pengetem a reszketeg kezekkel 
A mély gyászú lantnak.
Oh hadd áldozzam könyharmatos virággal, 
Egy-egy hő fohászszal, egy-egy kis világgal 
Az örök szent hantnak !

Én is, porszeme e hon nagy nemzetének, 
Mert magyar vagyok, oh áldott életének 
Érezém hatalmát.
Mért ne zengené hát lelkem hő dalával, 
Igaz érzetének egyszerű szavával 
A magyar fájdalmát?



90

Minden, mit e hon szült és látott haladni, 
Joggal bir gyászolni, joggal bir siratni 
Atyját, jóltevőjét.
S joggal bír imádni, miveltségi pályán 
Ki vezette népét túl a kor határán,
Bátor vezetőjét.

Nagy volt Ő, ki nincs már, nagy mert lelke mélye 
Volt honával telve, s örökös szentélye 
A honszeretetnek.
Nagy volt, oh hazám! mert szembe szállt a vészszel 
Hogy az elfeledtet ifjúsági fénynyel 
Adja nemzetednek.

S meddő századok mit elmulaszthatának, 
S a haladó kortól el-elmaradának 
Mint lankadt vitézek:
Tetterős szellemmel a nagynak hódolva, 
Megteremté újjá, leikével pótolva 
Századokat néked.
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S szellemének szárnyán haladál előre,
Mindig szebb reménynyel a dúsabb jövőre, 
Hol aratni fognál...
Ah nem érted végét! — jöttek vészcsapások, 
Mindent összedúló felhőszakadások,
S újra összerogytál.

De örök erődnek szellemösztönével 
Nem volt maradásod, küzdeni keléi fel 
A közös harctéren.
És ha versenyezve a pihentebb hőssel, 
A dicső borostyánt mégis Te nyeréd el, 
Csak övé az érdem.

Nagy volt Ö és egy volt! Lesz-e egykor párja, 
Lesz-e ki pótolja, ki ez útat járja,
S nyomdokát kövesse?
Lesz-e, ki hazáját oly föláldozással,
Oly szentelt tűréssel, oly hő kitartással,
Oly híven szeresse?
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Egy volt Ő! s áldás a „legnagyobb magyarrau, 
Ki a legdicsőbbet, legjobbat akarta,
A hon-boldogságot.
S eszméi alapra, a lelki erőre,
Munkából, imából, tettből fólépíte
Egy nemzet világot.

Oh nincs Ö meghalva, fog örökké élni,
Csak nyugodni kelle szellemének térni,
Mely sokáig tűre.
Élni fog, mig áll egy kő hona határán,
S él még egy magyar szív Pannonia virányán, 
Melyért annyit küzde.

S bár nagy veszteségünk és pótolhatatlan,
Bár a fájdalom mély és kifogyhatatlan,
Mely fakaszt kényekre.
Oh de hiszszük, tudjuk, hogy nem vagy elveszve, 
Hogy csak tested az mely fold alatt temetve, 
Élsz Te itt örökre
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S zálogúl hagyád itt új korunk reményét 
Küszködött a sors, hogy szellemednek fényét 
Új alakba öltse.
Itt van két fiad még, díszül a hazának, 
Mert az olyan törzsnek, mert az olyan fának 
Nagy leszen gyümölcse!

Jertek hát, áldozzunk; a mivel áldozni,
A mivel siratni, a mivel gyászolni 
Még szabad minékünk.
Egy nemzet könyjéből, egy nemzet kínjából 
Épüljön, a szentelt, az örök hálából 
Egy örök emlékünk!

Aprilis 21. 1860
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SZÉCHENYI REQUIEM.

Szellemajkon zeng a szó: 
Üdvözlégy, hő honfiú! 
Bár múlandó és hiú 
Volt reményed, de dicső 
Mit tevéi, és üdvhozó.

Szellemajkon zeng a szó: 
Áldás rád, oh szent magyar! 
Bár a sírhant eltakar,
Élsz örökre e hazán,
Édes, szentelt távozó.
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Szellemajkon zeng a szó: 
Hullnak könnyink, jóltevonk; 
Benned éle már jövőnk,
Te valál, ki vezetél,
A szent újjá alkotó.

Szellemajkon zeng a szó:
Isten véled, jó apánk! 

„Nékünk is ő volt atyánk 
Osztozik keservtekben 
Egy nemzet, egy gyászoló!

Aprilis 30. 1860
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EGY HANG A VÉGTELENBE.

Oh hol a szív, mely ép maradt 
Közös romlás alatt ?
A szent forrás honszeretet 
Hol még ki nem apadt?

Oh hol a lant, melynek dala 
Vérében fürde meg 
A lantos hősnek, s mit erős 
Lángszellem pengetett ?
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Oh hol a dal, mely elhatott 
A szívek mélyéig,
Teremtve új világot ott:
A honfi érzetit?

Petőfi jöjj ’ Petőfi szólj ! 
Hallasd dörgő szavad!
Egy istenség, leszállj közénk, 
Mint hajdan nagy, szabad!

Hagyd ott a inennyt és üdveit,.. 
Magyar hazát nem ád;
Oh zengjed üdvözítőként 
Magyar szellemdalát!

Lelked talán újjá teremt, 
Csüggedtnek ád erőt, 
Honszeretetnek lángokat 
S hazámnak új jövőt.

Wohl J. költeményei I. 7
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Mi véled halt, hozd vissza azt, 
Hazám lángszellemét,
Hogy megrendítse hő dalod 
Magyarok istenét!....

Nehéz álmában alszik ő,
S elvész nép-ezrede .... 
Ébredj, ébredj! Néped kiált, 
Magyarok istene!

Oktober 1S59
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PETŐFI.

Nagy volt a lángész, nagy, szent és hatalmas, 
Nagy volt a szellem, mely e földre jött. 
Ragyogva állt és nemtőt hirdetőén 
A csillag akkor szép hazánk fölött.
S megszületett, kivel a múlt feltámadt,
A lantos jós, a kire várt e század.

7*
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Honnan jőve, honnan vévé a lelket, 
Minő még szívben így tán nem honolt; 
Honnan tüzét, a fényt árasztó lángot,
S varázsos dalt mely ajkiról omolt,
A honszerelmet, a mely éltét szíttá, 
Míg homlokára szemfedőt boríta?

A mennyből ragadá az ihletet le,
És járt a földön égi szekerén,
Tiporva mindent, a mi gyávaság volt, 
A jót élesztve lelke lánghevén.
S szellemvirágok nőttek nyomdokára, 
A föld megindult mennydörgő szavára.

Feltűnt a kornak vészdúlt láthatárán 
Petőfi mint egy égi jelenés,
És véle jött és felnőtt óriássá 
A magyar kebleken a törekvés.
S a végzet a mit gyáván még halasztott, 
Pótolta ő, mert új éltet fakasztott.
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Feltámadás volt, mert halálálomból 
Ébredt e nép szétharsogó szaván,
S ifjúi szenvedélylyel lelkesűle 
A lantos hős magasztos lángdalán.
Szilaj, malaszttelt, s új reményt sugárzó 
Volt éneke, az égi tűztől lángzó.

Vallása egy volt és szerelme egy volt: 
Egy élő Isten és egy szent haza,
És minden gondolatja s szívverése 
Az imádott szegény honé vala.
Ki büszkesége volt szegény korának, 
Nem szóval, vérrel áldozott honának.

Próféta volt! És látnok-szellemének 
Sötét alakja állott a jövőn;
Vészt látott s az örvénylő vérfolyamban 
Magát is ott a varázsos körön;
S nem álla ellent, sejtelmes vad érzet 
Üzé előre . . . látta őt a végzet!
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S a vészdulottan küszködő hazának 
Miként ha ő lett volna angyala, 
Erőt és bátorságot szétlövellő 
Egy Istenszózat honfiú dala. 
Eltűntekor a sors is megfordúla,
S a dús reményre csalódás borúla.

Eltűne ő, eltűne mindörökre,
Nem száll már szelleme a bérceken, 
Hogy szent dala zászlóként szétlobogva 
Egyesítsen közös érzelmeken,
S harsogja el, villámként szórva lelkét: 
Csak bátran, magyarok, reméljetek még í

Eltűne ő, eltűne mindörökre,
De szól még hozzánk, szól még szelleme, 
És szólni fog magasztos íhlettséggel,
Míg érdemes egy honfi kebele. —
Elmúlt a múlt — most a jövő előttünk, 
Eltűne ő, de itt maradt közöttünk.
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S mint élni fog dalának tavaszában 
Örökké a hon minden öröme, 
Ragyogni fog rég eltűnt méltósága,
És rezgni sűrűn omló könyűje:
Úgy mig az él, fogsz élni te szivében, 
Ajkán dalod, neved szent emlékében.

Mártius 1860.
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BYRON.

Miként ha műveidnek tengeréből 
Idézném lelkedet,

Elémbe lép sötét szárnyú alakkal 
Téveteg szellemed,

S hatalmasan mint óriás karokkal 
Ragadja meg szivem,

És éltemet a lángzó ölelésben 
Alélni erezem.
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Lelkem tanyája lesz vadúlt csatáknak, 
Ott dúlnak kínjaid,

Míg mindenható vészes lángszerelmed 
Felkölti vágyait.

És felijesztett vészmadár-csoportként 
Repdesnek érzetek,

Melyektől, mintha lelked elragadna, 
Oly félve reszketek.

És minden vágyam óceánná válik,
Melyhez a vész oly hív. —

Hisz téged, lángész, óhajt hőn siratva 
A kíngyötörte szív.

Hisz oldhatatlan szent rokonszenv kapcsod 
Sorsodhoz, dalnokom,

És kettős fájdalommal rezg az ének 
Búlepte lantomon.

Hellasznak múlttól fényes szent földjére 
Hitt hő sympathiád,

nogy ott lobogtasd ihlett szenvedéllyel 
Szabadság zászlaját.
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És honszerelmed e hálásb hazáján 
Régi fény fellobog:

Ihlettséged maga zászló gyanánt a 
Szent harc fölött ragyog.

És meghálál, szabadságért halál meg! 
És sírod szent helye

Oly Mekka Ion, hová zarándokolni 
Jár a költő szive.

S haláloddal dicsőségednek napja 
Nem szállt, le nem merült,

De áll, mint áll a nap és a világok 
Forognak még körül.

Úgy áll egy meteor honom egén is,
Oly lángzó, nagy mint te!

Jobb múlttal birt, és bírt oly szép jövővel, 
z És mint te, — elvesze.
De nincs oly sír, de nincs oly hant c földön,

Mely lenne szent Mekkánk,
A végtelenbe szállt a végtelen el,

Sirhalma a világ!
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És mintha műveitek tengeréből 
Idéznélek elém,

Feltűntek véresen, de fénykörítve 
Honok csatás egén.

S mint hajdan, tisztán, lángzó Íhlettséggel 
Lobognak zászlaink,

Védőleg a hazák fölött lebegnek 
Szent védangyalaink !

Sept. 26. 1860
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I.

Feltűntek rejtélyes ködök. 
Leszállt az árnyak fellege, 
Mely a sziklák kopár, örök 
Ormára fátyolt fektete.
A tenger kebléből zavart 
Szeszélyes képletekben, 
Gőzölgve fölmerülnek,
Majd ismét tovatűnnek,
Mig végre elterülnek 
Gaeta szép vidékein, 
Regényes, bájos téréin 
A fátyolképek, és velők 
Sircsöndességű lesz a part.
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S mármár a hold bukkan elé, 
Sugára rezgve int a táj 
Sötétebb zugjai felé,
Mert híja őt,
A cselszövőt
A rejtély és a titkos báj ;
De míg a lombon átsikamlik, 
Kíváncsian tovább iramlik, 
Egy nyílt ablakba bészökik 
S egy férfi-arcon megtörik.
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II.

Sötét, halvány és borzadalmas 
Szépségű ezen ifjú arc.
A szenvedély, a bűn, a harc 
Barázdáink e homlokot,
A melyre bélyeget nyomott 
A bűnös gondolat hatalma. 
Miként ha Aetna tűzgyomrában 
Fői, sustorog a tűzanyag,
S dühödt pusztító haragúban 
Sötét füstóriásokat 
Lövell ki torka, s közbe-közbe 
A vészszel terhes gombolyag 
Egy szörnyű lángot fel-kicsap,

Wohl J. költeményei 1. g
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És ijedelmes vérvörösbe 
Burkolja kúpja ősz havát: 
ügy küzdi néha föl magát 
E férfi vész-sötét szemébe 
A lelki harc ijesztő képe, 
Melyből minden sugározat 
Egy hallgatag, vad átkozat. 
Merően néz a férfiú,
Merően néz maga elé,
Lelkét a vész emelgeti,
Keblét a düh feszítgeti;
S mintha csak mostan érzené, 
Hogy vesztegelve feledé,
Mikép az eszme nem elég,
De tetté váljék mielébb,
Dicsőén győzni ha akar 
A nagyravágyó vétkes kar: 
Gyors lépttel elhagyja lakát,
A mezei szerény tanyát,
Hol a magány, a fátyolos 
Elrejté őt mindeddig hűn,
S hová a szép Tarenti Lajos 
Képében lakni jött a bűn.
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III.

Sebesen megy a parton el, 
Lelkében ismét érik terv,
Mit a pokol mélyéből fel 
Látszik merítni a kebel.
De ismét bú, ismét keserv!
Hol lelni majd egy oly egyént, 
Ki gyilkos tőr acélaként,
Mit most elrejt még hüvelye, 
Urának egy intésire 
Éjét elhagyja hirtelen,
S király-ölésre kész legyen ? — 
S megáll a tengerpart fölött, 
Hol a kemény szirtek között

8*
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A zöld tenger komor sötét 
Örvénynyé mélyeszté vizét;
S hol az ijesztő felszinen 
Fehér hahfátyola pihen;
Miként e férfiú sötét 
Szivén, a szépség ömlik szét.
— „0 Janka, Janka!“ felkiált, 
„Minő varázs ez, mely halált,
Az emberektől megvetést 
És a jövőtől feledést 
Mind, mind feledteti velem,
Ha gondolom,
Hogy te, borzalmas angyalom ....

Mit integetsz, tőröm, felém,
Mit játszik rajtad a holdsugár 
Oly híva, és belém, belém 
Mi nagy érzés hatalma jár ?
Hah! tor, igen! én értelek,
Értem szavad, . . . nem felelek . .. 
Csak akkor, akkor, a midőn 
Szomjas vasaddal átdöföm
A dölyfös ellen kebelét!.........
Miért is hozza fegyverét
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E békés ország népire ? 
igazságot szolgálni-e,
Mint hirleli álnok szava ? 
igazságot! . . Lajos! ... ha ha! 
Egy durva nép barbár fia . . . 
Igazságot, s te ellened ?
Nem, nem! mig élek, nem lehet, 
És ha más eszközt nem lelek — 
Tulajdon töröm döfje át, . . .
De kell, oh meg kell halnia!“ — 
S .miként ha értené ott lenn 
Az örvény tengerfenekén 
Lajos tompán ejtett szavát:
Vészes morajjal felzudúl,
Órjás karokkal messzenyúl, 
Sziszegve, forrva és dühödten,
A sziklán feljebb, feljebb szökken, 
És mit magasra felsodort 
Egy percnyi szél, a habfodort,
— Ki lelke eszméjét lesi —
Az elmerült vad férfiú 
Halvány arcára verdesi!
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Rémülve gyorsan ébredez 
Lajos, ki összeborzadott,
Forró nagy homlokán a mint 
Megérzé a hideg habot. 
Kémlelve most körültekint, 
Szeme a parton tévedez, —
S ólálkodó tekintetét 
Megkapja majd egy holdsugáry 
Mely hódoló mosolylyal jár 
Kéjelgve széllyel önteni 
Fényét egy lányka hajzatán.
S ravasz vonással ajkain, 
Vigyázva halkai végig lép 
Lajos a tenger partjain,
S előtte, im, a bájos kép.
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IV.

— „Oh Benedettám! menny virág, 
Te bájos tengeristennő,
Kinek keblén mindegyre nő 
A szerelem, e gyöngy, e kincs.
Mi nékem menny, mi a világ,
Szülői átok és bilincs,
Ha kebled habzó tengerén, 
Szerelmed lebke csolnakán 
Az üdv gyönyörvilágát én 
Átúszhatom, átszállhatom!
Oh csillapodjál, angyalom!
Nem választhat bennünket el 
Se mennyország, sem a pokol
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S szülői zsarnok hatalom.
S ki e habon uralkodói,
Mely Benedettám lábát mossa,
Oh szent atyám, oh kegyelem,
Ha bűn bennünk a szerelem ’ — 4 
S hévvel karolja a legény 
Magához gyönge kedvesét,
Ki mélán, de csodálva függ,
— Mint szirten a bibor korall 
Szerelmesen tapadva csügg —
Azon, ki néki mindene,
Szerelmét bírja és hitét,
S kinek túlzajgó érzete
Ijeszti s boldogítja őt.
— „ „C e c c ó ! — felel a lány s a hang 
Csengő miként ezüst harang,
Mit esti szellő ringata,
Hogy keble dalra fakada, —
— Ceccóm! oh légy, légy csöndesebb; 
Nyugodtan csókod édesebb.
E hévvel nem nyered szülém 
Beegyezését, s esküvém 
A szent szűz oltára előtt,
Áldása nélkül hogy soha
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Házát én nem hagyom oda. 
Dolgozzál értem, angyalom,
Én is te érted dolgozom.
Aranyt kivan tőled anyám — 
Legyen! Ne lankadj, oh szerezz, 
És minden napnak alkonyán 
Szeretőd itten felkeres,
S szerelme forró csokival 
Téged, szegényt, megvigasztal.“ u - 
— „Sziveden kő, ki rám ily kínt 
Ily gyötredelmes sorsot mért. 
Gazdag legyek? S vájjon miért? 
Szeretlek, és szerelmem oly 
Gazdag s kifogyhatatlan, mint 
E tenger, mely előtted foly. 
Szerelmem olyan végtelen,
Mint a sötétlő tengerár,
Min ott a villámterhes felleg 
Vad szerelemmel végig jár.
S karom erős, hogy békésén 
Élhessed által napjaid,
Meglopok érted mennyet földet,
A tenger örvény-habjait! — 
Dolgozzam? most, hol nincs egyéb
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Eszmém, mint téged bírni már? 
Keressek? most, hol lelkem ég 
S a szenvedéllyel messze jár ? 
Tenger, segíts! add gyöngyeid, 
Vedd lelkem és add kincseid, 
Hogy megnyerhessem végre őt,
Ki boldogságot, mennyjövőt 
Hordoz szeme sugárain,
Szerelme tündér-karjain!“ —
E percben éles nökiáltás 
Hangzik a csöndes éjszakán 
Keresztül, és ijedten fel
szökik helyéből a leány.
Még egyszer néma szenvedélylyel 
Lángol a csók fel ajakán, 
Nyugszik keblen a hő kebel,
És hosszú égő érzeménynyel 
Egymástól némán válnak el.

És hosszan és merően néz 
Lajos, ki mindezt hallgató, 
A terv már régesrégen kész, 
Az eszközt a sors mutatá.
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S mélyen burkolva bé magát 
Köpenye mély redöibe,
Sugár deríti homlokát, 
Mosoly keríti ajakát, 
Baljóslatú tűz lángja kel 
Lobogva mély szemeibe,
Míg gyors léptekkel követi 
Ceccót, ki lassan éri el 
Szerény kunyhója ajtaját.
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V.

— „Isten megáldj, derék halász! 
Tévútakon elfáradék.
Nem adhatna tanyát e ház,
Mig új erőre kaphatók ?u —
— „„Teljes szívből, nagy jó urain. 
Megadhat e szerény küszöb,
Ha kívánsz, hüs italt, gyümölcsöt,
És egyebet, ha volna több.uu —
— „Adj hát, a mid van; egykoron 
Megadhatom tán még a kölcsönt. . • 
Mi újság e sík partokon ?
Hogy megy a munka, kereset?u —
— „„Bizony csak lanyhán, keveset.uu
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— „S miért lanyhán ? Mi háborít 
Téged, szegény halászt, emitt,
Hogy szorgalmad jutalmául 
Élhess csendben és boldogul?“ —
— „„Az idő háborús, zajos, 
Dolgozhatunk-e mint előbb,
Hol minden percet és erőt 
Mesterségünknek szentel énk ?
Itt a magyar király, Lajos,
S mi már oly várva várjuk őt,
Hogy pótolja, kit megveténk,
A szép de bűnös királynőt.uu 
„Teremtő! .. ilyekkel vesződtök ? 
Királyiakkal bibelődtök?
Sajátotok pedig elvész,
Jólétetek semmivé lész ? ’
Szegény megcsalt, ámított nép,
Mely megveti királynéját,
Mert egy hazug elébe lép 
S fbrtélyos vétkeket kiált,
Miket a bájos nő maga
— Mond az ármány gonosz szava — 
Janka, ki hő szeretetével
Függött Endrének kebelén,
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Tulajdon gyönge kis kezével 
Férjén követett volna el.
S a nép hiszi! — E nagy gyermek 
Örül, avult játékszerit 
Eldobva újabbat ha nyer,
S olyat, kit ma még istenít,
Holnap már a porba kever.
S ha volna az egészben cél, —
De a nemzet Lajostól fél,
S vélvén, hogy így megmentheti 
Nyakát, önkézzel ülteti 
Reá a zsarnok idegent,
Ki rá régóta fogat fent. —
Ah, ez remek, ez aztán szép! — 
Szegény, megcsalt, elárult nép!“
— „„Hogyan, uram, — Cecco felel 
Ne gondold, hogy ámítanak.
Tudunk mi mindent, hidd nekem,
S igaz mindaz, mit szóltanak.““ —
— „Elég! — ő mindent raegkisérte, 
De többé nem gátolhatá,
S most bűnhődik hűségéért e 
Boldogtalan, segélytelen.
Nem tudjátok, mit szenvede
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E gyönge nőnek kebele,
S mit szenved még, hol félelem 
Közt bujdosik magányosan,
Kergetve, űzve untalan 
A balszerencse és viszály,
S nehéz, sötét, igaztalan 
Nagy’ vádak által, s mennyi kínt 
Hozott már rá Lajos király!
De semmi ez a nép szerint.“
„„Dehogy nem, oh uram, dehogy....““ 
„Elfordul mind urától, ha 
Dicsőség, fény s szerencse fogy,
Ha űzi őt a sors keze 
S csapásitól majd összerogy,
Nincs kéz, mely fölsegítene!... 
Hálátlan nép ez az olasz,
Hálátlan oh és pártütő! .
Idegen légyen bármi gaz,
Királyául fogadja Őt,
S elűz egy fölkent olasz nőt,
Ki évek óta csillaga,
Ki évek óta jó ura,
Kit szült, nevelt a szent haza.“ —
— »»Nem, nem, uram! az nem lehet.
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Olasz nép ilyet nem tehet... 
Véremmel bár áldozhatnám 
Neki, örömmel ontanám . . .tftt 
„Ne ontsd tulajdon véredet,
Te hű, te jámbor férfiú! 
Királynődet megmentheted,
Te, ki e tettre hívatál,
És ki előtt most nyitva áll 
Dicső, magasztos, szent egy út! 
Oszlasd honod borúit egén, 
Királynőd könnyes szép szemén, 
Oszlasd szét a sötétlő bút,
Mely mint nehéz halállepel 
Minden nagyságát födte el. 
Hazádnak add nyugalmát ineg, 
Királynődnek add trónusát,
S néped szobort emel neked,
Ki megmentéd a szent hazát!“ — 
„„Uram, uram ! nem értelek. 
Mondd hát, o mondjad, mit tegyek 
Én, egy szegény halászlegény 
„És ha szeretsz, és, mert szegény 
S csupán csak vagy halászlegény, 
Szerelmesed nem nyerheted:
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Most, a micrt sóhajtozál,
Ezüst, arany, kincs nyitva áll,
Mit csak szeszélye föltalál.
Mindent, mit kívánhat s meglát, 
Mindent bírhatnál, s föld és menny 
Legédesb üdvét idelenn 
Élhetnéd karjaiban át.. .!“ — 
„„Megőrülök, uram, ha nem 
Felelsz már végre énnekem!
Szólj, mit tegyek ?uu —

„Öld meg Lajost!* 
„„Teremtőm! én szent Istenem! 
Gyilkolni — én? —uu

„Gyilkolni? — nem! 
Hát gyilkolás, maró fejét 
A kígyónak ha széttöröd?
Nem gyilkolás ez, szentelt tett, 
Melyért habéros lesz fejed,
Melyért dicsőítend e kor,
S utódaidra áldás foly,
Melyért halhatlan lesz neved,
Üdv és gyöuyörtelt életed!
A megszorult szegény hazát 
Arcátlan gaz bitorlótól

Wohl J. költeményei I. 9
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Megmenteni, és trónusát
Törvényes birtokosától,
Jankától elfoglaltatni,
Jankától, kit a szent atya,
Kinek szava Isten szava,
A pápa keze fólkene!
E tettért megirígylene,
Szavamra ! bárki tégedet.u 
„„Lajos — király — s én ellene?. . 
„S mi az, mi megrendítene ?
Szereted tán Lajos királyt? —
Inkább a gyilkos tőrt, a mely 
Szerelmes szíved szúrja át,
Inkább a tengervészt, a mely 
Kincsed, jóléted dúlja fel,
Inkább a lápot, min virág 
Terem, de melyben gyilkosság 
Rejtőzik, s mely szemed előtt 
Elnyelve eltemeti őt,
Kin függ szived, függ életed!
Mindezt, mindezt szeretheted,
Csupán ne azt, ki nemzeted 
Iga alá görnyeszti most:
Csak ne szeresd magyar L a j o s t
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„„Nem, nem, uram. A mint te mondod 
„Lajos hóhérja nemzetednek,
S te habozasz ? . . . Ha néki már 
Nem áldozol, áldozzál hát . . . 
Reménytelen szerelmesednek!“ 
„„Oh Benedetta! — bírjalak!..
Uram, uram, s ha már teszem,
De szólj, de mondd, mikép tegyem?““ 
„Nápolyba hogy ha bévonúl 
Lajos király, magyar király,
S mögötte serge szálldogál,
Körül tolongni fog a nép:
Tőröd ekkor ingatlanúl 
Átdöfje vad bitor szivét.
És két ezer ducati lesz 
E megfizetlietlen tettér’
Az érdemelt, a megnyert bér.“
„„Irgalmas Isten, annyi kincs!
0 Benedettám, érted csak,
Hogy téged boldogítsalak,
Fogom e tényt követni el;
Mert hisz e mindenségben nincs, 
Bírásoddal mi érne fel!““
„Becsületszót hát és kezet !“

9*



132

„„Uram, — esküdnöm nem leket.. .ua' 
„Becsületszót, és nyújts kezet, —
És itt előre száz arany. . .
„„Ok Benedetta ! . . itt szavam !uu
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VI.

Jerünk, leánykám, angyalom! 
Menjünk megnézni a királyt.
A zaj, az újság, és kivált 
A bévonúló szép menet 
Mulattat, gyöngyöm, tégedet. 
Jerünk! nincs messze sem oda, — 
Arcodról tán a fájdalom 
Letün, ha mindenki örül.
X)h mit busúlsz ? Mi az oka
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Búbánatodnak ? Könyörülj,
Oszd meg velem, . . . van rá jogom, 
Szerelmes édes angyalom.“
„„Nem szenvedek,... de szomorú 
Vagyok s epeszt a méla bú.
Mikor leendek már tiéd?
Mikor leendsz mindig velem ?
Kis ér éjente gyötrelem,
És nincs, ki lelkét és szivét 
Nyugtatva ossza meg velem. 
Álmomban mindig a halál 
Az idegen magyar király 
Képében, oh! előttem áll.““
„Lajos király?.. Hali! álmodat 
Zavarja meg ez. .. átkozat .. .
E vad bitorló . . . !“

,,„S híva int
Felém, s álmomban követem,
És téged látlak azután,
Szemed vadúl tekint reám,
És telkemet a borzadály 
Futossa által hidegen.
Ceccóm! ne hagyj el engemet f 
Oly aggodalmas érezet
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Nyomasztja félős lelkemet.
Maradj velem!““

„Oh maradok.
Ne rémítsd, gyöngyöm szívedet, 
Ne búsulj ; szép, szép a jövő, 
Órjás léptekkel haladok 
A cél felé,... a kocka már ... 
Már vetve van, s a perc ha jő, 
Nyugodtan és készen talál. . . 
Nem értesz, üdvöm, életem?
Se baj, megérted még talán,
Ha a gyönyör és kényelem 
Ringatva tart puha karán.
A kocka el van vetve, el . . . 
Szavamra! Cecco megfelel 
ígéretének, és e kar 
Erős, biztos, ha csak akar.
De jer, siessünk, hogy korán 
Érkezzünk a városba el.
Lépdelj, szerelmem, szaporán, 
Hogy jól láthassuk a királyt,
A zsarnok, vad, magyar pogány t, 
S a díszmenetnek fényinél 
Láthassam bájszépségedet,
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Mely ott is s mindenütt kevély 
Nagyságban, csillagként ragyog, 
S melyért mindenki engemet 
Irigy kebellel nézni fog.“
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VII.

Nyitott karokkal várta már 
Lajost Gaeta városa,
S öröm ujjongó nép között 
Vonult be a király liada.
Elől a papság sorja jár,
A nép utat nyit az előtt, 
Örömmel látja tündökölni 
Magyar királya zászlaját,
És lelkesülten szétömölni 
Hallja a kürt ércajkiról 
A messze csengő harcrialmat, 
Magyar királya száz szavát, 
Mely győzelemről, fényről szól.
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S szágúldva a gyors méneken 
Már jőnek a vezérek is, 
Fel-felragyog az érc paizs,
S a napsugár a vérteken 
Fényláng-mosolylyal megpihen.
S „jön a király! jön a király!“ 
Ezer torok igyen kiált,
Tolong a nép, s ez óriás 
Tömeg zajló hullámzata 
Ragadja Ceccót is tova. — 
Benedetta nem látja azt: 
Legelői ott az út felén,
Mint csodakép, mely a tavaszt 
Viszi felhabzó kebelén,
Mint rózsatő 
Áll ottan ő,
Mit szívörömből alkota 
Díszül Gaeta városa,
S királyt fogadni tőn oda. 
De ezt nem tudja a leány, 
Meredten és bámulva áll,
Szeme a nagy vezércsapatban 
Egy ifjú arcon fenakadt, 
Tekintete oda tapadt,
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S remegni míg érzi szivét, 
Felismeri a szép alakban 
— Mely sejtő leikéből fakadt — 
Álmának látott képzetét.
S „ez a király!“ Szive dobog. 
Mellette a szép bajnokok 
Eltűnnek mind, és ő maga 
Miként a nap sugárzata, 
Nagysága fényében ragyogva, 
Önkényteleu mindent kioltva,
Mi csillagfény és holdsugár, 
Fehér lován robogva jár.
Arany páncél, arany sisak, 
Fölötte háromszínű tolla,
Mely röptében fel-fellobogva 
Feje fölött száll mint madár. 
Sugárosan a lány szeme 
A szép dalián elmereng, — 
Keblében új érzés dereng,
Mit még soha nem éreze,
És néz, és néz mindegyre még, 
S előbbre és előbbre lép,
Magán kivűl
így meg}7 felé az égi kép.
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E percben, hali! ép a király 
Előtt egy büszke inén megáll, 
Heven neki rugaszkodik,
Tajtékosan ágaskodik,
S nem tartva már, nem zabolázva 
Benedettát a porba rántja. — 
De a nyeregből lenn terem 
A hős király nagyhirtelen,
S a mint a lányra lehajol,
Magához oly angyalt karol,
Minőt nem látott még soha 
Az ifjú hős pillantata.
Lankadtan függ a bajnokon 
A halvány boldog hajadon.
Midőn a nép éljenzaján,
Kürtök harsány rivallatán 
Egy bősz sikoj tör keresztül, 
Melyben düh, féltés, boszuvágy 
Szörnyű modorban egyesül: 
„Enyém!“

S hatalmas két ököl 
S egy’ őrült férfiú elöl 
Szétoszlik a népgombolyag,
S Őrjöngve fut, rohan, szalad
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Cecco, a szép ifjú király 
Előtt míg reszketve megáll. 
„Enyém !u sziszeg s karjaibúl 
Kirántja, ki roskadva húll 
Ismét a porba, a leányt.
S ölébe kis gyermek gyanánt 
Vevén, végső dühével egy 
Pillantást a királyra vet;
És dörmögve mig elhalad,
A nép bámulva helyet ad. — 
Lovára pattan a király,
Még egyszer vissza-hátraszáll 
Tekintete a lány után,
S tovább iramlik jó lován.
S búcsú gyanánt találkozott,
Mely leikeikből fakadott 
Egyetlen egy tekintetük ; — 
Hosszú, egymásba olvadó,
Alit nem fest semmi kép, se’ szó, 
Melynek hatalma oh! . . . örök.
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VIII.

Borútlau, csillagos az ég,
Az esti illatterhes lég 
Gyorsabb és könnyebb szárnyait 
Édes susogva tárja szét;
S a változatlan ég alatt 
A táj magányos, hallgatag.
Álom bontja bájait,
Álom ringatja árnyait,

Es mint a táj oly nesztelen 
A síina tengervégtelen, 
b magányosan és szótlanul 

Jő Cecco s Benedetta ott 
Mindkettejök lelkében a
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Különböző éi-zés szorul.
A láuy, mint, melyt művészi kéz 
Szeplőtlen bájjal alkota,
Hideg márványból faragott 
Szobor lépdel s merően néz.
Csak olykor olykor felsohajt,
S azt mondanád, tengeri hab,
Mit a vihar fel és alá 
Mint gyöngyhullámot egyre Ínyt, 
Mely kél és száll és Összecsap, 
Széled és ismét összekap,
És felszökell, ha jő az ár,
Hogy sülyeszthesse az apály.
Úgy reng, úgy kél, úgy súlyod majd 
A lányka habzó kebele,
Mely kin- és vágy- s érzéstele; 
Hol érzi, oh! oly forrón inég 
A szép király tekintetét,
És hallja még szerelmese 
Ordító, iszonyú szavát,
Mely lelkét járta át meg at.
S yedség szállja meg szivét,
És összeborzad, feltekint.
De csakhamar lenéz megint —
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Szótlan, de mint kiben a vész 
Kitörni, dűlni, ölni kész,
Úgy jár Cecco most oldalán. 
Miként ha még hatalmas lánc,
Az ellenszél, lekötve tart 
Téged, a tengeri vihart, —
De kőzdesz, küzdesz, s már inog 
Az ellenfél, s hogy győzni fog 
Most is határtalan karod,
Előre érzed és tudod :
Úgy küzd Ceccónak kebelén,
A lelk'isméret harcterén 
A jó fogyatkozó erővel 
A szenvedély bíinszellemével.
S ügy érzi már, hogy győzelem 
Koszorúzandja vágyait,
Hogy fékezetlen érzelem 
Hevében minden álmait,
A boldog hosszú üdvszerelmet,
Es mind a kéjt, mit az teremthet, 
Előre már valónak látja, —
És felpillant a bús leányra. 
„Lelkem szerelme, mért oly bús 
Szived? Szemed miért borús?
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Remeg még gyöngéd kebeled,
Mert egy kissé megijedett?
Derülj, éltemnek csillaga,
Mosolyogj, szerelmem tavasza.
Nézd a jövőt, mely szép reményt 
Örökzöld ágon nyújt felénk,

Mosolygj hát végre egy kicsit,
És mondd mi fáj, epeszt, hevít? 

Nem nyugszom, mig nem tudatúd,
Mi üldöz, kínoz és mi bánt.“
„„Oh hagyj ! Ne kívánd tudni márr 
Mit a jövendő majd kitár.

Oh hagyj ! Ne kérdd, mi lelkemet 
Zavarja és nyugalmamat,

Nem érted a sejtelmeket,
Nem a sajgó fájdalmakat,
Nem azt a kínt, nem azt a bút, 
Mely életemre vet boriit.
Oh hagyj! Ne kérdezz ... nem felel 
Szavadra e szegény kebel,
Hová a napnak csak az árnya 

Jutott, de nem fényes világa.
És a jövő

„Még sem hiszesz?
10
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Kételkedel mindegyre még? 
lm, a jövő előlegez,
Bírom kezemben a reményt. 
Kincset kíván anyád, ... leszen,
Nézd itt ez erszény szinaranyt,
Mely századrésze még csak annak,
Mit Ö nekem később adand ....“ 

„„Cecco, Cecco! honnét e sok 
Arany ? felelj ... honnét kapod ?
Ki az, ki ennyit ad nekünk,

Hogy végre boldogok legyünk ? .... 
Nem szólsz ?.. és nem felelsz nekem ? 
Hiába volt a kérelem ?
Hallgat halványult ajakad?
Szemed tétova elakad? ...
„Oh Benedettám ! oh, bocsáss!

Ezt néked meg nem mondhatom. 
Szerelmem csak, ez óriás 
Határtalan büvhatalom,
Ez útra vitt, e tettre hitt 
S mindent megtenni kényszerít!* 

„„Cecco! Cecco! én akarom 
Tudni, honnét e sok arany...

Cecco, felelj, vagy esküszöm,
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Tovább ez éltet nem tűröm,
S nem osztom véled boldogságod,
Ki felkaroltam árvaságod.““
„Elég! oh Istenem, elég! —
Nem képzeled, mit szenvedők,
Anyád megvetve ha lenézett 
Engem, ki úgy imádlak téged.
Oh nem tudod, mit érezek,
Ha szép ifjaink egyikét 
Enyelgeni látom veled.
Nem sejtheted, mily kínroham 
Volt az ma is, mint a király,
E buja nemtelen lovag 
Lováról villámként leszáll,
És téged — téged felkarol!
Oh mért nem sujthatá karom 
Már akkor is ..

«»Már akkor is?““ 
„Igen, igen ! százszor igen! —
De j^j... hisz még nem volt szabad. 
Már akkor érzé kebelem,
Hogy gyűlölöm, hogy megvetem,
S tulajdon telkemből fakad 
A tett melyért fizettetem!“

10*
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„„Segíts, irgalmas szent atyám!““ 
Zokog fel a szegény leány.
„Ne sírj! szerelmem, angyalom! 
Gazdag leszek, boldog leszek, 
Előttünk fény és üdv s öröm, 
Lajos királyt ha megölöm!“ ■ 
Megáll a lány s bámulva néz, 
Mint a kiben sötét az ész,
Rémes halványan, mint kiben 
Elhalt már minden érzelem. 
Bámulva néz, csodálva néz,
Kitárja karjait, mikép 
Ha támaszt kérne és keresne, 
Mint a kiben az élet fogj* ...
És felzokog, és felsohajt...
És nesztelenül összerogy.
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IX.

Magányosan, kin-üldözötten,
Mint őz, mit kerget a vadász, 
Remény, vágy, félelem-gyötörten, 
Úgy látjuk a szép Benedettát 
A nap első sugárinál 
Haladni a városfelé.
Szél tépdeli bomlott haját, 
Halvány arcán a harmat áll 
— Könye s az égnek harmata — 
S a szinevesztett ajkakra 
Ha olykor húzódik mosoly,
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Mint hűvös őszi napsugár, 
Halottakat mely nézni jár 
A temetővé lett virányra:
Ez arcra végig úgy oszol,
E bánatosra, haloványra.
Majd lassan jár, yedten majd 
Rohanni kezd, és fut, szalad 
Mintha kerülné így a bajt,
A kint, a szenvedélyt, a vad 
Marcangoló fájdalmakat.
Kétségbe esve néz körül;
Nem zeng madár, nem nyit virág, 
A napsugár se’ könyörül 
Elrejtőzve felhők mögül,
S magányos, csendes a világ.
És összeborzad s újra fut, 
Hosszúnak látszik már az út,
S bár rövidül, s a cél közel,
Azt véli ő nem éri el. —

De végre ott van, ott a várban, 
— Vjjong a szív, ujjong, dobog, 
És mely a lány szemén lobog,
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A tűz mosolyg a lángzó árban.
S mind inkább gyúlad a heves 
Kebel, a szenvedélyteli —
Keres a szem, az ajk keres, 
Nevét susogni nem meri.
Ott van a várban a leány,
De nincs már ott, kit ő keres,
A napnak első hajnalán 
Eltávozott Lajos király,
S szemen szedett hadával már 
Nápoly felé indulva jár.
S gyorsabban még, mint elpirult, 
Halványodik az elborult,
A méla, bíyos, ifjú arc.
És újra kezdi gyors futását,
És újra meg)*, rohan, szalad; 
Nem érzi ő, ha gyenge lábát 
Megvérzi éles kő, s ruháját,
S a dús aranyfürtös hajat 
Szaggatja, tépi galy, tövis.
Nem érzi ő e sok baját,
Rohanva meg)-. Előtte leng 
Lajosnak képe, és paizs 
E kép, a melyen elmereng
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Szível kedélye, lelke is.
S mindig növekvő új erővel 
A szép leány szalad, halad, — 
S utói is éri végre mégis 
A szép királyt s magyar hadat.
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X.

Nem csügghet oly szent bámulattal 
A könyes szem egy isten képén, 
Nem oly forró, mély áhítattal 
A haldokló az üdv reményén,
Nem függhet szem rajongóbb kéjjel 
Gyönyörtelt élet szép pályáján,
Mint most túláradt szenvedélylyel 
A lány szeme deli királyán.

A porban térdel, elborulva 
A nagyság fönsége előtt, 
Szétomló fürtfátyol mögött
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Majd halványodva, majd pirúlva; 
Kis reszketeg két hókezét 
Keresztbe téve, kebelét 
Támasztani látszik akarni, 
Érzelmét és kéjét takarni.

S ki tudja, meddig, mily soká 
Maradt volna merengve ott 
Boldog feledés kaijain,
Szívének tündérálmaiu,
A szép király lábainál.
Mosolygva néz le az reá,
S térdeltéből emelve őt 
Felismeri a bájos nőt,
Kit még el sem felejthete.
„Ki vág)’ ?“ — szelíden kérdezi —
„Ki vág)’, s mit kívánsz, szép leány ?u 
És könyező sugáros két 
Nagy tenger-mélyes éjszemét 
A lány eszmélve fölveti:
„„Téged, király, megmenteni.
„Mi az?u — döbbenve felkiált 
A meglepett ifjú király.
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„„Éltedre törnek, oh uram!
Fogadva már s fizetve van 
A gyilkos, átokteljes kéz ....
Uram király, halálod kész.
Fogadd, fogadd intő szavam 
„Leányka, szólj, felelj, mit tudsz?“ 
„„Vigyázz, vigyázz! Temérdek bér 
Adatott drága éltedéi.
Nápolyba hogyha bévonúlsz,
Leend egy tör, leend egy kar,
Mely boldogítani akar 
Engem, s azért szívedre les, 
Halálodban üdvöt keres!““
„Nem értelek ... halálommal 
Ő boldogítani akar ... ?“
„„Nem, nem! nem úgy, oh Istenem! 
Hisz életed csak életem!
Hisz életed csak napvilágom, 
Fájdalmam, üdvöm, boldogságom. 
Nem, nem! ... azt véli ő, ha dús> 
Hogy én akkor övé leszek,
Hogy bírhatja szerelmemet,
Karjában kincset ha lelek.
S feláldozá szerelmeméi
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A lelki békét és reményt,
Eladta lelki üdvösségét,
Nyugalmát, nappalát és éjét,
S mutatta már a tettnek bérét. 
Eladva néki, oh király,
Kezétől vár reád halál !tt*
„S te jösz, t e, a kiért teszi,
Te jösz feladni kedvesed ?
Kiért üdvét is feledi,
A tört reá t e emeled ?
Leány . . . szived még nem szeret! “

„„Öt nem . . . nem, őt nem szeretem! 
Nem tudtam, mi a szerelem!
Nem tudtam én soha, soha,
Mindaddig, mig lelkembe le 
Egy lángtekintet sugara 
Mint istenszemből lövele,... 
Mindaddig, mig az álomkép,
Mit régen külde már az ég 
Gyönyörtelen éjimre le,
Elémbe lépett, rámhajolt,
És oh ... keblére felkarolt,



157

Sugárköríi szent homlokát,
Illatos édes hajzatát
Érinthető lehelletem:
Mindaddig, oh! igaz, igaz,
Nem tudtam mi a szerelem!
De most tudom, most megtanultam^
És lábaidnál elborúltam,
Te legdicsőbb, te legnagyobb,
Legistenibb, legragyogóbb,
Elujjongom, elzokogom,
Mily mennyei e fájdalom.
Elmondom mennyit szenvedek,,
Elmondom, mennyit örülék,
Mit dobogott el e kebel

A hosszú, hosszú éjjelen,
Mit szenved, mert nem birja el
Az egykor puszta, kis helyen
A boldogságnak mindenségét,
A szerelemnek üdvösségét.
S elzokogom fájdalmait,
A szívnek sajgó kínjait,
Elzokogora a poklokat,
Melyeknek keblem helyet ad;
A kín, az üdv mind összefolyj • *
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S e menny, ez éden, e pokol 
Teremtöje a lángmosoly 
Mely arcodon most is honol

S mosolygva néz a szép király 
Az elborult leányra le,
Orcája ég, csodálva áll 
Benedetta bája előtt 
Hévül felzajgó kebele.
„Szeretsz, te angyali leány? 
Szeretsz valóban, igazán?
Oh, ha szeretsz, ... maradj velem, 
Ne hagyd el többé életem ...
Légy kedvesem, légy angyalom, 
Légy örömem és vigaszom !tt 
És keblére karolja őt,

Az olvadozó boldog nőt,

Ki élvvel, szomju vágvgyal szíjjá 
Az iQu forró ajkiról 
A bájdalú büvszavakat,
A lángzó, égő csókokat.
És mint a tenger híva híjjá 
Az ázur ég sátoráról
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A fénysugáros napvilágot,
A néki ritka boldogságot: 
Oly híva hijják ajkai 
A még alig megismert tápot, 
Az édes csóközönu záport.

De egyszerre felijed ő,
Arcára csapja két kezét,
S a milyen lángzó, milyen hö 
Volt üdve, ah ’ most oly hideg 
Kétségb’esése és rideg. 
Halványan lép Lajos elé, 
Elaléló, megtört szivét,
Keblét repesztő érzetét 
Kezével tartja épen, féken.

„ Szeretlek, oh király, már régen, 
Szeretlek mondhatatlanűl.
Nem éltem eddig, minden éltem 
S mit a mennyekben élni véltem, 
E perc volt, mit oly boldogul 
Veled, királyom, éltem át.
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De nem lehet, nem lehetek
Soha, soha én kedvesed.
Soha én már nem lehetek
Kedvese többé senkinek....
Feledj engem szegény leányt,
Egyéb üdvöt ki nem kivánt,
Mint édes drága éltedet,
Bár lelke árán, mentni meg.
Oh élj! hódits, szeress, élvezz,
Tied az élet és világ,
S ha rád mosolyg a boldogság,
Akkor reám is . .. emlékezz’!““
S roskadva, még rezgő ajakkal,
Szétomlott, szétzilált hajakkal 
A bájos, szép boldogtalan,
Bár ingadozva, elrohan.
S utána siet a király:
„Nem, nem! így nem eresztelek, 
Védangyalom, ki éltemet 
Kora haláltól menti meg!“
„„Ereszsz, ereszsz!... Király ... bocsáss.““ 
„Nem, nem! ki tudja mily viszály 
Ragadhat később tőlem el.
Maradj, leány! szivem hálás,
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S ha él benned a szerelem...
Oh el ne hagyj, maradj velem I“ 
„„Soha, soha!.. Király, ereszsz! 
Hagyj memii; mennem kell s fogok. 
De hogyha látni még akarsz, 
Tekints, ha majdan este lesz,
Még egyszer vissza hát ide.
San Pietro szirttetőről le 
Feléd fáklyát lobogtatok,
Búcsú gyanánt, utolsó csókul 
Halál-szerelmi lobogoúl ....
S mert első hitem megcsalám,
Ot, ki szeret, elárulám,
Egész jövője boldogságát,
Egy hű kebelnek üdv világát,
S tulajdon éltem feldulám ...
Király! Ceccónak kegyelem!
Bűne csak egy: a szerelem!““

S egy végső hosszú pillantattal, 
Melynek sugárán lelke száll, 
Kétségb'esett fájó mosolylyal 
Mely halvány arcán rezgve áll,

Wohl J. költeményei 1. H
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A lány szive utólszor tán 
Királya arcán nyúgoszik,
És mély, nehéz, kínos sóhajjal 
Roskadva, lassan távozik.
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XL

Merengve s zajló szenvedélyben, 
Kíváncsiság és vágy hevében 
Felbuzgó hő kebellel áll 
A tengerparton a király. 
Sötétedik ... A láthatár 
Mind kétesb gőzbe sülyede,
S Lajos villámtekintete 
Sóvárgásának szárnyain 
Mint gyors szikrázó fénymadár 
A látkörön átszálldogál ...
De semmi jel éj árnyain.

11*



164

Bár nem sötét, de mozdulatlan, 
Hideg, rideg és változatlan 
A csillagtalan puszta ég.
Gyászol ma Isten sátora,
Egy lámpa sem, egy mécs se’ ég

De hali! e percben éledez 
Gaeta táján s ébredez 
Az alvó menny, és felveti 
Egy lángszemét, mely éjjeli 
Fátylak közöl kitündököl:
Az órjás szempillák mögöl;
A távol méla éj sötétén,
Mint villám rémes árnyak éjén 
Felvillan és felvillog, 
Felcsillámlik, felcsillog 
Egy rezgő, lenge csillagfény, 
Sugáros éji tünemény.

Szereimmel csügg Lajos szeme 
E gyászjelén a szerelemnek, 
Nedves lesz hó tekintete
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Gyöngyétől egy szent érzelemnek. 
Bánkódva, fájdalmmal tekint 
Éltének védő csillagára,
Melynek vörös, izzó sugara 
Feléje búsan, mélán int.
S még néz ! De hah! a nagy magasból 
A csillag rögtön leszakad,
Egyszerre gyorsan leszalad,
S a hulló fényben felvillan 
Fehér felhős alakzatban 
Egy szárnyaló, lerepülő,
Egy véle hulló s eltűnő 
Ködös alak!

És felsikolt 
Elirtózva Lajos király ...
Az ég ismét sötét és holt.
Letűnt a csillag róla már,
Mint a királynak leikéből 
Lehúlla és letüne már 
Egy édes álom, s éltéből 
Egy szép virág,
Egy boldogság.
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XII.

Bájfényben úszik pompafödte 
És büszke Nápoly városa.
Bűvös füzérré összekötve 
A színek kettős hármasa.
Kápráztató varázs-bilincscsé 
Itt fűzve a hölgy koszorú,
És mindenütt kedv, fény s gyönyör, 
Sehol se’ fájdalom vagy bú.

És nagyszerű, díszes menettel 
Győzelme diadalivén,
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A szétsugárzó tekintettel 
Uralkodva nép ezerén, 
Legszebb a legszebbek között, 
Nemesb a legnemesb fölött, 
Kegyes, hódító ösvényén 
Győző mosolylyal jár lován 
Lajos király, magyar király.
S körül mint járnak az urak, 
Mögötte végtelen hadak,
S tolong a nép, nyomúl, szorul 
Míg látni őtet boldogul;
Midőn egy percig a menet 
Az eddig tartott rend helyett 
Magába összezavarodva 
Önnön magát odább sodorja; 
Egy gyilkoló, egy toros kar 
Villámgyorsan emelkedik 
Lajos király szive felé, .. .
De mielőtt elérhetné 
S végezhetné a mit akar, 
Rögtön körül keríttetik,
S a porba leteríttetik.
És „áruló!“ és „áruló!“ 
Ezer, ezer hang igy kiált,
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S ezer, ezer megboszuló 
Heves kar gyilkol, kardot ránt. — 
S halott-halványan, szótlanul 
Áll Cecco a király előtt,
Szeme irtóztató vadúl 
Száll az üvöltő nép fölött,
S csendet parancsol a király: 
„Reád nem várna, csak halál!
De menj, én megkegyelmezek — 
Menj s vidd magaddal éltedet.“
S közelebb inti őt magához: 
„Kiért gyilkolni akarál,
Meghalt már szép szerelmesed. 
Élted neki köszönheted,
Mehetsz! én megkegyelmezek.“ 
Bámul Cecco, nem érti még, 
Bámul, csodál, és feleszmél,
S elképedve irtóztatóan 
Felordít végre borzasztóan: 
„„Átok reád, magyar király! 
Átok mindenre, mi tied.
Legyen kín, szenvedés, viszály 
Örökre satnya életed.
Átok reád, ki kedvesem
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Megölted .... oh szerelmesem,
Hol vagy, oh Benedetta, hol?
Hol van a menny, hol a pokol ?... 
Intesz, te szent angyal, felém,
Intesz!... és nyitva áll az ég ...
S a tőr felvillan gyors kezében,
S a szenvedély lángzó hevében 
Keble mélyébe temeti....
A vér pirosán felbuzog,
S Lajos előtt ő összerogy.





DALOK.





Motto»

DALT.

Dalt nekem, ha szenvedek, és 
Dalt nekem, ha vigadok,
Dalt ha lángzom, s csöndesűlök* 
Dalt ha fázom, s gyúladok.

Dalt ha élek, hogyha bájos 
Légyen nékem életem,
Dalt ha meghalok, hogy édes 
Légyen végső érzetem.





I.

SZERELMET ADJ

Szerelmet olvasok 
Virágok szirmain, 
Szerelmet látok a 
Lomboknak árnyain

Mosolygani.

Szerelmesen susog 
A játszi kis patak,
S a fűzfa lombjai 
Feléje hajlanak

Oly édesen.
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A csalogány dala 
Szerelemmel tele, 
Párjával énekel,
Míg meg nem hal vele,

Örökké hív.

Szereimmel álmodom, 
Szereimmel ébredek, 
Eltölti lelkemet — 
Tudnám mit érezek —

Csak sejteném.

Szerelmet siratok, 
Szerelmen örülök,
S szerelmes nem vagyok, 
Ah ! majd megőrülök!

Segítsetek!
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Megfoghatatlan éj, 
Kémes homály borít, — 
Sírok keservesen,
De a köny nem segít,

Nem vígasztal.

Szerelmet adjatok! 
Ah! én oly hű leszek, 
Szerelmesemnek csak 
Szentelem éltemet

Én, holtig hű!

Szerelmet adjatok! 
És szűm e földre le 
Teremt egy oly eget,
Minő nem léteze

Soha, soha!
Wohl J. költeményei I. 12
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Szerelmet, Istenem,
z

Mielőtt meghalok; 
Örökké ne legyek 
Oly végkép elhagyott,

Oly egyedül.

Szerelmet, percnyit csak,
És már az égben fenn 
Oly árva nem leszek,
Mint voltam idelenn, . ..

Szerelmet adjl

Január 2. 1859.
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II.

Boldogtalanságom 

Legnagyobb, legmélyebb 
Kerek e világon.

Boldogtalanságom 
Lészsz te mindörökké, 
Szép hideg virágom.

Boldogtalanságom
Lészsz, oh szent szerelmem,
Hajnalpirulásom.

12*
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Boldogtalanságom 
Vagy, oh első üdvöm, 
Első boldogságom!

April. 1860
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III.

Mint eltévedt árva csillag 
Beborúlt egen,

Úgy szivemben fájdalom közt 
Bolyg a szerelem.

S téveteg útjában járja 
Át meg át szivem;

Mintha nem is illenék be, 

Dúlja kebelem.
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Kínt hozott szemednek fénye,. 
Mást mely boldogít, —

Más világa, más reménye 
Engem el vakít.

Kínt hozott édes szavad, e 
Bájdalú madár, —

Hő szerelmet, lángszerelmet 
Másnak dalia már.

Fényes pillangó-madárka, 
Szerte-szerteszállsz

Kéjsovárgva, üdvkeresve, 
S mindenütt találsz.

S ama sok virágkebel, hol 
Szívtad örömid,

El-elkapva mindegyiknek 
Tünde szineit:
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Tört sóhaját intő hanggal 
Hozzám küldi el —

Késő immár! — tört sóhajjal 
Lelkem rá felel.

Augustus 1859,
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IV.

Üdvösséget várva vártam,
És keresve összejártam 
Mennyt és földet és világot — 
Oh! míg lelkem téged látott ! 
Boldogságot, kéjt remélték — 
Szenvedést és kínt találék.

Oh mért kelle is szeretnem ? 
Szép reményűn eltemetnem ?
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Téged, ki nem fogsz szeretni, 
Mért nem tudtalak feledni? 
Add, oh add, add vissza nékem 
Édes, boldog, csöndes éltem!

April. 1860
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V.

Lábaidnál elborúltan 
Oh miért nem halhatok meg, 
Hogyha élni karjaidban 
Tiltják nékem emberelvek !

Lábaidnál elborúltan
' Oh miért nem alhatom el,

Hogy a mennyben üdvözölve 
Véled együtt ébredjek fel!

ApriL 1860
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VI.

Ha nem szeretsz,
Ha lelkedet
Nem adhatod nekem,
Oh mondd minek,
Oh mondd miért 
E játék most velem ?

Mindeddig még 
Nyugodt vala 
És büszke kebelem;. 
Volt benne már,
De nem oly hő,
Oly dúló érzelem.
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Mindeddig még 
Szivemben hit, 
Lelkemben üdv honolt, 
Jóvőmhez még 
Az ifjúság
S a szép remény csatolt

Mindeddig még 
Nyugodtan folyt 
Álmám és életem,
S nem volt oly vad, 
Nem volt oly bús 
Magányos énekem.........

Szemed, szavad 
Mosolyga rám, 
Tükrözve lelkedet, 
Mely bájolóbb 
Mennyet ígért,
S feldúlta mennyemet.
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S tekinteted,
Az feldulá 
Nyugalmam édenét, 
Fölgerj észté 
Keblemben a 
Hő szenvedély hevét.

S bár nem szeret, 
Még nem szeret 
Szivem, de már beteg, 
Mint fonnyadó 
Liljom-virág,
Oly bágyadt, reszketeg.

S most, hogy tudom, 
Hogy nem hevít 
Szerelem tégedet, 
Kérdezlek, ah 
Miért dulád 
Fel ifjú éltemet ?
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Ha nem szeretsz,
Ha lelkedet
Nem adhatád nekem . . .. 
Oh szólj minek,
Oh szólj miért 
Volt e játék velem ?

April. 1860.
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VII.

Felnőtt lelkemből egy bokor, 
Szerelmem rózsabokra,
Kevés virág és sok tövis . . . 
Kis üdvök nagy bajokra.

És mégis szép a rózsatő; 
Elég e pár virága,
Hogy az elbűvölt ittas szem 
A tövist meg se’ lássa.
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S elég egy kurta percnyi üdv, 
S az é v e k szenvedése 
Feledve van — oh de örök 
Epére emlékezése.

April. 1860
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VIII.

Szeretlek, ok szeretlek! 
Szeretlek, édes fájdalom, 
Tilalmas üdvös bánatom.

Ok szeretem 
Fekér virágidat, 
Gyászló sugáridat, 
Rémnépes árnyidat,

Ok szerelem!
Wohl J, költemény ei I, 13
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Szeretlek, oh szeretlek! 
Szeretlek, néma átkozat, 
Szívem, virágos áldozat.

Oh szeretem 
Vad, éles kínjaid, 
Háborgó vágyaid, 
Örök hatalmaid,

Oh szerelem!

Szeretlek, oh szeretlek! 
Szeretlek, síri tünemény, 
Elzárt, de el nem oltott fény.

Oh szeretem 
Elorzott édjeid,
Megőrzött színeid, 
Rejtélyes fényeib,

Oh szerelem!

Szeretlek, oh szeretlek! 
Szeretlek, győző érzelem, 
Örök igaz és végtelen.
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Oh szeretem 
Halál-áldásodat, 
Barátság-gyászodat, 
S végdiadalmadat.

Oh szerelem!

Január. 1860

13*
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IX.

EMLÉKEZEM REÁD.

Ki távolban merengesz, 
Emlékezel reám ?

A méla nyári éjre,
A búsdalú zenére,

Mit búsan hallgatál? 
Ki távolban merengesz,

Emlékezel reám?
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Szállong felém-e lelked 
Olykor üdvözlettel?

Érzelmeid egére
Nem szállt új csillag fénye,

Enyémet oltva el?
Ki távolban merengesz,

Reám emlékezel?

Eszedbe jut-e néha,
Hogy itt is van hazád,

Mely várva vár s epedve 
Hogy üdv legyen jelenje,

Ki múltját alkotád? 
Bár milyen messze tőled,

Emlékezem reád.

1859
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X.

Csapodár vagy, oh! de szép* 
Csalfa, oh! de hajoló!
Csalfa, hitlen pillantásod,
Ah! de olyan lángoló.

Mindenfelé zengenek 
Hő szerelmíí szavaid,
S mégis győznek mindenütt 
Édent festő dalaid.
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Minden lányka tudja már, 
Hogy szerelmed nem igaz, 
S kit szeszélyed fölkeres, 
Mégis boldog, büszke az.

S minden szív tapasztala. 
Mily mulandók örömek, — 
Nékik jut a szenvedés,
S lelked üdvben kéjeleg.

Csapodár vág}', öli! de szép, 
Csalfa, oh! de bájoló ! 
Csalfa, hitien pillantásod.
Ah! de mennyi varázsoló.

Mártius 1860.
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XL

KIVIKULT A RÓZSA MÁR A ...

Kivirúlt a rózsa már a rózsafán, 
Rózsafelleg ül az égnek homlokán, 
Rózsafelleg ráborúlt a lelkemre, 
Rózsás fénynyel a szerelem szivemre.

Kert a lelkem, bűvös, gazdag, viruló, 
Rásütött a napsugár, a piruló, 
Rásütött szemednek fényes sugara, 
Szívegemnek üdvteremtő csillaga.
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Volt a kertben, volt már benn’ egy árva fűz, 
Búhajába fájdalom fényszálat fűz;
Bánatok és kétkedések érzete 
Volt a szomorúfűz, az a fekete.

Szétoszoltak méla, sötét szálai, 
Elenyésztek kínnal terhes árnyai, 
A helyébe illat- és üdvmelegen 
Rózsabokrot ültete a szerelem.

Rózsabokrot, fényeset és illatost; 
Fényvilágát, illatát csak élem most, 
Ámde később, ámde később tövise 
Nem merűl-e véresen a szivembe?

Május. 1860.
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XII.

PILLE-SÍR.

Esteledik, esteledik, 
Közéig a homály.

A búcsúzó nap fényében 
Vidor pille szálldogál.

Szép pillangó aranyszínnel 
Kéjt keresni száll,

Illatozó rózsa keblén 
Örömittasan megáll.
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Végsugárát küldi a nap 
A rózsához el,

S pille-sírrá lesz az égő 
Szerelmes rózsakebeL

Oh bár én is meghalhatnék, 
Mint te kis madár;

Édes lehet a szerelem
Égő keblén a ... halál t

Dec. 1858
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XIII.

BORULT TAVASZ.

Tavasz, tavasz! itt a tavasz, 
Mind zöldéi, zeng, virul,

A rózsatő kis bimbaja 
Is gyöngén már pirul.

Szemérmesen a kis virág 
Körül-körül tekint;

A szellő hüvöshidegen,
Szárnyával csak legyint.
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Sovár-epedve a virág 
Egy napsugárt keres,

Hogy melegednék kebele, 
Susoghatná: szeress t

Keres — és fázva fonny&doz, 
Halványak színei:

„Tavasz, sugárral tartozol, 
Hol vannak édjei ?“

De nincs sugár — felhős az ég, 
E nap ködös, rideg:

„Napfénytelen tavaszi nap, 
Miért vagy oly hideg?“
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Szivem kinyílt, keblem sovárg, 
Éltem borúit, rideg:

„Szerelem puszta tavaszom, 
Miért vagy oly hideg?“

September. 1859.
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XIV.

Összeszedtem múlt reményim 
Hervadt búvirágait;

El- és szétsugárzott érzés' 
Bágyadt sugárszálait.

Fényes, vékony kis sugárral 
— Emlékimnek fonala —

Bokrétába fontam össze,
És derít most illata.
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S nézem, nézem. — Nem térsz vissza, 
Tiszta hitnek ideje ?

Csalódással, fájdalommal
Szivem, ah ’ már oly tele!

Aprilis, 1S60
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XV.

Nincsen szebb mint éj és csillag; 
Nincsen szebb mint nap s virág; 
Éj és nappal, fény és illat 
S üdvösséggel telt világ.

Méla bár az éj szerelme, 
Oh de lángzók csókjai: 
Fenragyognak búsötétjén 
A menny fényes csili ági.

Wohl J. költeményei 1. 14
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S forró bár a nap szerelme, 
Édesek, ab ! csókjai: 
Illatosán felvirúlnak —
A tavasz virágai.

Illatos vagy égető', 
Csillagfény, virágtavasz, 
Forró csók vagy illatos, .. 
Mindig édes, bűvös az!

Aprilis 1860
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XVI.

FÜLMILE-DALOK.

1. Zöldelő' magányban 
Susogó patak,
Rezgő holdvilágban 
A táj hallgatag. 
Andalogva járok 
Sátor-ég alatt,
Szívem vágyban, kínban 
Csaknem megszakad.

14*
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Megszólal az éjben 
A bús fülmile,
Dala szerelemnek 
Kíndúlt édene.
Híva hí, epedve 
Sírja bő dalát —
S hallgatom szívemnek 
Zengő bánatát.
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2. A csöndes éjen mélán zeng keresztül 
Egy édes fájós dal,
És rezgve száll a lágy kebelbe 
A hold sugárival.
Egygyé olvadva dal és holdsugár a 
Bús szíven elterül,
És méla bájú fájdalomba 
A lélek elmerül.

S viszhangra lel a fájdalom dalának 
Bűbájos szózata,
Búsongva reng, búsongva rezg a 
Szomorúfűz dala.
A szellő-ringatott virágok kelyhe 
Magában elsimul,
S ködfátyolosan a természet 
Érezve elborul.
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És én ? Oh! ki nem mondhatom, mit érzek 
Lelkem oly szomorú;
Az ifjúsági tündérfényre 
Terűle gyász ború.
Epedve, mint a csalogány dalával 
Szerelmet esdve kér,
Oly fájdalommal, forró könynyel 
Esdek szerelmedéi*’. —
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3. Láttam egyszer arcodat,
S nem felejthetem;
Láttam szép mosolyodat,
S nem felejthetem;
Hallám ajkad szózatát,
S lelkem dalteli, •
Lakják édes zengzetek 
Daltelt édeni;
Érzém lángszemed sugarát, 
Érzém villanyos hatását, 
Érzem, lelkem lelkeden csügg, 
Életem szerelmeden függ.
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4. Egy ismeretlen lét felé 
A kétely szárnya vitt.
Mi az, mi hozzád vonzva vonz, 
És ismét eltaszít?

Mi az, mi lépted nyomain 
Varázszsal hí tovább,
S kétségb’esés örvényiben 
Sülyeszt alább alább?

Sötét szemed, rezgő szavad, 
Villámtekinteted,
Mely szívmélyemből rázta fel 
Még alvó lelkemet ? —
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Sötét, sötét tekinteted,
És félve reng szívem ....
Hogy gyászt, hogy kínt hozandsz reám, 
Oh érzem, érezem!
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5. Ha érzesz és ha már szerettél, 
Ha tudod mi a szenvedés,
Ha fájdalomból már nevettél, 
És könnyez él, ha epedés, 
Szerelmi vágy, szerelmi kín 
Gyötörve vitt lángszárnyain;
Oh ha tudod mit szenvedek,
Ha érzéd a gyötrelmeket, . . .

Szeress, Szeress!

Ha, mint a méla éj virága, 
Szíved is csak búban virult, 
Az élet boldogsági ága 
Előtted fellegbe borúit.
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Ha, mit szerettél, elhagyar 
Ha, mit reméltél, megcsala,
Ha remény nélkül szerétéi,
S benned még könyörület él,-----

Szeress, Szeress!
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XVII.

Pillangó volt szívem, 
El-elégett szárnya,
Izzó volt és bántó 
A szerelem lángja. 
Szomorúfííz lelkem 
Olyan lankadt szárnya, 
Bánatomnak nyomja 
Búsötétlő árnya.
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XVIII.

Megtört liljom árva bús módjára, 
Le-lehajlok búsan én fejfádra, 
Játszom mélán árvafúz lombjával* 
Óntözgetve könyim záporával.

Át-átrezg a lombon a hold fénye,
Hol vagy, bol vág)’, életem reménye ? 
Elborítád lelkem csalfa kéjjel,
S rémes, kínos benne most az éjjel.

Bájos voltál ; szép, de elmúlandó, 
Bűwirág; de hamar hervadandó. 
Pedig, pedig lelkem napfényével 
Ápoltalak, s szívem életével.
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Lenn a sírban eltemetve alszol, — 
Szívrepesztőn, rezgő ajkon dal szól, — 

Édes holtam benne újra éled:
Első ifjú szerelem, emléked.

Május 1. 1860
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i

XIX.

Áldjon meg az Isten, hogyha hűn szerettél. 
Áldjon meg az Isten, hogyha nem szerettél. 
Áldjon meg, ha többé nem is fogsz szeretni. 
Engem is áldjon meg... ha el fogsz temetni.

Május 1860
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XX.

Mondta már a rózsa nékem, 
Hogy hervadni fogna éltem.

Mondta már a csillag: 
Az álmák lehullnak, 
Mondta már a felhő: 
Derűre ború jő.

De nem hiszek, de nem hiszek, 
Kedvesem, még hűnek hiszlek.

Egy percnyi szerelmed 
Pótol egész éltet,
Szemed tekintése 
Üdvök örökléte.
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XXI.

VIGYÉTEK LELKEMET.

Nyúgodalmas éjszakákon 
Fölmerülnek képzetimben, 
Fölmerülnek érzetimben, 
Nyúgodalmas éjszakákon,

Múltam, édes képeid.

Wohl J. költeményei I.

Fölmerülnek a jelennek 
Elborúló láthatárán,
Fájdalom és bánat árján,
Rengő habján énekemnek,

Múltam, szép reményeid, 
15
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Fölmerülnek tétovázva.
És előttem ellebegnek;
Búsan még felém rebegnek: 
Hogy a múltnak óceánja

Mindörökre eltemet.

Fölmerültek, eltünének, — 
Messze messze van hazájok,— 
Hol a múlt van, ott tanvájok, — 
Oh vigyétek, oh vigyétek

Magatokkal lelkemet!

Májas. 1860
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XXII.

MINEK ÉL . . .

Minek él az, a ki nem szeret, 
Minek élek én?

Nem él annak öröm, kikelet 
Élte éjjelén.

Minek élek, ha megtagadád, 
Isten, énnekem

Azt, mi ott is boldogságot ád, 
Hol csak kín terem?

15*
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Végy el, hogyha éltem hosszú lesz, 
Hosszú éveket, . . .

S add, a miért szívem epedez,
Meg az üdvöket.

S hogyha éltem kurta lenne, vedd 
Legszebb éveim,

Csakhogy éljek, a mig élhetek, 
Szív szerelmein!

Május. 1860







MÁSODIK SZAKASZ.





VISSZAEMLÉKEZÉS

Liszt Ferencre.

Gyermek álmaimnak zengő szép szerelme 
Oh zene!

Jer ringasd lelkemet, tündéri szárnyidon, 
Ah oly bútele.

Kebelembe egykor két szép múzsa szállá, 
Isteni!

Egyik költészetet, másik dallamokat, 
Kezde zengeni.
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Lelkem kettejük közt el-felosztá lángját 
S érzetét,

Kezgő holdsugárnak, kisded tó vizének 
Vélve a zenét.

És jövél! — és zajgó, förgeteges tenger 
Lön a dal,

Mely a kábult lelket mennyekig ragadja 
Yész-hullámival. —

Majd madár Ion; édes hő szerelmet síró 
Csalogány —

Fájósán a szívet át meg által járja,
S zokogunk dalán! . ...

Majd a mennyből hangzott, szeraphok hárfája 
S dallama,

Míg a bűnös, őrült ember-ajakokról 
Kezgett az ima.........
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S midőn lelkem mélyét áthatotta volna 
Szent dalod,

Szellemem ihletten, gyönge szárnyaival 
Lantot ragadott.

És a lantnak húrján elkezdőm regélni 
Dalaid,

Soha nem felejtett, édes zengedelmed 
Tündér árjait. —

S nem érintek hangszert én azóta többé 
Hogy dalál;

Azt a lelket benne hasztalan keresném 
Mit csak t e adál!

Emlékekből zengek .... költészet múzsája 
Lön hívem —

Tündér fátyolképek, elvonulnak lassan, — 
Sírva zeng szivem!
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Emlékekből zengek, daltalan szavakban 
Lantomon,

S felkereslek téged, eltűnt gyermek-álmám 
Szép virányodon! —

Újra hallak, édes, zengő szép szerelmem 
Oh zene! ...

Lantomon dal szárnyal; távol barát, téged 
Áldalak vele!

1S6O
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VIRÁGOS MEZŐ.

Zománcozott, virágos, szép mezőn, 
Melyen mosolygva hajnalpír terül el, 
Hol mámorító illatárba vész 
A szellő mely virágokban merül el;

Hol minden köd és rezgő, lenge 
Megfoghatatlan tünemény,
A lég maga egy bűvvarázsos 
Leírhatatlan érzemény:

Ott térdelek roskadva egymagám, 
Ott térdelek a sok virág körében. 
Egyetlen fonnyadó, fehér virág,
A dús mező viruló szép ölében.
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Magam veled halvány lemondás; 
Kétségbe’sés magam veled!
Mert a virág nem társaságom, 
Oh! az nem illet engemet.

Tiltott ösvényen jöttem én ide —
Egy angyal állt a kétes ködhatáron; 
Küzdék vele, meg kelle küzdenem,
A szép mezőt, varázsát kelle látnom.

Küzdék vele, — s az angyal szárnya 
Megtörve, búsan csüggedett —
S én győztem — vágyam fegyverével 
Véd-angyalom legyőzetett!

S átléptem már, oh át a ködhatárt —
S szemem előtt találtam új világot.
Oh annyi fényt, oly bűvös illatárt,
És annyi színt, és annyi szép virágot.

Ujjongva most, mint boldog gyermek, 
Börtönből mely szabadba ért,
Borultam a mező ölébe 
Könyörgve üdvért illatért. —
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És nem hajlott felém egyetlen egy virág — 
És a mező fel nem karolt keblére —
Ajkam elől illant az üdv-kehely —
Az illat eltűnt mielőtt elére. —

Láthatlan de nehéz bilincscsel 
Lekötvék kulcsolt kezeim —
S virágok közt, üdv közelében 
Folytak szivemből könyeim.

S ott térdelek most — benn s mégis kizárt — 
Kettős búval szerelem! szép meződön,
Látnom kell boldogságot, üdvöt, fényt,
S a mennyben poklok kínjával vesződnöm.

S magam veled halvány lemondás, 
Kétségbe’sés magam veled,
Bilincseimre hullatom le 
Megbánás! forró könnyedet.

December 9. 1860.
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ÁLDÁS REÁD!

Áldás reád! — Bár nem vagy jóltevőm, 
Bár homlokomra átkot szórt szavad:

Áldás reád!
Ha egykor ősz lesz búlepette főm,
És akkor is még áldanom szabad,
Még akkor is halld szívem szózatát:

Áldás reád!

Mikor kimondtad azt az átkos szót, 
Mikor kimondtad hogy szeresselek, 
Megkaptad lelkem a még habozót,
S hogy mindörökre nyomorult legyek, 
Leföstéd árva szíved bánatát:

Áldás reád!
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Kell áldozat hogy te boldog lehess ? — 
Kell lábaidnál el-elvérző szív ? —
Én leszek az, s nem mondom hogy szeress 
Én leszek az, és szent szavamhoz hív,
Míg éltem sír szívem zengi dalát:

Áldás reád!

Legyen bár hófehér halál-virág,
De csak virág legyen élted körül — 
Te szívod, szívod édes illatát,
Lelked e haldoklónak is örül,
Csak nyújtsa csókra halvány ajakát:

Áldás reád !

S oh a virágról, kéjjelgő szavad 
Mint bűnös kéz egyenként tépi el, 
Melyek nem láttak még napsugarat 
A szirmokat, míg puszta a kebel.
S szeszélyed vészén vérzőn megyek át:

Áldás reád! —
Wohl J, költeményei II. 16
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De bár nem adsz te csak halált nekem, 
Oh boldog, százszor boldog e halál!

Áldás reád!
A lét legfőbb üdvét igy élvezem,
S ha mostan csöndes éltet nyújtanál, 
Üdvöm sírján átkoznám az imát:

Áldás reád!—

Dec. 3. 1860
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HALOTTAK NAPJÁN.

— November 2-kán 1860. —

Mint vándor felhők tiszta ég fölött, 
Vonulnak álmák el lelkem! fölötted;

S mint a világ az Istenszem előtt, 
Terül a múlt el szívem! most előtted.

Miként egy agg fehér fürtös alak, 
Mely táp gyanánt most könyeit feliszsza:

Úgy áll a gondolat — Jérémiás 
Ki a romokra nézne vissza, vissza.

16#
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Itt-ott sok kisded, szende mécsvilág, 
Amottan gyászos, tömjénes szövétnek,

És mindenütt csak sírra tett virág, 
És mindenütt csak elhúnyt szív és élet.

Köröskörül a gyászoló késén-;
A múltnak, a jövőbe intő újjá;

A vágy mely rabbilincsét tépi szét, 
S vadúlt rialmát a szivekbe fújja!

De ím hangjára minden éledez; 
Mozogni kezdenek a síri hantok —

A porhadt holt feltámad, ébredez, 
És zengnek, csengnek győzedelmi hangok;

Az eltemetett, a félholt remény, 
Virágosán sírja fölé borúivá,

Ezer világgal a jövőbe int,
Büszkén mutatva az átküzdött múltra.
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NEM DICSŐSÉG. . .

Nem dicsőség, a miért epedve 
Nyújtja szomjas lelkem vágy-remegve 
Szellem-karjait.
Nem babért óhajtok homlokomnak, 
Nem kivánom én e lombozatnak 
Csaba árnyait.

Késő századoknak ajakára
Úgy ne szálljon, mint Saphóé szállá,
Valaha nevem!
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Nem vágyik e halhatatlanságra, 
Melynek fénynél sokkal több az árnya, 
Sóvár kebelem.

Mert nem a nő gyöngéd homlokának 
Szánta Isten a zöld borostyánnak 
Vészdúlt ágait.
Fürtibe díszül ő kis körének 
Fűzze e kör felvirúlt üdvének 
Fényvirágait.

S ez, mi után lelkem vágyva vágyik, 
Elhagyottan ifjú szívem fázik...
Oly magam vagyok!
S mintha csillag hullna, csendes éjben, 
Hullnak szívemről le égőn, mélyen 
Zokogó dalok.

Nyugodtabb lesz a beteg kis gyermek, 
Hogyha ringat: skor énekelnek 
Néki édesen.
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Földi vágyak hangját én sem hallom, 
Ha az üdíös szent szerelmet dallom 
Szenvedélyesen.

Mit nekem dicsőség? barátságra, 
Szerelemre, csendes boldogságra, 
Erre vágyom én.
Hasztalan ! lehetlen ezt remélnem ! 
Már elég, ha dalban, képzeményben 
Percre föllelém!

Május. 1859.
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MENJ HALNI, LANT.

Jer, lant, kezembe, jer; de, lant, ne várd, 
Hogy lelkedet, mit húrjaidba zárt 
Egy sejtő isten, szabadítsam ki;
Ne várd, ne várd, hogy lelkemnek sugara 
Ébreszsze föl ma alvó lelkedet,
S dal keljen húrodon szivem szavára.
Jer, lant, kezembe, jer .... de halni jer! 
Ki máskor éleszt, az ma ölni mer.

Nem pengetem már többé húrodat, 
Menj és aludjál, — többé álmodat 
Kesergésem föl nem zavarja már. 
Megúntam végre szenvedésben élni,
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És százszorozva látni kínokat,
Melyeknek gyógyszert nem tudok remélni, 
Nem vagy te más, csak viszhang, mely felel, 
S a hangot százszorosa rezgi el.

Menj, lant, menj, menj! Nem kellesz már nekem, 
Nélküled is elég sajgó szivem.
Minek szakítsa a tulajdon kéz 
Föl a vérző sebet vérző szivemben?
Hogy ezer hang és messzeszóló dal 
Zenegje a keserves könyt szivemben ?
Hogy elbeszélje, mennyit szenvedek,
Sovárgok, könnyezem és epedek?

Egyért szerettelek, hogy e hazát 
Dicsőité hő érzésű danád,
Egyért szerettelek, hogy a haza 
Fájdalmas kínja, titkos szenvedése, 
Szárnyadra kelve a világon szét- 
Áradt, és húrjaidnak remegése 
Még többet mondott mint a leghőbb dal. 
Ha egybefoly hona fájdalmival.
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Egyért szerettelek, hogy benned élt,
Mit szívem sajnált, mit szivem remélt,
Az elenyészett fényes ősi kor,
Honom jövendő és jelen nagysága,
Az eltűnt szellemeknek üdvkora,
S a bús jelen könyjének ragyogása,
Hogy benned élt a múlt, jelen, jövő,
Mi volt, mi lesz, minden mi nagy s dicső

Egyért szerettelek, hogy hű valál,
S bár fájdalomban bőven osztozál,
El nem hagyád, ki könynyel terhele ; 
Sőt lángolóbban függtél húrjaiddal 
A vért fakasztó, kíntelt újjakon,
És rám borúlál nedves szárnyaiddal, 
Hogy eltakarva a szegény szivet, 
Enyhítsék könyjei a lángsebet.

Egyért szerettelek, . . . hogy szereiéi; 
Ha szenvedék, hogy vélem szenvedél. 
És nem szerethetünk mi senkit úgy, 
Mint azt, ki vélünk vérzett és reméle,
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Ki vélünk könyezett, ki vélünk tűrt,
És lelki életünkben benne éle.
Hívem valál! ... oh, mért valál oly hív ? 
Ezért is átkoz, kárhoztat e szív.

Együtt növekvénk, lant, te hű barát, 
Együtt imádtuk sírva a hazát. . .
De lant, . . . mit kínban érze a kebel, 
Te azt virágos szárnyaidra kapva 
Szellemvirágokként széthordozád,
És nem gondolva vissza az alapra, 
Mosolygva alkotál zöld ligetet,
Hová borostyánt hint a képzelet.

Mit a magányban kiizde a kebel,
Azt a világnak zengé húrod el. 
Mit bizalommal onta ki a szív,
A fájdalomnak vad folyamú árját,
Azt a közönynek úgy dobád oda, 
Mint mulatsága, kénye- kedve tárgyát. 
S a nép feledve, hogy ez élő kin, 
Mulat a költő zengő versein.
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Oh lant. oh lant! Ezért ma halnod kell. 
Húrod hiába nyög és esdekel!
Melyért elárulád bizalmamat,
Én metsző gúnynyal ottan zúzlak szélylyel, 
A jég-közönynek márvány-oszlopán,
És szívem őrjöngő vadúlt szeszélylyel 
Hallgatja húrodon a repedést,
A végső jajt, utolsó kínrezgést.
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VISZ HANG.

Kéréséin * boldogságot,
Egy nem ismert idegent, — — 
Jártam érte a világot,
8 kerülém, ba megjelent.

Arany János.

Sóvár vágyódó kebellel 
Függtem a jövőnek képén; 
Bizalommal, hittelt szívvel 
Csüggtem a jövő reményén. 
Tiszta vágyaim utamra 
Árasztának szép világot — 
És nyugodtan, és remélve 
Keresém a boldogságot.
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És találtam, majd barátot, 
Majd közömbös örömet, 
Jártam a művészvilágot, . . . 
Az sem vonzá lelkemet. 
Elragadt bő epedésem 
— Korlátold az érzelmet — 
Én imádtam üdvösségem, 
Egy nem ismert idegent.

Sem jelen, sem múlt emléke, 
Nem volt semmi szent előttem, 
Csak jövŐm e csáb reménye,
Az élt bennem, azt követtem. 
Tüskén, bokron átfutottam, 
Eltiportam a virágot; 
Célom egy volt, — s fáradatlan 
Jártam érte a világot.

Ab! de mint a bőid, a bálvány, 
Jár keresni a napot,
S éjente az örök pályán 
Végig hasztalan futott:
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Látta lelkem, többször látta 
A keresett idegent;
Végzetem, ah! nem bocsáta . .. 
S kerülém ha megjelent.

Oct. 1859
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A PUSZTAI SZÉL.

A holdfény elterűle, 
Mély csendbe elmerülve, 
A puszta áll magába, 
Kitárva mély búját,
És fűzve lankadottan, 
Végkép elbágyadottan, 
Szállongó fűbajába 
Harasztkoszorúját.
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A messze, messze róna, 
Mintha átkozva vóna,
Oly elhagyott, oly árva, 
Oly mélán hallgatag, 
Tücsök ott nem cirpelget, 
Madár nem énekelget, 
Hideg a hold sugára,
S a fű is hervatag.

De kél a felszél szárnya, 
Kószálva összerántja,
Sívó homokkal födve 
A róna hajzatát.
És elhajolva szépen, 
Megtörve belsejében,
A fű susogva, nyögve 
Hallgatja szózatát.

Hallgatja, hogy üvöltve, 
Oly tompán felsüvöltve, 
A messze pusztaságon 
Nyargalva jár a vész;

Wohl J. költeményei H. 17
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Míg dúló kőrútjára,
A vendég nyomdokára,
A puszta rónaságon 
Még pusztább puszta lész.

Mártius 1860
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HOVÁ LEVÉL . . .

Hová levél, hová, oh szent bizalmam ?
Hová te hit, mely társimhoz csatolt? 
Eltűntetek tán ama fényvilággal,
Melyet hűtlen barátság elrabolt ?

Oh! benne bíztam! Lelkem élt lelkében, 
S véle most bitem is alkonyult;

Oh, hogy szivem, ifjú szívem 
Csalódni még meg nem tanult!

Beléptem a világ hangos zajába,
Remélve rokonszenves dallamot;
Hol annyi dal, és oly dús hangözön van, 
Találok tán magasztosb szózatot.
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De keblem tiszta ihletett dalára
Kacaj felelt — s e z ajk el nem némult.. . 

Oh, hogy szívem, sértett szívem 
Gyűlölni még meg nem tanúit!

Ha felruháztam olykor egy-egy lelket 
Ábrándjaimnak tündér színivel,

Prometheusként azt előteremtve 
Költészetemnek szent zengésivei:

Oh, függtem szívvel, éltemmel e lényen,... 
Egy gondolat,... és fénye elborúlt;

Oh, hogy szivem, forró szivem 
Nyugodni még meg nem tanult!

Szerettem a hazát, égőn imádtam!
— Bár hányja a sors vészes tengere, 
Szent fénytoronyként óvja, mentse híven, 
Hű nemzetének ihlett érzete. —

De most részvétlenség korában élünk, 
Hol annyi tiszta érzés elfajult; —

Oh, hogy szivem mindnyájukért 
Szeretni téged nem tanúit!



261

Epedve vártam, hogy tán felkarol még 
Egy hű, romlatlan érzetű kebel;
Nem a világ lelkünk üdvös hazája,
A szív-világ az, mit keresni kell!

Kerestem én, és útamat jelölve, 
Könyártól barázdálva van a múlt.

Oh, hogy szivem, vágyó szivem 
Lemondani meg nem tanúit!

És bárha sűrűn hullnak könyeim még 
A széjjelfoszlott üdvképek után, 
Szivárványként a tiszta öntudatnak 
Világa játszik könyim folyamán.

S a szent imának csillapító írja, 
Lelkem sebére fátyolként borúit;

Oh, hisz szivem, megtört szivem 
Istenben hinni megtanúlt!

Sept. 185.9
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ISTEN VELED.

Szemembe’ köny, szivembe’ bú, 
És lelkem olyan szomorú!

Keblem zajog,
A seb sajog,

Hangzik mélán a kíntbozó,
A gyötrelmes, az átkos szó:

Isten veled!
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Szivemen lassan átvonúl, 
Miként felhő, ha alkonyul,

Egy intő hang,
Az estharang,

Mely tőlem messze elragad . . . 
Lelkemhől kínfohász fakad:

Isten veled!

Julius. 1859
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ÁLDALAK.

--------- I »miied •• I diód t
Bytoa.

Mint harmat, mely a kétes gőzből 
Szeplőtlen gyöngygyé változók,
Oly tiszta lön borúit szivem,
Midőn tenéked áldozék.

' Neked, első, utólsó szerelem,
Egy kurta perc, örök és végtelen!

Kinek teremtő szemsugára 
Lelkembe szent szikrát lövelt,
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Az égi ábránd-tartományba 
Szivárvány-szárnyakon emelt . ..

Oh te, a semmiből ki felsegítsz,
Egy óceánból mennyeket merítsz !

Szemed egykor nekem megmondta, 
Hogy nem szeretsz, nem szerétéi, 
Nem nékem szánt hő lángsugár volt, 
Magasb, tündöklőbb volt a cél!

Nem vagy enyém, oh első szerelem, 
Első virág a puszta réteken!

S meghalt reménynyel, élő kínnal, 
De áldom, áldom nevedet;
Neked köszönhetem, ha percig 
Éldeltem égi mennyemet.

S fájó mosolylyal — mégis, ah! mosoly 
A múltra — a jövendő könyje foly.

Nov. 1859
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S

HA ELHAGYOTTAN... .

Ila elhagyottan, fényes pusztaságban, 
Magányosan a nagy, zsúfolt világban

Feledve áll egy szenvedő,
Ez az, a kin minden szem kérdve nyúgoszik, 
Ein az egész világ megosztozik :
A nő, kire Isten átkát veti:
✓
„Adjátok, emberek, a hírt neki!“

na van, kit a gúny éles nyila bántson, 
Kit az egekből le a sárba rántson

Daemoni kéj mosolyival,



267

Ez az, ki lelkét küldi az örök felé, 
Fájdalmi szárnyain világ elé :
A n ő, kire Isten átkát veti: 
„Legyen költői, nyílt szíve neki!“

Ha van, ki őrült égő vágygyal járja 
A nagy világot, boldogságát várva,

S hiába vár, eped, sovárg, —
Ez az, kit a dicsőség keble felkarolt,
Kit a világ nagyok közé sorolt:
A n ő, kire Isten átkát veti:
„Babér környezze homlokát neki!“

1859
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A HEGYEK KÖZT.

Ha a messze rónatájnak 
Véghetctlenébe nézek — 
Majd kitágul a kebellel 
Az elfojtott mélyebb érzet.

£9 a gondolat, ez órjás 
Szent madárja a léleknek 
Szabadulva száll, s hatalmas 
Szárnyai csak úgy lebegnek.



269

De mi haszna ! Majd kifárad 
Ez örök egyhangúságban,
S lankadt szárnyait csak húzza. 
Végig fáradtan a porban.

És a messze rónatájnak 
Csalfa, tünde délibábja 
Visszaemlékeztet engem 
A világi csalfaságra.

De ha fönn, a vadregényes 
Zordon hegyek közé nézek, 
— Mind megannyi öröklétű 
Megkövesűlt ezredévek —

Ha alattam zúgni hallom 
Égi háború villámát — 
Míg az áznrég fölöttem 
Szólja égető mosolyát;
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Ha az ősz fejű hegyormok 
Össz’ ölelkeznek az éggel, 
És az istenség fejökre 
Áldást ad sugáros kézzel:

Akkor száll mint sas az érzet 
Akkor száll a gondolat fel! 
Képzeletem is csak ott él — 
A magasnak a magas kell.

S oly közel az istenséghez 
Istenítve van a lélek,
Tűkre ő a mindenségnek — 
Egy vele e nagy természet.

És hol minden rendfiletlen, 
Ősi múlt s egész öröklét — 
A hit újra éled bennem,
Mit a gyarlóság tépett szét.



271

De a délibábos tájra, 
Hű képére a világnak, 
Bánatosan nézek én le 
Jégormáról a sziklának.

Jobb nekem itt fenyvesek közt, 
Fényes hónak közepette,
Mint ott lenn a csalfa rónán, 
Szép de csalfa örömekbe’. ? ? —

1859.
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A VÁRROM.

Magányosan, sötét felhő gyanánt,
Kopár, zöldeden bérc magas fokán 
Áll mord, hideg, rendiden nyugalommal 
Kietlen pusztaságban egy vár omladéka.

Nincs fa körűlte, nincsen itt gyepágy,
Virág nem nyílhatik ily zord helyen.
Rögös a pusztaságnak vad kopáija,
S a meztelen tetőn, egy rém áll meztelenül.
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Irtóztató, megkövesűlt átok 
Gyanánt emelkedik e kőhalom,
Miként ha minden kő egy vétek volna, 
S ingadozó alapja reszketne a súlytól.

Fenn áll még tornya, de benn nincs harang, 
És a rideg, órjás kőszál, csupán 
Mint szennyes toll rút fövegén a romnak, 
Nem ékül már. de csak csúfságul szolgálhat.

Az ablakok, a nagy erős kapu,
Mind összedülve, tátva-nyitva áll;
Régen vala, hogy az utolsó vendég 
Elköltöze, s most csak a szélvész ki-bejár ott.

A nagy termeknek márvány oszlopi,
Repedten, eltörődten a porban
Hevernek; mint lealázott nagysága
S szét foszlott büszke fénye a várnak magának.

Wohl J, költeményei II, 13
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És mindenütt csak romboló nyoma 
A zord enyészet órjás lábának, 
Széjjeltiporva minden, — épen semmi,
De semmi sem maradhatott e zsarnok előtt

S irtóztatő, vad károgással száll 
A puszta várban a halálmadár,
S vihar ha dúl, és tombol a természet, 
Megnépesül kisértetes lakókkal a róm.

S mint felszabadult, feléledt átkak, 
Emlékei a vár bün-multjának,
Öijöngö, éles jajveszékeléssel 
Verik a vészmadarak a vár ingó falát.

S ez átkozott lakhoz út nem vezet,
Nem tévedhet már ember oda el;
Az állat is kerüli, s csak a bűnnek 
S az éjnek rémbarátjai tanyáznak ottan.
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És mintha még az ég is utálná,
S irtózna látni e sötét foltot:
A zord váromladékot örök köddel,
Saját szép tiszta arcát felhőkkel borítja.

Febr. 1860

18»
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SZIVEM AZ FÁJ . . .

Szivem az fáj, szemem borúit, 
Lelkemben mélyen alkonyéit,

A nap lement, a méla est beálla, 
Rémnépes köd aggó lelkemre szállá.

Oh múlt! hosszabb mért nem levél? 
Eltűnsz mint vészsodort levél.

Alig tavaszlik még,... mi messze a nyár,... 
S a gyermek-szívnek múltja is legyen már?
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Örökzöld, szép vidék a múlt, 
Lelkem fölötte elborult,

Legyinti néha szárnyak lebegése, 
Kínzó jelen ... s a szív emlékezése.

Május. 1859
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ELVÁLÁS.

Válni kell! nyújtsad, szomorú barátom, 
Férfias szívvel, ne remegve jobbod.
Vár az élet rád sanyarú napokkal

S csöndes örömmel. 
Visszanézz egyszer, s azután előre! 
Folytonos vágyak, tüneményes álmák 
Nagy' törekvésén, örök ámulattal

Űznek előlem.
Vissza hát egyszer komolyan tekints még 
Ügjebár mostan gyönyörű színekben 
Látod a múltat, meleg édes álmák

Játszanak ottan?
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Rég feledt kínok ma a hosszú évek. 
Küzdelempályán hol a célra törtél,
S mint örök kéj, úgy jön elédbe minden

Élvezetes perc.
Oh! azon percben, mikor elszakaszt már 
Sorsod a múlttól, gyönyörűbben éled 
Újra át üdvét, s felüdült reménynyel

Látsz a jövőbe.
Fértísziv ilyen! De nem úgy a női: 
Felmerült árnyak födik aggodalmas 
Szívemet kínnal, nyugodalmad ijeszt

S szenvedek égőn!
Szellem-újjat lát szemem, — a jövőét — 
Int a kísértet, s halovány ajakkal, 
Rémtekintéssel fenyegetni látszik —

S eltűnik ismét.
S rám mered bágyadt, zavaros szemével. 
Búskomor képpel, jelen éji réme,
Ép köriilfolyják szomorogva, lassan.

Könnyi folyói.
Néked a fények, nekem a borúk. Oh! 

Néked üdvösség, nekem a nehéz kín ’ 
Néked áldással, nekem átkozattal

Lesznek a múltak.
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Ám azért menj csak ’ Tovatűntek álmim ’ 
Menj, ragadd tőlem szerelemnek üdvét, 
Vigy magaddal fényt, örömim sugarát —

Csak ne felejts el!

Mártius. 1860.
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HOZZÁ, KI SZENVEDNI TANÍTOTT.

L'amoar en fen, 1* »ouffrance an fleur — 
C’tst toot un bonheor.

Joaaoe.

Míg ábrándokban szenvedünk csak, 
Oh, addig fáj a szenvedés;
A szív még harcra kelni gyönge, 
De űzi, űzi epedés.
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A lélek tűzzel, lánggal telve 
Érezni és zajogni vágy, 
Keszketve dúlja önmagát fel, 
Kincs zug, mit illetetlen hagy.

Az ifjúság forró hevével 
Előzi meg a gyors időt,
S megégeti a csábvilágon 
Szárnyát, mielőtt meg is nőtt.

De később, a midőn szeretve 
Megismerjük az érzetet, 
Szivünknek kincsesé lesz a könyü 
Lelkűnknek a kín élvezet.

Megismerjük a szép világot, 
A melynek harmata a köny, 
Hol minden sóhaj illatterhes 
Egy-egy rejtélyes üdv-öröm.
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És megtanulunk mosolyogni,
Midőn szivünk vérezve sír, 
Vérezve olyan sajgó sebből,
A melyre nincs gyógy, nincsen ír.

És mosolyogva, boldogan még 
Nézzük vérünknek húllatát,
Ila van, ki értse forró szívünk 
Utolsó halk dobbantatát.

És te, ki szenvedni tanítál, 
Szenvedni égi boldogan,
Vedd hálakönyüm, oh barátom,. 
Legáldóbb, legforróbb szavam.

Vedd lelkem minden vészes vágyát, 
Vedd boldogságom fénykorét,
Vedd éheimnek vigaszát is, 
Költészetem szövétnekét.
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Miért szenvedni megtanítál, 
Köszönetül vedd lelkemet,
Vedd a jövő legszebb reményét, 
Vedd múltamat, vedd éltemet!

Dec. 1859
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NE HIGYJ NEKEM.

Ne higyj nekem, ne higyj, ne higyj! 
A köny hazug volt arcomon,
A szó őrjöigö ajkamon.
Sötét örültség-lakta szívemen,
Forró vágygyal telt, lázas keblemen

A perc uralkodott, — 
Ábránd körülfogott —

S feledtem én! 
Feledtem első szavamat, 
Feledtem éden múltamat, —

Tekinteted 
Boritá lelkemet —

És sírtam én!
A köny, a köny hazug volt arcomon!
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Ne higyj nekem, ne higyj, ne higyj 
A köny hazug volt arcomon,
Hazug a szó is ajkamon. —
Bírtam, s te gondolád, hogy könyezém 
Lelkemnek égi édes érzetén ? —

Feledt dalaimat,
Feledt mosolyimat

Sirattam én !
Lelkedbe sülyedt nyugtomat, 
Szinetlen ifjúságomat,

Bús jelenem,
Elvesztett édenem

Sirattam én!
Oh köny, oh köny! — igaz vagy arcomon!

Január. 1860.
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EGY KÖNYET,

Ha majd körülvesz téged 
Udv, élet és öröm,
Nőd c szent üdvösséged 
Ki mindent ada néked — 
És elfeledsz —
Magányos tán köröm.

Ha gyermekid körében 
Szived gyönyörteli,
S szerelmed égi fényben 
Ragyog az élet-éjben — 
És elfeledsz —
Lelkem tán kínteli-
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Ha múltod mint egy képzet 
Előtted eltűnik,
Jövőd talányos képlet,
Mely új reményre késztet — 
És elfeledsz —
Reményem megszűnik.

S akkor ha hozzád férhet 
Egy árva énekem,
Fájdalma szárnyán, érted 
Sóhajtva, tán elérhet,
S emlékezel —
Egy könyt szentelj nekem.
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AZT MONDJÁTOK . . .

Azt mondjátok, nincs dalaimban érzet, 
Nem érzi szívem, lantom mit beszél, 
Képzelet mind, mit szenvedélyes hangon 
A dal a lélek mélyiből regél.

Azt mondjátok, dalom nem melegítő, 
Csak olykor éget mint a napsugár,
De nincsen benne, mi virágot fejleszt, 
Ama mosolygó édes érzetár.

Wohl J. költeményei n. 19
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Azt mondjátok, csak ész kormányoz engem, 
S uralkodva múzsám dala fölölt 
Nem engedi, liogy érzet keljen benne,
S a szív-világot nyissa meg előbb.

Azt mondjátok ... oh mit nem mondtok mindent, 
Mi bánt, mi fáj, mi kínoz és gyötör,
S nem várva múzsám vé0ő szózatára,
Fölötte minden, minden pálcát tör.

Oh mit nem mondtok! s jogtalanul mindent. 
Nem hallva, csak a perc sugallatát. 
Nyugodtan néztek végig lelkem kínján, 
Letépve lantom szűzi fátyolát.

Mit rejt a szív, mert mélyebb sebb helyére 
Kiváncsi szemet vonzni nem akar,
A kín, mit a költészet istennője 
Irgalmas szárnynyal híven eltakar:
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Oh mindez semmi! Hisz nem zengem én el, 
Irgalmat esdve nem zokog dalom.
Nem szól pompázva kínja mélységével 
A szív dala remegő ajkamon.

Hisz nem is zengem, hányszor már csalódtam, 
Nem zengem az örök fájdalmakat,
Sőt korlátolva szenvedélyem árját,
Elrejtem én a rám mért kínokat.

Mert szenvedésem, oh az szent előttem, 
Szentségielen szem ne érintse azt,
Ne szórakozzék idegen tán avval,
Mi szívemből véres könyüt fakaszt.

És mondjatok akármit én felőlem,
Bár fájni fog, de változtatni nem, 
Előttem szent lesz keblem szenvedése, 
És titkos kínjait nem zengem el.

19*
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De a mit mond a lant, mit zeng dalában, 
Oh az igaz, a lant mindig igaz !
Mert légyen bármi fényes szép ruhája,
Mi benne rejlik, mélyebb érzet az.

Sept. 1860
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FÉNYES GONDOLATOK.

Ha üdv és féuy foly egykor majd körül, 
Fejemre áldás szent virága gyűl

S a bút tanúlom elfeledni:
IMíg homlokodon átok súlya nyom,
S lemondást zúg a metsző fájdalom:

Még akkor is foglak szeretni. — 
Szeretni foglak és imádni 
A mint kimondtam már neked, 
Mosolylyal, költészetsugárral 
Derítni föl bús éltedet; 
Körűlszövöm búlepte fődet 
Illattal mely nyugalmat ad, — 
Köszöntelek a pálma-ággal .... 
De látnod engem nem szabad!
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Ha tán babérra hajtom le fejem, 
Valósult álmák játszanak velem,

És elfelejtek már epedni:
Míg fürteiden töviskorona,
Egy elzárt élet sajgó bánata:

Még akkor is foglak szeretni.
Szeretni foglak és imádni — 
Pótolni minden örömet ;
A néked elhalt szép világból 
Fűzök telkedbe üdvöket;
Vágyó szivedbe andalítón 
Dallok ígézö hangokat,
A földi mennyet elregélem... 
De látnod engem nem szabad!

Ha kertté tesz nekem a nagy világ, 
Mindegyik órám egy-egy szép virág,

S szivem a kéjtől fog remegni:
Míg élted puszta sivatag leszen,
Hol csak harang kondúl meg rémesen:

Még akkor is foglak szeretni. — 
Szeretni foglak változatlan, 
Szeretni foglak igazán —
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Ábrándjaimnak délibábja
Tűnjék fel lelked fátyolán;
Virággal hintse el a pusztát —
Társ oszsza meg magányodat —
Szereimmel töltse szívedet be..........
De látnod — látnod*nem szabad! —

December.
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HÓPEHELYKÉK.

Mi szépek mind e kisded hópehelykék! 
S mik voltának e fényes csillagocskák? 
Kék volt az ég, mosolygó kék,
A napsugár oly fényes; —
S a főidből mint egy vágyó gondolat. 
Meleg gőzként szállónak fel az éghez 
— Egy áldozatfüst — ábrándfellegek. 
De ott — hideg volt. Fényes, de hideg. 
S az érzéketlen, messze végtelen 
Hideg mosolylyal és hideg karokkal 
Fogadta a meleg ábrándozókat.
S megfagytak ők.
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Megfagytak mind, mind, mind!
És kristályozva,
Szeszélyes kis csillagok képiben, 
Megfagyva bár, de tisztán, ragyogón 
Hulltak le ők,
Hulltak le ők az égről.

*

Ábrándjaim is elszállanak 
Kebledbe ah! de megfagyáuak,
S lehúlltanak — lehullott csillagok. 
Keblemre is, ah! hólepel borúla,
S a forró szív, e megfagyott álmának 
Sirhantja lett. —
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IGAZ TEHÁT, IGAZ.

Igaz tehát, igaz, igaz,
Egyetlen hő tekinteted
Megadta ismét eltűnt mennyemet? 
Lelkemben újra él tavasz,
És a borongó fájdalom
Helyett most üdv, gyönyör és nyugalom.

Hiába volt a harc, oh szív! 
Hiába volt a küzdelem,
Hatalmas sors az első szerelem!
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S légy eszméidhez bármi hív,
Ha végzet ellen küzdenél, 
Meggyőzve mindig vérzőn vesztenék

Hiába mondta már az ész,
Hogy megvető oly nőkebel,
Hol tiltott láng növelve éled fel. 
Hiába volt! — mindenre kész 
A női szív, csak egyre nem: 
Megvetni téged, első szerelem!

Oh jaj! az eszme s az élet!
Az csillag, fényt sugározó, 
Emez gátolhatatlan vad folyó; 
Vezetne a csillag téged,
De míg távolból intene,
A vad folyó Örvény, mámortele.

S evezned kell, míg sírba szállsz! 
Körülted vész és förgeteg,
Mosolygó örvény, csalfa rengeteg, —
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Csöndes habokra is találsz —
De van oly hullám — szenvedély,
Mint orkán dúló, mint az ég oly mély.

S hiába küzdesz ellene —
A szív önkényes jelszava: 
Szabadság! — s ez örök diadala. 
S leggyőztesb akkor szelleme,
Ha benn’ ég e lángérzelem: 
Szeplőtelen, oh! első szerelem ’

Febr. 29. 1860
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A SZAPPANBUBORÉK.

Szappanvízből, szalmaszálon 
A golyókat fújja, fújja 
A kis gyermek, s játszótársi 
Nézik őt örömujjongva.

„Oh be nagy lesz ! Oh be színes! 
Oh de gyönyörűen fénylik!“ 
Felkiáltnak — s im golyójuk 
Nesztelenül elenyészik.
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És a gyermek, az komoly lesz, 
Nem akar már újat fújni;
Ez az egy, ez olyan szép volt! 
És zokogva kezd el sírni. —

Mint e tünde buborékok, 
Elenyésztek, szétfoszlának, 
Miknek lelkem úgy örttle, 
Amaz édes, boldog álmák.

S mint a gyermek, könyes szemmel 
Nézek végig a világon —
Vájjon mindig úgy enyészik 
Majd el édes boldogságom?

Sept. 1859
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TŰNŐDÉS.

Est, jövel! csüggedt, szomorú szivemre 
Hintve enyhülést! jövel édes árnyék, 
Rejtsd sötét lelkem kicsapó tüzét és

Hervadozását.

Méla búbánat zivatarja s égő
Fájdalom dúlják egyetemben álmát 
A heves szívnek, s gyönyör árnyi, ah mind,

Mind tünedeznek!
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S fáj a nap! fényét, valamint zaját is 
Szenvedő lelkem, mi busán kerülöd, 
Minden új fénynyel nyugodalmad új egy

Árnya enyészik.

Ám a mély éjjel kebelemre lágyan, 
Nyugtató írként leeredve zápor 
Köny, a költészet lebegő ködével

Búmra terül el.

Akkor a kínt is megadással érzem;
S méla csend-álmát a világnak édes 
Csillapúit vágygyal, nem ingyen élem

Át, tűnődés közt.
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VISZHANG.

Mi a lámpa sötét éjben,
Mi az árnyék forró délbe*,
S mire nines szó, nincsen képsek 
Az vagy nékem, oh kQltésset!

Arany Já*oa.

lm hozzád jövök remélve, 
Életemnek üdwilága!
Kebled annyi fénynyel telve, — 
Hadd enyhítsen szent sugara. 
Oly édesen melegíted 
Szívemet, ha fázni érzem. .. 
Bús lelkemnek szelíd fényed: 
Mi a lámpa sötét éjben.

Wohl J. költeményei II. 20
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És ha lángja szenvedélynek 
Lelkem dúlja és hervasztja,
Nehéz terhét szenvedésnek 
Már csak roskadozva hordja :
T e enyhítesz kínjaimban,
S nem sajg úgy a szív sebében... 
Érintésed fájdalmimban,
Mi az árnyék forró délben.

Benned mind, oh mind föllelem,
A mit hasztalan keresnék,
A mit régen elvesztettem:
A jövőnek szép reményét —
Mit a sóvár szív teremt,
Az ideált, eszményképet,
A mondhatlant, ismeretlent —
S mire nincs szó, nincsen képzet

S mia vigasz szenvedőnek,
Mi a gyermeknek szülője,
Mi remény a szerelemnek,
Izraelnek volt n e m t ő j e,
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Mi szentirás halandónak,
A kebelnek honfiérzet,
S mi a hit a haldoklónak,
Az vagy nékem, oh költészet!

Nov. 1859,

20*
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OLY SOKFELÉ. . . .

Oly sokfelé van széjjelosztva lelkem, 
Oly sokfelé szállong el érzete,
S imitten könyet, ott nyíló virágot 
Elhagyogatni készti végzete.

Megilletődve simul össze lelkem,
S mély bánkódással néz kelet felé, 
Hol tündérgazdag színezetben tüne 
A nagy világ a gyermekszív elé.
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sSovárgó vágyakban égőn epedve 
Tekint a szív a forró délre el,
•S álmában érzi minden lángsugárát 
A szenvedélyben zaklatott kebel.

Nyugodtan, kiviharzott szenvedéllyel, 
Nyugat mély csöndjét mélán élvezi, 
Míg múlt emlékek messze óceánját 
Higgadt kebellel lassan evezi.

És borzadozva, elrémülve néz már 
A hótakarta, zord éjszak elé,
Hol jég borítja el egész világát,
És jég borúi az elholt szív fölé. . . .

Oh nem ’ oh inkább haljak el korábban, 
A forró délnek lángjai között, 
Ölelkezéssel csapjanak a lángok 
Majd össze hamvadó szivem fölött.
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A szenvedély, a szerelem hő szárnyán 
Hagyjam el én e kurta életet,
És érzetpályán, lángsugáron érje 
El majdan lelkem az üdvmennyeket.

Hadd égjek el én, láng a forró lángban t 
Csak meg ne fagyjak édes Istenem!
A szerelem korán elhúllt virága 
Legyen szívem, lelkem és életem.

Aprilis. 1S60.
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GHAZÉL.

Méltatlan az, ki nem igaz, a lant dalára,
Ne is hallgasson senki hasztalan szavára. 
Méltatlan az, ki játszanék e szent erővel, 
Hogy süssön rá a költészet fényes sugara.
Ne nyújts neki, Apollo, Hippokren’ vizéből, 
Nem méltó szellemének kendőzött virága;
S nem indít meg dala, bár öntse lángzó árral,. 
Hazug bő könyeit dalának tavaszára.
Hogyha ébreszteni akarsz érzelmet szívben, 
Valódi érzetet lehelj lantod húrjára,
És bár a nagy tömeg a szellemkínt nem érti, 
De lesz, ki olvadozzon lelked panaszára.
S örök dicső babérral nem vár a jövendő,
Oh költő ! csak a szent, igaz lant dalnokára.

Dec. 1859.
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EGY ÉNEKESNŐHÖZ.

Zord tél uralkodott. Havas lepellel,
Hideg ködével födte szívemet.
Fagyasztva láttam szent érzelmimet,
S lenéztem mindent holt márványkebellel.

S hangzott dalod! Lelked lantján szereimmel 
Szólalt meg! hítta szárnyas szellemed, 
S bűvhangzatok füzérén zengzeted 
Ömölt varázsbilinesü élvezettel.
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És minden hang, mint nap heves sugára 
Lelkem jegére édesen borúit,
Míg lágygyá olvadt lángdalod szavára.

S jobb érezet fakadt, feltűnt a múlt ...
Dalod megadta, mit a sors halaszta, 
Könyes virágot, új reményt fakaszta.

Mártius. 1860.
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HALOTTAK EMLÉKE.

Nov. 2-kán 1859.

Halottak emlékének méla napját, 
Csöndes szobámban mélán töltöm én. 
Minek mennék ki én a temetőre,
Hol nincs kereszt, mely intene felém? 
Eltűntének már milljom emberek,
Mind észrevétlenül.
A sírtömeg, miként a néptömeg,
Lett, áll, s ismét ledűl.
De mint az elenyészett nemzetekből 
Még fenmaradt egy-egy óriás alak, 
Mely ezredévek árnyin átragyog,
Mely addig áll, míg a világ marad:
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Úgy egy-egy sírnak órjás szelleme,
Az eltűnt múltnak hősi jelleme,
Mit nem a hon, mit nem a nép emelt, 
Mely önmaga a dönthetlen szobor,
Mit önmagából lángész csak teremt:
A messze honnak messze tájiról 
Nem egy ily emlékoszlop int felém; 
Megnépesult a honnak minden rejteke,
És mindenütt egy szent halott enyém ! —

Meghaltak ők, kik a hazáért éltek.
Ha minden csüggedt, tűrtek és reméltek. 
Kik a hazáért onták véröket,
Éltökkel védve szentelt elvöket — 
Meghaltak ők!

S bár mindörökké élnek.
Oh érzi a haza hiányukat;
Elvesztek Ők! pótolni, ah! ki fogja? 
Örökké fenmaradt bár léptök szent nyoma. 
De lesz-e, ki kövesse azokat ?
Oh jertek, nemzetemnek ifjú gyermeki. 
Zarándokolni szálljon lelkünk el oda,
Hol ők temetve vannak;
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Mit méltán hord mindnyájunk homloka, 
Lemosni könnyekkel a szégyenbélyeget. 
Tekintsünk szét! — lm Széphalom sírjára 
Csak harminc év után tévedt egy koszorú,
S nagy Berzsenyinknek elhagyott halmára 
Csüggeszt-e olykor hála-érzetében 
Virágfűzért a méla honfibú ? —
A Kisfaludy aknak hantját 
Márvány-szoborral díszíti a kor.
Mint a megtérő gyermek atyját,
Oly bűnbánólag átkarolják,
S könynyel, virággal, szelleműk lángjával 
lm elborítják lelkes gyermeki 
A szentelt sírokat.
E kor nehéz, de szent fény környezi.
A fájdalomnak égető sugára 
Feltűnteti a múltnak nagyjait 
Áradó fényvilágban.
E kor, mely az elismerés kora,
Élőknek is osztja dicső babérjait,
Mit megtagadt volt régi fénykorában.
De most végeden, osztatlan hálája,
A melylyel térdre hűli a múlt nagyság előtt,
E múlt nagyságát visszavarázsolja.
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Ki mégis most tehát a temetőre !
Hisz ott künn nyugszanak, kik nem rég haltak el. 
Virágborított, márványos lapon,
Mit emlékűi emelt a hálás hon,
Hogy ne feledje évek ezrede,
Ott fönn ragyog V örösmartynk neve.
S nem messze onnan, ékes sírkövén,
Ott tündököl egy gyászos fénykörön 
Hős nemzetünk dicső nagy dalnokának,
Az Árpádok bájdalú bajnokának,
Nagy G a r a i nk neve. —
S e két költőnek árva gyermekét, 
Vigasztalhatlan gyászú özvegyét,
Hozzád, hazám, hatalmas lánc csatolja:
A forró hála, gyermekérezet,
És a honszeretet.
E két családnak te vagy gyámola,
Családatyja, barátja és hazája! —
És itt a színművészet bajnokának,
Nagy Lendvaynknak emlékoszlopa,
A nemzeti intézet csarnokának 
Egy legdicsőbb, legfényesebb fia,
Az ideálok szent ábrázolója,
Ideál ő maga ! —
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S a mint végigpillantunk mind e sírokon, 
Feltűnik im egy kép — a vészfenyített hon, 
Hosszú tekintetet vetünk Mohácsra,
S a gondolat, nagy gyászfátyol utána, 
Elhúzódik egész Budáig fel,
Hol óriási sírban annyi hő kebel,
Oly szent remény, ihlett hős akarat 
Temetve van a súlyos föld alatt.
És mind a sír, mit említetten hagytam,
Hol honfiszív, művész, költő pihen, 
Keblemben mindnyájának van tanyája,
És minden emlékre egy lángzó érzetem.
S lelkemnek szárnya órjás fűz gyanánt, 
Kimondhatatlan búban roskadoz,
S hazám körűi szivárvány-koszorúban 
Minden szent sír fölött egy égő köny ragyog

De összeborzadok sötét talány előtt, 
Elnémúl ajkam, hogyha szertenézek, 
Keresve száll a földön el a lélek ;
S a hegytetőn, a messze völgyeken, 
Mint szellemed, oly vészes tengeren, 
Hol van a sir, az ismeretlen hant,
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A melybe sülyedett az égi lant?
Hol van a fold, a melynek súlyos leple 
Oly lángfolyót, mint te valál, befödne?
Hiába jár a szív, a szem keresni —
Eljött a vész, csak téged eltemetni ' 
így meghálál, — úgy elenyésztél volna,
Ha látnod kell, miként lesz úr a szolga, 
Mikép omol le porba, a mi szent,
Az ősi jog, mit ezredév emelt —
A vész után nehéz, halálos csenddel,
Miként beáll az elveszett reménynyel 
Borongó köd, mely a virágzó rétre,
Minden dicsőbbre, minden szép örömre 
Végzetnehéz, sötét fátyolt borít —
És nincs már honfiszív, mely még virít . .. 
Jobb néked így! — A lángészt, merre

vágyott,
A végtelenben, honfi, feltalálod.
S mely ébred most, oh nemzetem, az érzet, 
Szent hamva az, mely kebeledbe tévedt,
Szent hamva az, mely lángra gyűjt s hevít,
A tettre hí, a tettre bátorít,
S mint óriás madár, szárnyával födve, 
Lángszelleme fölötted leng őrködve.
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S a szellemek elhagyják sirjokat, 
Körüllebegve bús hazájokat.
A lélek eltelik egy érezettel,
Az oszthatlan, forró honszeretette 1. 
Oh tartsunk össze lelkünk mélyiben!
A mi magyar, mind egy család legyen,
Egy szív, egy tett, egy fájdalom és bánat, 
Egy szentelt vágy, oh szabadság, utánad!
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KEDVESEMHEZ.

Hozzád, hozzád édes szerelmesem, 
Én életem,
Hű kedvesem,

Hangzik e dal most lelkesülve élt 
Tiéd e lélek minden álmival,
Ő téged égőn, forrón átölel!...

Te bírod szívem minden vágyait, 
Fájdalmait,
Virágait;

Tiéd a köny, mely lassan hull alá, 
S ha fáj szivem, és sebzett e kebel, 
Édes szavad balzsamot hint reá.

Wohl J, költeményei n. 21
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S volnék bár árva, végkép elhagyott, 
Megcsalatott,
Megátkozott,

Te a világot pótolnád nekem!
A mondhatatlant, ismeretlent, égit,
Te benned mindezt, mindezt föllelem!

Lelkedben mindig viszhangra leiék, 
Ha szenvedék 
Vagy örülék —

És mintha sírba ejteném szavam, 
Oly híven őrzi kebled titkomat,
Ott mélyen, mélyen eltemetve van!

Hol ily barát az emberek között,
Az Úr előtt,)
A sír fölött ?

És bár tudnának hívek lenni ők!
A megcsalás, minden rósz indulat, 
ügy mint a jó — megszületik velők.
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De te előttem állsz szeplőtlenűl! 
Dicsőségűi,
Szent fénykorul

Szolgáljon lelkem hálaérze e. —
Te vagy világom, vigaszom, erőm — 
Oh zongorám, lelkem szerelmese!

Julius 2-án 1859.

21*
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OH HADD LELKEMET.

Oh hadd, hadd lelkemet nyugodni, 
Belétekinteni minek?

Nem hallottál te még zokogni
Egy oly elkárhozott szivet,

A melybe Isten édent alkota,
És mégis, ah! pokollá fordula.

Hadd lelkemet! A végzet rája 
Kimondta rég átokszavát;

A kétkedésnek ott tanyája,
És forró vágynak ad hazát.

De vágya messze túlragadja őt,’
S együtt vadászszák, űzik a jövőt.
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Hadd lelkemet! Ha büszkesége 
El nem árulja bánatát,

Ha a szív minden új verése
Egy újabb kín, egy újabb gát,

S mégis mosolyg az ajk, dalol, nevet — 
Oh hidd, hogy nem hiába szenvedett.

Hadd lelkemet! — Boldognak hisznek! 
Örömből még én is hiszem —

De álmaim, ah! messze visznek,
Előre mindig, vissza nem —

A kétes sorssal szembe szállt a szív,
Egy eszméhez, az ideálhoz hív.

Oh hadd, hadd lelkem szunnyadozni; 
Fátyol födi örvényeit,

A megadás ha fátyolozni 
Tudja a szívnek sebeit.

De messze tőlem! minden fénysugár 
Egy vérsebet, egy tört reményt kitár.
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Hadd lelkemet! Ne kívánd tőle,
Előtted hogy nyíljék meg itt

A titkos kulcs, csak a jövőbe
És akkor is — csak egyszer nyit.

S bár szenvedek, ha még sokára lesz —
De lenni fog, mert lenni kell, és lesz!
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AZ ÉN TANYÁM.

Sötét az éj; a szél 
Süvölt, és zúg a vész 
Síró nyögésinéi 
Szivem szorult, nehéz.

S anyám ölébe vesz, 
Simítja homlokom, 
Reményének nevez — 
Arcát csókolgatom.
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„Miért borúit szemed?
— Mért reszketsz, gyermekem? 
Hisz itt vagyok veled —
Oh szólj, én életem!“

Eszembe jut, mi sok 
Anyátlan bujdosik, 
Reményfosztottan most 
Viharral küszködik.

S eszembe jut anyám,
Én mily boldog vagyok, — 
Van szent, meleg tanyám: 
Szived és hű karod-

Körűlvészsz engemet 
Szerelmed szárnyival, 
S átélem éltemet 
Boldogság álmiban.
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Szerelmed útamat 
Virággal hinti el, 
Lelkemnek üdvöt ad, 
Fájdalmira felel.

Mulandók örömek, 
Barátság megtagad — 
Szerelmed, az örök, 
Örökké egy marad.

Hűtlen az üdv s remény, 
Itt lenn mind változó — 
Szerelmed égi juss 
hlint az örök való.

Szerelmed templomom, 
Mely búban ád erőt, 
Örömben oltárom, 
Virág borítja őt
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S míg dúl a förgeteg 
— Oh jaj ki künn vagyon! — 
Öledben oly meleg,
Anyám, védangyalom.

A míg te vagy enyém, 
Mit nékem a világ,
Mely szép rózsák helyén, 
Tövises bokrot ád.

Míg téged bírlak én, 
Boldog vagyok, anyám — 
Múltam csak benned él —

z S jövő vár-e reám ? —

1859
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A LYÁNKA ÉS A KÖLTŐ.

A nagy világban áll magában, 
A szép tavasz ifjú korában,

Sovárgva és epedve, 
Fájdalmiban reszketve

Egy szenvedő leány.
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Zajgó szivét az érzet árja 
Buzogva át meg által járja,

S ajkára jő az ének, 
Regélve hő szivének

Oly kínzó bánatát.

S epedő méla búdalával,
E zengő vágyak szózatával,

A messze rónaságon, 
A szép alföldi tájon,

A költőt keresi.

De ott nincs viszhang, mely felelne, 
Ott nincs kebel, mely énekelne

Megnyugtató dalával 
A szeretet szavával

Neked, oh árva szív!
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A nagy világon áll magában, 
A szép tavasz ifjú korában,

Sovárgva és epedve,
Fáj dalimban reszketve

Egy szenvedő leány.

S hiába néz és vár remélve, 
Jelenét csak álomban élve,

A múltat elfeledve,
S leikébe eltemetve

A már ingó hitet

S a hit már szétfoszlott ködökké, 
De tántorítlanúl s örökké,

És mindig még imával, 
Búbánatos dalával

Alföld felé tekint.
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Az élet legdicsőbb virága 
Az érzeteknek ifjúsága,

De a csalódás vésze,
E szép virágnak része —

Élet után halál.

S naponta elhúllong kelyhéből 
Egy-egy szirom; a szív hevétől

Idő előtt fouyasztva, 
Keservtől elhervasztva,

Mig elhúllt az egész.

S úgy lassan haldokolva, szépen, 
Még mindig csüggve a szent képen,

Áléivá el-letűnve,
Mint álom elmerülve

A lyánka megtörik.
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S midőn a kis sirdomb egészen. 
A kis fehér kereszttel készen,

Midőn a nap sugára 
Leszáll a kis fejfára,

Miként egy üdvmosoly

A rónatájról jő keresve,
A lyánkát várva várva, lesve,

Szeretete hevében, 
Baráti érzetében

A megindúlt költő.

Oh késő, késő; sírt talála!
S könyezve függeszt a fej fára

Mély gyászának jelével, 
Bűnbánás érzetében

Egy örökzöld füzért.
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S dicsőségről a költőnőnek, 
Reményről szól a szeretőnek, —

A boldogságnak fénye,
A lyánka hő reménye,

Sirján zöldéit ki csak.

1860.
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FÁJDALOMNAK VAGYOK CSALOGÁNYA.

Fájdalomnak vagyok csalogánya! 
Mélyen hallgat, hogyha olykor-olykor 
Üdv borítja árva lelkemet,
Mélyen hallgat a bús múzsa bennem. 
Akkor hallasz dallni engemet,
Ha a fájdalom marcangoló keze 
Nyargal át vadúl a rezgő húrokon,
És tövissel vérzi forró homlokom: 
Akkor, akkor a kín lángsugára 
— Mint acél a kőből szikrát hí elé — 
Lelkemből varázsos dalt fakaszt,
És vadúlt szárnyával visz a táj felé,

Wohl J. költeményei II. 22
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Hol egy isten hint örök tavaszt!
Oh ha szenvedek, a szellem lobbadoz,
S bájló képeket szivemre hoz;
Zengő költészettel lesz lelkem tele,
S hőn kidallom mind a kínt, mit éreze.
S mégis a dal, a mely érzeményim szárnya, 
A kínlángnak csak egy halvány árnya: 
Fájdalomnak vagyok csalogánya!

1860
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LEMONDÁS.’

Oh hagyjatok, mosolygó torzalakok,
Ti halvány torzalakú mosolyok. —
Menj ! Messze tőlem hitlen bálványisten, 
Többé, világ, neked nem hódolok!
Menj, büszkeség, aljas gőg, nagyravágyás, 
Te fényes Ínség, csillogó nyomor.—
Az élet int hatalmas vaskarokkal,
S megyek, megyek, bár mily sötét s komor

22*
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A végzet rendíthetlen istenének 
Jobbunkat nem m i nyújthatjuk oda, 
Se’ könnyeink, sem átvirrasztott éjek 
Nem engesztelhetik ki azt soha. 
Hiába szenvedsz öröklétű percben 
Oly kínt, mely hosszú évekre elég — 
A végzet üldöz, fáradatlan zaklat, 
Előle nincs irgalmas menedék.

S az ábránd fényes bájvilágát íme 
Felváltom most az élet terhivel, 
Lemondok rólatok, ti fényes álmák,
A zord való titeket nem szivei. 
Lemondok rólad, ringató reményem, 
Te enyhe kert, melyben szivem üdült, 
Kifogyhatlan patakja a kebelnek, 
Melyben a kétkedés is elmerült.

Lemondok rólatok, ti szentelt eszmék, 
Melyekkel érintém a dús eget; 
Lemondok rólad, mennyei barátság, 
Mely egyedül tán még megemleget.
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Lemondok rólatok, ti édes árnyak: 
Dicsőség, üdv és boldog szerelem; — 
Lemondok mindenről e nagy világon,
S erőmet mind — a kínnak szentelem.

Január. 1860



342

D. D. BARÁTOMHOZ.

Azt kérded, ka víg vagyok, mért 
Olyan búsak dalaim?
Valljon nem lelek-e rózsát 
Az élet virányain?

Mért ömöl csak köny és bánat, 
Soha üdv és boldogság 
Bimbózó ifjú szívemből,
Ha elzengi hő dalát?
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Nem találtam-e még kincset? 
— Mily ritkán található! — 

Hűséges baráti szívet, —
Vagy ez sem vigasztaló ?

Valljon nem mosolyg-e nékem 
Az üdv fényes csillaga?
Nem hnllámzik-e szivemben 
A szerelem illata?

Oh ne kérd ezt, jó barátom! 
Tekints mindig engemet,
Mint a végtelen világba 
Vésztől elvitt levelet.

Tengerszemnek, melynek habja 
Játszadozva enyeleg,
Míg alant már dúl a vész és 
Tépi dúló förgeteg.
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Rég letűnt már a mi bennem 
Éltető erőm vala:
Elhagyott a vigasztaló 
Szent reménynek angyala.

Egy tavasz a másik után 
Múlik, én csak megvagyok, 
Nincs kikelet, mely szivemnek 
Hozzon bimbót, illatot.

Enyhe harmat, a mit Isten 
A kietlen gyepnek ad — 
Ennyi minden, a mi nékem 
Életkincséből akadt. —

De ne tudja, oh ne tudja 
Senki, mennyit szenvedek !
Víg vagyok! Én mindent tűrök, 
Sajnálatot megvetek!
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Csak erőt adj, oh erőt adj,
S egy barátot, Istenem .... 
S szembe szállók a világgal, 
Bár nehéz a küzdelem.

1859.
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OH TUDNÉK . . .

Oh tudnék, oh tudnék szeretni! — 
Epedve lelkem főitekint —
Nincs lélek, mely feléje int,
Nincs szív, a mely jőne keresni.

S magányosan keservvel felkiáltok:
Oh meddig még, oh meddig tart ez átok ?

Üdv is, kín is lehet szeretni, — 
Nem szerettetni gyötrelem, —
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Elhagyattatni névtelen 
Iszony, ha nem lehet feledni. —

De mind e kín még áldást hoz reátok; 
Csak nem szeretni, nem szeretni átok!

Január. 1860
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BETEG NŐVÉREMHEZ.

Megkísért Isten, ám azért szeret.
Nehéz az út, nem járja senki békén, 
S ha néha jut egy csöppnyi élvezet, 
A szív nem érzi hullám-szenvedésén.

De áhítattal függ tekinteted
A megfeszített szenvedőnek képén,
S ki roskadsz, kínjaid míg szenveded, 
Enyhét találsz a szebb jövő reményén.



349

Remélj! Az ízenként haló anyag
Nem törpítendi szeplőtlen szép lelked: 
Magasztosb az, minél kínosban szenved-

S mint síron is fényes virág fakad, 
Úgy kínjaid sötét, bús évsorára 
Derülni fog öröklét üdvvilága.

1859.
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CSALÁDI KÖR.

Szent áhítattal, mint ima előtt 
Tekint fel éghez könyező szemem, 
Míg átvonúl megindult lelkemen 
Az istenek áldó lehellete,
A költészet fönséges ihlete.

Vagy tán nem a költészet ihlete,
Mi fénynyel, lánggal tölti keblemet, 
S felrázva minden alvó érzetet 
Szívemben új világot megteremt, 
Egy ismeretlent, s mégsem idegent.
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Nem, nem! Oh az költészet nem lehet! — 
Valóbb vagy, igazabb, magasztosabb, 
Minden más érzésnél hatalmasabb,
Te egy, te nagy, soha nem változó 
Családi szeretet, te mindent átható.

S elhagyja a közös eget szemem, 
Most felkeresve szép saját egét,
A kis családi kört, e menhelyét, 
Mit összefuzesz nékünk balzsamul, 
Oh szeretet! oly oldhatatlanúl.

Büszkén és épen áll az ősi tölgy 
Az i(ju gályák nőnek oldalán,
S a dúló vész sújtó csapásinál 
A tölgy hajthatlan óijás oldala 
A gályák biztos, mentő támasza.
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Úgy nem sodor el tengeri vihar,
Mig horgony van, mely üdvökhez csatol, 
Míg árboc áll, mely vészben nem hajol, 
Míg édes láncok kötve tartanak,
S boldognak lenni, hőn marasztanak.

Családi körben nincs boldogtalan — 
A szeretet miként meleg két kar 
Ölel keblére fel és eltakar 
Minden sebet, mit bármily kéz ütött, 
S hazát ad annak, a ki száműzött.

Oh tartsatok meg, ölelő karok! 
Legyen mindig helyem e kis hazán. 
Nem vágyom én egyéb üdvök után, 
Mint melyeket keblén fóllelhetek, 
Hol édesebbek minden örömek.
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Nem vágyom én e kis tűzhelytől el, 
Világom ez, hol nem csalódhatom, 
Tanyám, hol csöndesen nyugodhatom, 
Fejem fölött istenáldás lebeg —
Oh kis köröm, öledben oly meleg!

1860

Wohl J. költeményei H. 23
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EGY BARÁTOMHOZ.

Boldog vagyok, búbánatosan boldog! 
Lelkem nyugodt a hosszú harc után, 
Lecsöndesült a sajgó szív viharja, 
Baráti ajknak biztató szaván.
Meleg baráti kéz nyugszik kezemben, 
Baráti szem függ méla arcomon, 
Magasra ő emelt a sülyedésből,
S keblébe öntöm minden bánatom.

Tisztúlni érzem lelkem lángolását,
Nemesb a láng, mert tárgya is nemes, 
S a szív, mely kicsapongott tétovázva, 
A messze távolban már nem keres.
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És megnyugodva égi bizalommal 
Tekint a tiszta, szent csillag felé, 
Mely kétes érzemények tévelyéből 
Az igaz útra őt vezéreié.

S mint két meleg kar forrón átölelve 
Tart téged keblem, oh baráti szív!
Meg nem ingatható e szent barátság, 
Örökké egy, nemes, igaz és hív.
Mint két meleg kar forrón átölelve 
Tartja szívem e szentelt érzeményt,
Mely lankadt hitnek, csüggeteg reménynek 
Kölcsönze újra némi tiszta fényt.

Mi sokszor sír lelkem keservesen, míg 
Szemem nyugodt, borútlan, kénytelen,
S mert sírni nem s mindig örülni látnak, 
Azt mondják, hogy szivem érzéstelen.
De te méltányolod keblem erényét, 
Ismerve legrejtettebb titkait,
Tudod a kínnak és a büszkeségnek 
Lelketrázó bősz zivatarait.

23*
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Oh hogy a szív, még mielőtt e éden,
A kétkedésnek poklát érezi,
S magányosan a vágy és szenvedésnek 
Nagy óceánját árván evezi.
Oh hogy a szív, még mielőtt csak élné, 
Átképzeli a teljes életet,
Előlegezni a késő gyönyört mint 
A kora gyászt siet a képzelet.

Átéltem én is lázas álmaimban 
Az élet búját, üdvét, bánatát, —
Ezt dalija lantom, ah de közbeszólja 
A zord való siralmas panaszát. 
Átéltem én is egy-egy álompercben 
A boldogságnak legfőbb gyönyörét,
De annál kinosb volt felébredésem; 
Halványnak láttam valóm örömét.

S mibe fogódzók őrűletes kínnal 
Az öngyötrésbe mélyedett kebel, 
Mindaz, megannyi rezgő holdsugárként 
Szemem elől áléivá tűnék el.
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S midőn valóban, oh igaz valóban, 
Nem képzeletben zajgott érzetem, 
Oh akkor érzém, Istennek átkával 
Lön terhelt hitlen, ifjú életem.

De mit nem álmodám, mit nem reméltem, 
Mit még nem érdemelhetett szivem, 
Malaszttelten mi áldásként terül el 
Szelíd uralkodással éltemen:
Barátom! ez szeplőtlen érzeményed, 
Osztatlanúl mit nékem szentelél —
A szenvedélyen túl, fel a barátság 
Eszményéig, magadhoz emelél.

Január. 1860
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A KEDVES KÖZELLÉTE.

II dit ce que je pense. Écoute I
André Chéaier,

Rád gondolok, tengerről napsugár ha 
Felém ragyog;

Rád gondolok, holdfényben forrás árja 
Ha mosolyog.

Csak téged látlak, ha a messze úton 
Porfelleg száll;

Mély éjben ha a vándor keskeny úton 
Remegve áll.
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Csak téged látlak, hogyha vad morajjal 
A hullám kél;

Nyugodt ligetben leslek én sóhajjal,
A csend ha mély.

Nálad vagyok, bármennyire légy távol, 
Vágy szárnya vitt!

A nap leszállt, csillag kél éj honából, 
Oh volnál itt!

(Göthe után
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SZIVEM DOBOG.

Szivem dobog, keblem zajog, 
És lelkem elborult, 
Szemembe vágy és kéj és bú 
Varázskönyje tolult.

Szivemben mégis rezg a szó 
Feledhetetlenül:
„Szerettelek vón£ tégedet, 
Csak téged egyedül.
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Szerettelek vón’ tégedet,
Ha sorsom kötve nincs;
De hisz tudod, hozzá csatol 
Egy üdvhozó bilincs. —u

Szivem dobog, keblem zajog, 
És lelkem sírva sír — 
Fájdalmira gyógy hol leszen? 
Kínjára hol az ír ?

Május. 1860
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EGÉSZEN MÁS MOST A VILÁG.

Válasz Atalának.

Egészen más most a világ! 
Virulva int minden kis ág, 
És az idő bár őszre jár, 
Hevítőbb most a napsugár. 
Minden világ egy-egy kebel, 
Hol illatozva ima kel;
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Minden bokor egy-egy remény, 
Minden fűszál új tünemény, 
Mert ékszerül ragyoghat,
Mely köny volt, rajt’ a harmat

Egészen más most a világ! 
Történnek nagyszerű csodák. 
A délibáb jár messze szét, 
Tündöklik fényben a vidék; 
Hol soha nem volt, hegytetőn, 
Virágos zöldelő mezőn,
Most jár kel és ragyogva csal 
Varázsos képe bájival,
És a világon szélylyel 
Ömlik kacér szeszélylyel.

Egészen más most a világ! 
Olyan mint elzárt volt virág, 
Mely kap a napsugár után, 
Mint a szerelmes kis leány. 
Csak messze tündököl a fény, 
És már is zöldéi a remény —
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E vén gyerek elhiszi azt 
A mutatott távol tavaszt, 
Mit újabb új csodája : 
Délibáb hint reája.

Egészen más most a világ! 
Feledi elmúlt bánatát.
A jövendővel szembe néz,
S feledve múlt vihar és vész. 
Mint büszke tölgy hajthatlanúl 
Áll, s bár fölötte elborúl,
S nem ragyog ihlett homlokán, 
Az ősi fényes koronán 
A napnak lángsugára:
Nem hajlik meg sudára.

Egészen más most a világ!
S hallgatva diadalzaját 
Azt gondolnád, jobb létre kél,
S igaz leszen, a mit remél.
De egykor, vajh! nem volt-e szebb, 
Iblettebb, lángzóbb, fényesebb?
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S mi az, mi új reményre hí? 
A múlt kisértetével ví?
Világ, nem lesz-e fényed 
Csak tünde tüneményed?

Aug. 29. 1860
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MAGÁNYOS SÍR.

Bűbájú szép virágberekben, 
Hol a tavasz uralkodik,

Körülkerítve liljomokkal, 
Magányos sír emelkedik.

A domb kicsiny, a sír fölébe 
A zöld ékes lepelt borít,

Őrt állanak a liljomszálak,
Egy hang, egy dal sem háborít
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Miként aggó anya kárává
Magához gyermekszívet fűz,

A sírhant mellett csüggedt szárnynyal 
Búbánatosan méla fűz.

A sír fölé halálsohajtva
Lerezgnek bágyadt ágai,

Kincsét, az alvó gyermeklelket 
Takarják fátyol-szárnyai.

S a milyen zöld, milyen virágzó 
A kert, oly mélyen hallgatag —

Nincs olyan víg madárkebelke,
Mely dalra e síron fakad,

E zöld palást egész jövőre, 
Egész életre ráborúlt,

Még fel se’ ment a nap sugára, 
S máris végkép lealkonyúlt.
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E sírba mélyen eltemetve
Egy angyal-gyermek nyúgoszik,

Csak gondolatja az egeknek —
Mint futó csillag eltűnik ....

E sír első szerelmi álmám, 
Első ábrándom rejteke —

Ama hulló csillag sugára, 
Hulltában mit itt felede.

S az ifjú szív, a szép virágkert, 
A dús érzésű hő kebel,

Emléke tiszta Idomával
A szent sírt hőn karolja fel.

S a méla fűz örök bujában,
Elcsüggedt lelkem képe ő. ..

A kertben mély halál nyugalma, — 
A kert fölött — titkos jövő. — 1859
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SZERELEM HYMNUSA.

Szent Istenem, teremtőm, hallelúja! 
Felküszködött hozzád a vágyó érzelem, 
Mit kötve tartott földi létnek búja.

S az ébredő természet templomában 
lm’ elborul magasztos nagyságod előtt 
A vérző szív, határtalan kínjában.

Wohl J. költeményei n. 24
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Oh fájdalom, oh szerelem, oh bánat! 
Most szálljatok fel, kínzó égi szellemek, 
Az Isten itt; nem vethet semmi gátot!

Oh hadd enyhítse kegygyei telt sugárod 
Az üdvös kíntól mélyen szaggatott kebelt; 
Csalódva abban, mi után sóvárgott,

Mit ő az istenséggel egybevéve,
A roppant mindenség nagy szellemének hitt, 
Mije marad, ha te nem vagy reménye ?

Oh balga szív, mely elragadtatással 
Ott üdvöt festesz, hol rideg való van, 
Elszáll mennyed a tünde pillantással!

S bár kínjait csak érzém szerelemnek, 
Érzém, csak az viszen az istenségig fel,
S emelhet túl határain mindennek.
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A mindenség örök alapja érzet —
A szent, a legmagasztosb érzet szerelem, 
S fölötte nincs hatalom, nincsen végzet.

És a világ ha romba dőlni fogna,
És porba omlani a földi nagy s dicső, 
A nap és ég köddé széjjelfoszolna,

És az enyészet óriási lába
Úgy széttiporna minden emléket s reményt, 
Hogy nem lehetne már főitámadása!

Akkor, ha a kétségb’esés zokogva 
A végtelenre rémes gyászfátyolt borít, 
S a földnek angyala elvész borongva:

A holt mindenség füstölgő romából
Fölszárnyal phoenixként a tiszta szerelem, 
Újjá születve végveszély lángjától,

24*
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S nincs már halál, múlandóság, enyészet 
Az örök istenséggel egybeolvadottan 
Örökké él, és élni fog az érzet!

Oct. 185&
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IMÁDKOZOM.

Ha bánat nyom, és szívem összeroskad, 
Fejem lehajlik búteher alatt,
Szememből köny, lelkemből bő fobászszal 
Egy jajkiáltás s vérző láng fakad, 
Fölöttem végzetem sötéten áll,
S vigasztaló nincs kínok éjjelén:

Imádkozom, s lelkem pihenni száll 
Az örök istenségnek kebelén.

Ha, mit Ígért az élet ifjúsága,
Ha, mit ígért a csábitó világ,
Az üdvvel, élvezettel és gyönyörrel 
Színig telt édes boldogság-virág
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Nem nyil ki nékem, hozzám nem talál, 
S kerül az élet vészes tengerén:

Imádkozom, s lelkem zokogni száll 
Az örök istenségnek kebelén.

Ha messze tőlem elragadja őket, 
Kiket szerettem, zordon végzetem,
És elhagyottan s árván a világban 
Magányosan küzdőm át életem,
S téged, barát, ki támaszom valál, 
Nem látlak többé éltem útfelén:

Imádkozom, s lelkem vigaszt talál 
Az örök istenségnek kebelén.

Ha elmerengve, szaggatott kebellel 
Tekintem szép hazám virányait,
S átjárja lelkem mélyét kín sóhaja,
S hallom csörögni s érzem láncait,
Ha nincs remény — csak lánc avagy’ halál, 
S átoksúly nyugszik ifjú nemzetén:

Imádkozom, és lelkem esdni száll 
Az örök istenségnek kebelén
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Ha végig nézek forró, hálás szívvel, 
Megkísértett szegény családomon,
Kik gyermeküknek annyit áldozának,
A jó szülőkén, édes arcukon:

Imádkozom, lelkem fohászszal száll 
Könyörgve esdni Isten kebelén : 
Őrködj’, ki mindig irgalmas valál,
A jó szülőknek drága életén!

1860
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MAGYAR IFJAINKHOZ.

Föl ifjaink, föl tettre már .'
Legyetek férfiak,
Kik mostanig még gyermekek valátok. 
Föl tettre, föl!
Mint védő lomb fedjetek el 
Hazátokat,
Az órjás törzsöt,
A melynek lábairól 
Felnőttetek!
Büszkén áll még a fejedelmi tölgy,
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A melynek orma fölött
Évezredek viharozának el.
S bár dúlta vész s lelombozá nem egyszer, 
De mindig büszkébben emelte kúpját,
S bujábban pótolá az új tavasz 
A vészletörte ifjú sarjadékot.
S büszkén fog állni s rendíthetlenűl 
Mindaddig, mig sértetlen lesz,
Sértetlen, ép s egész
A dús gyökér!
S bár rejtve csak, de annál biztosabban 
Fenntartja az, a nagyszerű,
A szent tehert!
De jaj! Jaj néked ifjú nemzedék,
Ha elpuhúltság,
Ingatag vélemény,
A múlt iránti lanyha kegyelet,
Veled reményt, jövőt,
Gyalázatot és megaláztatást,
Oly hosszú kínt, oly súlyos szenvedést 
Feledtet el!
S csupán csak a jelennek élve,
Az oly soká,
Oly nehezen
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Apáid véréből felépült szentegyházat, 
A honszeretetet 
Hagynád romba dőlni!
Jaj néked akkor,
Jaj néked ifjú nemzedék!

Ha volna száz karom,
Ha volna száz szavam,
És lelkemet
Feloszthatnám sok millió részre : 
Mig karom birná, üldöznélek,
Mig hangom volna, átkoználak,
És lelkem minden ezredrésze 
Egy-egy forró
Honszerető
Lélekké válnék —
S új lelket lehellnék kebletekbe, 
Mely lángra gyúlna és lobogna ott, 
Egy-egy
Szent honszerelmi fáklya!

Január. 1860.
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HA ELMÚLT A . . .

Ha elmúlt a vészdühöngés,
Újra kiderül az ég,
S mintha mindig csak mosolygna, 
Olyan tiszta, olyan kék.

És ha lelkemen ment át a 
Búbánati förgeteg,
Olyan lankadt, olyan fáradt, 
Majd belehal, oly beteg.

1857.
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A VÁNDOR.

Életemnek egyhangú pusztáján
Megy egy vándor, vészek sötét szárnyán.

Megy már rég egy távol üdv elébe, 
El nem érheté — de tűrt s reméle.

Ott mosolyg az üdvöt jósló csillag, 
Míg a vándor sóvár könyi hullnak.

Útra kelt, és megy fáradatlanúl, 
De ösvénye el- végtelenbe nyúl.
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S messze, túl a sivatag határán 
Tündöklik a csillag égi pályán.

És a puszta, oh! oly véghetetlen! — 
És a csillag, oh! elérhetetlen.

Ifjú szivem e magányos vándor, 
Roskadozik, mégis megy sovárgón.

Boldog szerelem a fénylő csillag, 
És miatta égő könyim hullnak.

Sept. 1859
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FÉNYES GONDOLATOK.*)

£ se ne por amano 

Le fredde ceneri,
Kell’ urna ancora 

T’ adorcró !
Camonett*.

Kérded, foglak-e szeretni, 
Nem foglak-e elfeledni, 
Ünnepelve ka leszek ? —
Nem mosódik-e emléked 
Szivemből, mint puszta képlet, 
Ha jelen gyönyört lelek ? —

♦) Megjelent „Tengerszem“ álnév alatt.
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Emelnének napsugárra,
Fel, istennők trónusára 
Egy-egy nyájas szavamért: 
Elhagynám Olymposz trónját, 
El a fény és pompa honját 
Egy-egy zengő dalodért!

Volna kezembe letéve 
E föld üdve, e föld léte 
Egy hő pillantásomért: 
Megvetném e nagy uralmat, 
Hogy érezzem bűvhatalmad — 
Egy-egy édes dalodért!

Nyújtanának egy világot, 
Minden üdvöt, boldogságot 
Egy-egy édes csókomért: 
Lenézném az üdv világát, 
Le a mennyek boldogságát 
Egy szerelmes dalodért!
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De dicsőség fényes árja, 
Égbevivő órjás szárnya 
Ha elragadt tégedet,
Ha a sas a fellegekből 
Nem láthatja, lenn a völgyből 
Kis virág hogy integet:

Akkor, ha majd elfelejtesz, 
Rám búbánat-fátyolt ejtesz,
S számkiűzöd lelkemet: 
Akkor is még megtört szívem 
Forrón, s mindörökké híven 
Fog szeretni tégedet.

Február. 1860.
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SZEMREHÁNYÁS.

Soh’sem hittem volna tőled, 
Játszi barna gyermekem, 
Hogy te olyan szívtelenül 
Tudnál bánni énvelem.

Ámde búsan,vettem észre, 
Hogy barátság tünemény, 
Mit levélként visz magával 
A szeszélyes érzemény.

Wohl J. költeményei II.

neves. 1857. 
25
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VIRASZTVA TEKINTEK....

Virasztva tekintek elédbe, jövő, 
Virasztva az éj közepén, —
Borongva tűnik ma a múlt is elő,
Azt régen, ah rég feledém!
Még szenved a szív, de remegve remél, 
Bár holnap is messze, mi messze a cél; 
De váija epedve az égi korányt,
Mely hozva szerelmeket, a sok hiányt 
Pótolja az életen át. —
Oly régen, ah régen ily árva viraszt;
A múltban is olykor az újabb tavaszt 
Már látni remélte — s nem érheti azt 
S eltűntének álmai édjei bár,
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Mint este letűnik a rózsahatár :
Ah, mégis a lélek oly balga, merész, 
Hogy hinni, remélni, szeretni ma kész, 
S feledve a bánatok éveit,
Élvezni a percenet élveit.
S remélem is, egykoron üdvkoszorút 
Keríthetek élte körűi,
Felváltva a bút, a halálszomorút, 
Ködlátköre melybe merül.

Február. 1860.

25*
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VISZHANG.

Tova, messze tűnjetek, 

Légi álumképzetek —

Ég leánya, szerelem,
Légy te síromig velem.

Bajzas

Tünde gyermekálmaim,
Gyors időnek szárnyain, 
Fájdalomnak évsorán,
Mind enyésztek oly korán.
És ti új ábrándjaim,
Szép reményű vágyaira,
Ringatózni szűnjetek,
Tova, messze tűnjetek..
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Már csalódtam ’ — Oh elég ! 
Érzi szívem rég sebét —
Újra mért repeszteni ?
Nincs mivel hegeszteni.
Bús magányom népesül,
Ha a földre éj terül,
S körülem ha lengenek 
Légi ál omképzetek.

S nem a múlton jártatom 
Szívrepesztő bánatom,
Hisz előttem a jövő',
— Illanó perc az idő —
Oh epedve várlak én 
Hosszú napok éjjelén — 
Várlak, várlak szüntelen,
Ég leánya szerelem!

Jöjj, oh jöjj! Legyen szavad 
Üdv helyett rám átkozat, 

Nyújts csupán csak bánatot, 
Könyet, átkot, szánatot:
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És imádkozni fogok,
Légy örök mint a korok,
S változatlan érzelem,
Légy te síromig velem!

Január 1860.
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A TENGER ÉS LELKEM.

Oh tenger, oh tenger!
Hatalmas óriás kebel!
Felzíjgó förgeteges szenvedélylyel, 
Tomboló viharral,
Cikázt villámmal 
Habveio hullámid 
Csapdos»ák az eget.
Oh tenger, oh tenger!
Én mégis szeretlek!
Fekete vág?,
És örvény-aélységes kebled —
De néha oly tiszta, nyugodt, 
Szelíden mosolygó felszíned —
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Zavartalan boldogság égi ideálja — 
Kékségben ő az éggel versenyez.
És minden csöppedben egy gyémánt-ékszer, 
A napsugár ezer színnel ragyog.
S feltűnnek olykor nagy, bűvös virágok, 
Fehérek, szépek, mint egy tündéreszme. 
Felszállnak ők a mélységből — virúlni, 
Egy elsülyedt, elrejtett, sejthetetlen 
Menyország tündérbájos képei! —
De hogyha hervadozni 
Kezd a szeplőtelen szirom,
Eltűnnek ismét a rengő habokban 
Nyomtalanúl.
Virúlni csak
Jöttek fel ők a tenger felszínére ;
Élvök egy perc volt,
Ah — de égi perc!
Oh tenger, oh tenger!
Oh én szeretlek,
Szeretlek én mint saját lelkemet 
Felzajgó, fórgeteges szenvedélye 
Száguldó viharral,
Örvényes bánattal,
Nyargalja át szívem
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A kétségb’esés!
Kínban fetreng a lélek,
Felcsapnak olykor izzón lángjai, 
Emésztve őt magát....
És mégis szeretlek, oh lelkem!
Oh, néha oly sírna, nyugodt,
És fényes és tiszta e tenger. 
Feltűnnek benne bűbájos virágok, 
Gyönyörteli, oly mennyei virágok ; J 
Feltűnnek lassan lelkem óceánján, 
Régen elsülyedt tétova emlékek, — 
Virágos képei,
Virulóbb időknek:
Ábrándjaimnak tündér délibábja — 
Feltűnnek, mint a szép lotos z-virág 
Virulni —
S eltűnnek mint ő
Oly nyomtalanul! —

1859.
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MOTTO.

Dallj ha szeretsz!
Susogta édes halk szavad.
S a hang elrezgett szívem húrjain, 
Csodálatos harmonia lön 
Minőt nem hallsz a földek lantjain. 
Mit a költészet lantja most nekem? 
Szívem a lant, költő a szerelem!

1860.
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Messze földeket bejártam; 
A kit álmaimban láttam, 
Szüntelen téged keresve.

Szirtietekről le a völgybe, 
Lenn a mélyből büszke tölgyre 
Szállá lelkem várva, lesve.

Csillagoknak húllatában, 
Virágoknak illatában 
Érzém szellemednek álját,

Wohl J, költeményei n.
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És a nagyszerű természet 
Közepett a szent költészet 
Hozta lelked sugárzását.

S bár te büszkén, ingatlanul, 
Mint magas tölgy hajthatlanúl 
Állasz, noha szeretsz is már:

Hű szerelmem folyondára 
Virul szemed sugarára 
S koronádhoz közelebb jár.
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n.

Oh megbánod egykoron még, 
Keservesen meg kell bánnod, 
Hogy hiába úgy kesergék

Én utánad.

Meg kell érzened még egykor, 
Mily gyötrelem hőn szeretni,
S a reményt a szívben százszor

Eltemetni.
26*
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Meg kell tudnod, hány halállal 
Jár egy átvágyódott óra,
Hol szivünk száll őrült vágygyal

Minden szóba.

S meg kell adnod kínom árát 
Szíved, élted nyugalmával,
És siratnod lelkem kárát

Szűd kínjával.

(Fej érvár).
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III.

Miként két meteor, mely összecsap, 
Ölelkezve vagy egymást dúlva fel, 
Lelkem tiéddel úgy találkozott, 
Midőn tekinteted vonúlt fölötte el.

Mint ismeretlen, fényesb napsugár 
Egy ismeretlen tájt világít meg, 
ügy lelkem sötét óceánján uj 
És szebb világot alkotott tekinteted.
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És most hogy olyan, olyan messze vagyr 
Az új világ ismét sötét leszen,
És most bevallom és bevallhatom: 
Szeretnék egyszer sírni, sírni kebleden.
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IV.

Bár messze túl a láthatáron 
T&lálhatálak, édesem,
Az élet gyöngéd egy szellője 
Hozzád vitt, én egyetlenem.

S ismét zephyrja csak a sorsnak 
A régi boldogsághoz vitt —
De ah! mert tőled elszakító, 
Már az többé nem boldogít.
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Hideg nekem, mi oly meleg volt,
Kopár, virágtalan köröm —
S mert képed csak szívemben látom, 
Nincs nékem külső üdv, öröm,

Előttem összefoly jövendőm,
Jelen nem létezik nekem;
Oh csak a múltban, csak a múltban 
Van a jövő, van a jelen.

S nem élhetek már többé itten — 
Mi szeretet volt, most közöny — 
Lelkemben nincsen semmi érzet,
S mi éleszt az a kínözön.

Inkább legyen feldúlva éltem, 
Ragadjon el a förgeteg,
Vigyen magával bőszűlt szárnyán 
S vihar kezei tépjenek.
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Inkább a vész legyen vitorlám,
S szágúldjam át az életet — 
Csak hozzád, hozzád érjek végre, 
Hogy nálad, nálad haljak meg.
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V.

Oh boldog az, ki dallni tud, 
Oh százszor boldog az

Harmattá lesznek könyei, 
Babérrá a panasz.

Oh boldog az, ki dallni tud, 
Oh boldog az, ki dali,

Ki bánatot és szenvedést
És minden kint bevall.
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Ezer szem könyezik baján, 
Ezer szív feldobog,

S ha sír a földi nyűg alatt, 
Oh hány kebel zokog.

A fájdalom, a kín, a bú,
Viszhangra lel hamar —

S ki volna, ki úgy érzené
Miként te, oh magyar?

Ki volna az, kire a sors 
Oly bőven mérte ki

A kínt, mit nem enyhítenek, 
Egy nemzet könyjei.

S bármennyi kéj, bármennyi üdv 
Áradna egykor rád,

Nincs üdv'neked, nincs vigaszod,
Míg szenved szent hazád.
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Azért ki dali, oh dalljon itt, 
Viszhangra lel dala,

Siralmára felelve szól
Egy kettős hon szava.

Azért ki dali, oh dalljon itt; 
Testvér a hon vele,

Fájdalmuk egy, és minden szív 
Ez egy kínnal tele.

Ki dalini tud, hadd dalljon hát, 
Rokon kebel felel —

Oh százszor boldog, a ki dali, 
Mert búja szárnyra kel!
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VI.

Mióta elpártoltam tőled,
Madár nem zeng többé nekem, 
Nincs napsugár, mely felvidítson, 
Nincs nappalom, nincs éjjelem.

Mióta hő imámba zárva 
Szerelmemet feláldozám, 
Mióta átkot szórtam rája, 
Azóta érzem igazán.
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ZMióta gyűlölni akarlak, 
Mióta megtagadtalak,
Azóta érzem, hogy imádlak, 
És régen már imádtalak.

S most értem én csak rettegésed, 
Intésedet is érteném,
Tudom, mit rezg halványult ajkad:
Te szenvedsz, szenvedsz, oh mint énl
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VII.

És mondd ezerszer, nem szeretsz, 
És mondd, hogy nem szabad — 
Hiába mind, tekinteted 
Igazabb mint szavad.

És mondd ezerszer, boldog vagy, 
És mondd, hogy boldog léssz — 
Hiába mind, szemedben ég 
Egy örök lelki vész.
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És látom, látom arcodon, 
Enyém az üdv, a menny — 
Hisz poklok dúlják lelkedet, 
S én nyugszom kebleden.
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Vili.

Kihajoltam börtönömből, — 
Oh mi szép vagy, szép világ! 
Szerteszéjjel, minden utón 
Annyi, annyi a virág.

Jöjj be hozzám is, te csillag, 
Hozzám is jöjj, hold sugár, 
Jöjj be hozzám, lenge szellő, 
Jöjj, oh jöjj be illatár.

27
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Várlak, várlak oly epedve, 
Várlak, várlak szüntelen, 
Hosszú munka-terhes nappal. 
Méla kínos éjjelen.

Várlak, s még mindig remélve 
Hílak, hílak, oh tavasz —
Míg önkényt pacsirtadallá 
Lesz ajkamon a panasz.
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IX,

Csillagnézésbe elmerültem,
S érzém, mi túlboldog vagyok; 
Mosolygtak rám e fény világok,
S hivém — szemed reám ragyog.

Virágok illatában fürde 
Meg élvezetsovár szivem;
S azt gondolám, szerelmed árja 
Vonul át ittas lelkemen.
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A fülmile bú-üdvös hangján 
Merengtem édes-búsan el — 
És haliéin méla, bájos hangod, 
Hővágy dalára mint felel.

A kis pataknak susogását 
Ábrándosán hallgatva meg, 
Miként szerelmed vallomásán, 
Oly égi mámort érezek.

S szememre fény, telkemre ábránd, 
Szivemre boldogság terűi,
Míg üdvözítő emlékedbe 
Szivem és lelkem elmerül.
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X.

Zöldéi még, még mindig zöldéi 
S egyre még virulni fog

A szép hársfa, elhagyatva
Árván hol most jajgatok.

Illatos és andalító
A virága még neki —

S örömem már elvirúla,
Szívem fájdalomteli.
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Egy időben keblem s lombja 
Dús virággal ékesűlt,

Rá a napsugárnak fénye,
Rám a szereimé terűit.

Ah, de néki megújulnak 
A tavaszszal élvei,

Meg nem halnak, elalusznak 
Csak az őszszel üdvei.

De a szív ha elvirúla,
Azt ha egyszer hó födi,

Nincs oly nap, mely visszahozza 
Dús tavaszát már neki.
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XI.

A cserfák susognak,
A lombok suhognak,
És hallom rezegni:

„Bár tudnál feledni.“

A tó habja rezzen,
A míg hulláma lebben,
Én hallom rebegni:

„Bár tudnál feledni.“
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Erdőben madárka 
Mindig oly vidámka,
Most búsan elzengi:

„Bár tudnál feledni“

A csillag az égen 
Sugárival szépen 
Szeretne befedni:

„Csak tudnék feledni.“

És lelkem remegve 
Felsóhajt, epedve 
„Mért tudtam szeretni?

Mért tudtál feledni ? “

\
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XII.

Hallgass, hallgass, mégis értem 
Hallgatásod mily beszédes; 
Néma ajkad annyit mond,
És ez minden olyan édes!

Oh ne nézz rám ! - * mégis értem 
Azt a fényes menyországot 
Mit kitár tekinteted:
Szent szerelmi vallomásod!
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XIII.

Néha, néha, oly magányos, 
Oly beteg árva szivem — 
Balzsamúl oh távol kedves 
Küldj egy rózsaszált nekem.

Illatát szavadnak vélem, 
Kelyhe az ajkad leszen — 
Ajkadról szivem a kínnak 
Feledést szí édesen.
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XIV.

Megtörted büszke bátorságom, 
Megtörted lelkem és szívem, 
Elszaggatád a szívvirágot 
Mely egyszer nyit egy életen.

De mindent, mindent megbocsájtok, 
Mindent, csak egyet nem lehet! 
Hogy elrablád az édes álmát,
Hogy szíved engem szeretett!
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XV.

Most már nem mondhatom néked 
Hogy szivem még nem szeret; 
Hallgatok és halványulok 
Mikor tőlem kérdezed.

S oh! meg nem mondhatom néked 
Hogy szívem már hőn szeret — 
Hallgatok és elpirulok,
Mikor tőlem kérdezed.
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XVI.

Szeretni foglak távol kedves, 
Én mindörökre hív;
Szeretni foglak távol kedves, 
Bár törjön meg e szív.

Szeretni foglak, bár vakúljon 
A könytől el szemem;
Napom leszesz, s szeretni foglak 
Egyetlen kedvesem!
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XVII.

Együtt csöndes kis szobámban 
Én és az emlékezet, 
Virrasztjuk az eltűnt álmát, 
Távol kedves tégedet!

Oh bár köztünk itt lehetnél 
Látnád a múlt üdveit,
Azt az édes szép virágot, 
Kelyhe bíbor színeit.
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Oh bár köztünk itt lehetnél! 
Fődre tenném kezemet —
És te újból megszeretnél 
Távol kedves engemet.
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XVIII.

Boldogtalan vagy te is már, 
Boldogtalan vagy mint én; 
Boldogtalanságot szíttál 
Szerelmemnek lánglievén.

Most már te is éjjelente 
Körűi, körűi csatangolsz — 
Nyugtot többé nem találhatsz — 
Tőlem messze vándorolsz.
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Most már mind a ketten sírunk, 
S látva egymást — nevetünk. 
Csaljuk egymást hogy ne tudjuk, 
Hogy mind’ ketten szeretünk.
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XIX.

Éjjel nappal téged látlak, 
Rólad szólnak minden álmák, 
Merre járok, merre kelek, 
Mindenütt csak téged lellek

Kedvesem!

Minden hang neved kiáltja, 
Szemem mindig képed látja,
S bár ha sírok, bár mosolygok, 
Mindig, mindig rád gondolok

Kedvesem!



435

Minden csillag fenn az égen, 
Szerelmed egy fénye nékem; 
Lelkemet elönti vágygyal, 
Édes, szomjú kívánsággal

Kedvesem!

Minden rózsa illatárja, 
Nékem szavad bűvvarázsa, 
Fülemilék dalolása, 
Szerelmednek vallomása

Kedvesem!

Minden szó mit ajkad ejtett, 
Bennem egy-egy dalt felejtett, 
S szemed minden tekintése, 
Közel üdvök hirdetése

Kedvesem !
28*



436

most hogy lelked él szivemben, 
Mennyország nyílt kebelemben, 
Üdvözöltem benne régen,
Mert szerelmed ez az éden,

Kedvesem !

Január. 1861.
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XX.

Szeretlek! s minden gondolatom 
Egy-egy szép rózsa lesz —

Az illat-tengeren a lélek 
Fel és alá evez.

Szeretlek! s minden könyum érted 
Lesz egy-egy liliom —

Halovány, lenge árvalányliaj 
Minden sóhajom.
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Szeretlek! s minden lángdalom lesz 
Egy égő szerelem,

S szivemnek minden dobbanása,
Egy nefelejts leszen.

Oh szép e kert! — de a megbánás 
Ködével majd leszáll,

fölötte mint egy fekete nagy 
Pillangó szálldogáll.
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XXL

Le-leoldom mélán bosszú hajamat, 
Késő lesz már visszavonni szavadat; 
Fátyol lesz a hajam kindúlt arcomon, 
Mikor sírni, sirai fogok szavadon.

Le-letépem a reményzöld levelet; 
Késő lesz már vigasztalni engemct. 
Menj ! — öleld át. örömhozó jövendőd, 
Nékem hagyd a múltat és a temetőt





KERTEM.





Nemes jó akarómnak, 
Anyai barátnőmnek,

Mária Therézia

grófnőnek.

hálás szeretetem
és mély tiszteletem jeléül

ajánlva.





CENTIFOLIA.

Egy szép egész, száz rózsaszín levéllel,
Ifjú, mosolygó hajnalú virág,
Dús illatát a szellő hordja szélylyel,
S ez illat is egy bűbájos világ.
Hullámzó kelyhe nyílik szenvedéllyel,
Pirul fényétől az egész kis ág,
És élvvel hűli a harmat drága gyöngye 
A nyílt kebelbe, — vagy tán vágyó köay-e?
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E centifolia te vagy, oh élet!
Bűbájosán előttem megnyilál,
Leveleiden nyújtva minden élvet,
Kebledre jőni engem is lűvál.
S gyönyörtelt kelyhed, a mint vágyam ébredt, 
Közel vivéd el lelkem ajkinál,
Kábító illata hogy elborítson,
Epedni, vágyni, élvezni tanítson.

Oh káprázott szemem ’ vakító fényben 
Mosolygott itt a barátság felém,
Örök tavaszszal, örökzöld reményben 
Szerelem rózsavára tűnt elém; 
Sugárosan mint égi tüneményben 
Honolt a hit erények kebelén,
És boldogság, gyönyör, kéj és költészet 
Mind egybefolyva képzett egy egészet.

S oh én benéztem kelyhe édenébe, 
Oly sóvár, szomju szemmel nézdelérm 
Kitárt karokkal sieték elébe, 
Megittasodni gazdag kebelén.
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De mint újjongva nyújtottam feléje 
Kezem először, hogy letörjem én — 
Gyilkos tövis akadt csupán kezembe, 
Tövis merült feljajdúló szivembe.

És mélán nézek immáron reája,
A seb még vérzik és be nem heged, 
Szépsége meg nem indít, s minden bája 
Álszinnek látszik, mely kínt rejteget,
És könynek minden ragyogó gyémántja, 
Mely fénynyel ékíti a mély kelyhet;
S letűnt álmodra te is könyet ejtesz,
Oh vérző szív, mely soha nem felejtesz.

Martius. 1860.



448

CEDRUS.

Libanon, Libanon! — 
Őstetődről zengnek szent danák,

Őstetődre szállnak fel imák 
Cédrusoknak lombja mélán

Int a zarándok felé,
És a kéklő messzeségből

Tömjénfüst varázsköréből 
Tűnik a szent sir elé.
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Libanon, Libanon !
Őstetődhez közelebb az ég —

Ott a szív tisztúltabb lángban ég — 
És ha hő imába ontá

Szenvedését, bánatát,
Cédrusidnak susogása,

Mennyed fényes tisztasága 
Néki vigaszt, enyhet ád.

Libanon, Libanon!
Őstetődre hogyha feljutott

A zarándok, s már ellankadott, 
Cédrusidnak törzse nyújtja

A fáradtnak támaszát,
S útnak indúl új erővel,

Keblében a vezetővel,
Mit neki a vallás ád.

Libanon, Libanon ! 
Őstetődön állni fognak ők,
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Ingatatlan a szent vezetők; 
Libanoni cédrusoknak*)

Szent hatalma isteni,
Élnek halnak ők hitökben,

És a vallás hő szivükben 
Őket mennybe emeli.

) Mysticus értelemben: az egyház támaszai.
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JUGLANS AMERICANA.

Szállj !
Oh szállj, órjás madár! 
Hatalmas szárnyaidat 
Csattogtasd büszke erővel: 
Szállj!
Dicsőség homlokodon, 
Koronádon fönség,
Oh királyi fa!
És minden leveled
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Mint ember kebelében 
A nagyravágyó,
Epedő,
Szenvedélyes,
Lángoló 
Költői érzet;
Egyenként is és összesen 
Törekszik fel, fel 
És szabadúlni vágy!

De lenn a föld mélyében a gyökér 
Lekötve tart;
Lekötve tart,
Mint bennünket az élet, —
S hiába minden erőd!
Törekvés,
Vágy,
A szenvedélynek lángja,
A fájdalom,
A szerelem
Alaktalan, de kínzó sóvárgása, 
Minden a mi gyötör,
Hiába mind, mind!
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De e harcban,
E nehéz küzdelemben 
Erőd kifejlett,
Hatalommá vált.
Bár tart a lánc még,
De te órjássá lettél, 
Mindent messze beárnyaló 
óriássá!
És dús koronádban mostan 
A vész üvöltve ha szállong, 
Fekete vihar
Dúló hadával
Szágúldva környez;
Villám,
Égi háború,
Legázolni akar: —
Akkor te büszkén 
Állasz a vésznek,
Viharnak, villámnak,
Vad, zuhatagos 
Árvízi folyónak,
Bőszűlt elemeknek 
Ellent! —
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És a mi láncod volt,
Most támaszod,
Hatalmad eszközévé lett.

Martius. 1860.
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EGY HERVADT RÓZSA ÁTADÁSAKOR.

Vedd e hervadt rózsagzálat, 
Ifjú éveim barátja,

Gyermek-ábrándomnak célja, 
Serdülő koromnak álma.

Vedd e hervadt kis virágot,
S a mit vesztett szép voltából,

Pótolandom szívem, lelkem 
Érzéséből, illatából.
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A mit ajkam ki nem mondhat,
Keblem minden égő vágya,

A mit titkon szenved szívem,
Lelkem minden titkos lángja,

A mit nincs szó hogy kimondjon, 
Mit csak ég és Isten láta,

Harcaim és szenvedésim,
Mind e kis kebelbe zárva.

Vedd hát éltem és jövendőm
E kicsinyke, fonnyadt képét,

S ne sirassad és ne sajnáld
Árva, elfonnyasztott létét.

Minden átvirasztott éjjel
Egy-egy szirmot elhervasztott,

S minden reggel uj reménynyel 
Uj levélke is tavaszlott.
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Míg növekvő szenvedélyem 
Elborongó fátyolával

Színtelenül omla össze
Vészeltépett koronával.

S most megtörve és ziláltan,
Mint elfáradt beteg gyermek,

Hadd borúljon kebeledre
Mielőtt még megdermedhet.

S a mit megtagadtál tőle,
Ah! mert meg kellett tagadnod

Most, hol nincs egyéb reménye,
Most hol hervadt, meg kell adnod.

Feláldoztam mindent, mindent,
Nincs jövendőm, nincs reményem,

S oh ! mert te, te úgy akartad,
Nincs is többé szenvedélyem.
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Lelkem büszkesége megtört,
Árván állok a világon,

Elhagyatva, elfeledve,
Olyan lettem mint virágom.

És te, a ki azzá tettél,
Viseld művednek most gongját,

Oltsd e benned élő szívnek
Égő boldogsági szomját!
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ŐSZIKE.

Elfordúlék tőled, a midőn kerestél,
Futottam előled, a midőn követtél,
És most én kereslek, — s te fordulsz el tőlem, 
Szívem jár utánad s oh! te futsz előlem!

Gúnymosolygva néztem, hogyha rám tekintél, 
Bájtekinteteddel fénynyel el-elhintél, —
Most hideg kebellel látod, ha sovárgva 
Nézlek, szép szemednek sugarára vágyva.
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Nevetés volt dija, ha szerelmet vallál,
Gúnykacaj volt díja, ha szerelmet daliái, —
S most, oh most én vallom hő szerelmem néked, 
Dalban istenítem hűn megőrzött képed.

Oh de késő, késő ! Az elhűlt érzelmet,
A letűnt rajongást, a kiforrt szerelmet,
Már nem hozza vissza köny és kín és bánat, 
Öröklétig tartó gyötrelmes sajnálat.
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A TÓ

A nap letűne már nyugodni,
Egy oldalt bús ködök szállonganak. 
Mit lengő fátyol-képzetekben 
Az estnek szárnyi széjjelhordanak. 
Utólsó elhaló sugárral
Keríti még a nap a kert tavát, 
Kéjes mosolylyal aranyozva 
Futó habok szivárványos havát.
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S ragyog is még a tónak habja,
Mikor sötétlik már köröskörííl, — 
Nem látja ő; keblébe fénynyel 
Hiszen a lángzó napsugár merül.
S nem érzi meg, mikor lassúdan 
A fényvilág letűnedezni kezd, —
A csába fénynek viszsugára 
Sok színű fürtjén még mosolygva rezg.

S nem érzi meg, mikor lesülyedt 
Végképen a bűbájjal telt világ; 
Mikép az ember szemet hányva 
Lángbíboros leirhatatlant lát. 

Úgy csöndesűlve a tó habja 
Világtengert rejt égő kebelén — 
Magába néz, s feltámadásként 
A fényt ott látja lángzó érzetén.

De jő az éj ... . Hideg ködökkel 
Örömtelen lepellel ráborúl — 
Szerelem puszta árnykarokkal 
Födi sötéttel irgalmatlanul.
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A felszél oly sóhajtva szállong, 
Virágok mind oly mélyen alszanak — 
Az üdv mind álomba merűle,
Együtt csak kín és bú virasztanak.

S a szél felkergeti a lankadt,
Magába mélyen elmerült habot . . .
S kétségbe esve majd zokogva 
Regéli fájdalmát az elhagyott.
S a fák megindúlnak szavára,
E büszkék is ösmernek hajlamot, — 
Susogja lombos koronájok,
Hogy mennyit szenved a megcsalatott!

Martius. 1860.
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GYÖNGYVIRÁG.

Gyöngyvirág lett minden gondolatom, 
Gyöngyvirág lett minden szívverésem, 
Gyöngyvirág beszédes szűz harangja 
Lön szerelmi bú-emlékezésem.

Gyöngyvirággal láttalak először, 
Csókolád az édes kis virágot, 
Mintha bűvös illatából színál 
Minden üdvöt, minden boldogságot.
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Harmatos, gyöngéd kis kelyheikben 
Egy-egy lelket mintha rejtenének, 
És te csókkal szednéd, pillangókúl 
Égő kebled bájos édenének.

Oh! azóta úgy szeretem őket,
A tavasz e fürtös angyalkáit — 
El-elhinti képzeményim szárnya 
Vélők lelkem tavaszos virányit.

S gyöngyvirágágy lett sovárgó keblem, 
Gyöngyvirágágy lett szivem világa, 
Üdvösségem, boldogságom képe,
A tavasz e kisded kis virága.

April. 1860.
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NEFELEJTS.

Egy hosszú vágy; oly végtelen 
Ez epedésnek kínzó szenvedése.

Egy percnyi üdv! határtalan, 
Az egész lét egy szóba összevéve!

Egyetlenegy tekinteted,
S világos Ion a kétkedés honában,

A lélek minden illata 
Kiáradott az ajkak egy szavában.
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És ismét egy tekinteted,
S megdermede a szív gyöngéd virága,

Búbánatósan hűli a köny 
A dér-sütötte, hervadó virányra.

S e percnyi üdvből mi maradt 
Szivárványnak, szivem borúit egére ?

Síron szedett kis kék virág, 
Szerelmi álmám bú-fénylő emléke.

Aug. 1859
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JUNIPERUS SABINA.

— Viszaemlékezés Dukára—

Sötét, homályos alakoddal állasz, 
Juniperus Sabina, egy magad —
S te fájdalom, örök ködökkel szállasz 
E fátyol létre, mely érted fakadt; 
Téged ábrázoló órjás faszái az, 
Melynél a szem csak árnyékra akad; 
Öröklétű tragoedia szenvedése,
S egy ezredévi kínos lét lengése



469

Gyászolva áll és öszeroskadottan, 
A fájdalom fönsége homlokán, 
Kínjával mintegy egybeolvadottan 
Kopár terül az évek nyomdokán; 
Virág, tavasz éltéből elhalottan 
Feledve hagyják múltja romlakán, 
És a jövőbe látszik lelke hatni, 
Reája kín és iszonyat tapadni.

Erősben összesímul ágazatja, 
Szemérmesen takarja kínjait;
A szenvedésnek is megvan zamatja, 
Őrizve rejti méla bájait.
S ha napsugár mély álmiból ragadja, 
Fénynyel borítva lankadt szálait, — 
Fel csak dús harmatkönyei ragyognak, 
S szivárvány színű ködbe párolognak.

S madár nem száll reája énekelni, 
Kerülik ők is a boldogtalant, — 
Nem jő tavasz, rá új lepelt lehelni, 
Elhagyják mind a bús gyámoltalant.
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Magányosan, árván szokott telelni,
Hó sem födi szegény baráttalant;
Csak könnyi olykor hogyha jegesülnek, 
Hideg gyémánt lepellel ráterülnek.

Alattad néha, mélán elmerülve 
Tekintém a vészt, mint szállongva kél, 
Dalát hogy zengi, ziláltan repülve 
Az ágaidon átszágúldó szél.
Hallám hogy reng, oh haliám elrémülve, 
Szívszagatón a tövises levél, —
S magamra néztem és sirva fakadtam,
A vész végéig — egyedül maradtam.

Mart. 15 1S6O
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