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TÉLI EMBER ÖRÖME
(Madonnának, a jókedvűnek)

Mint a hinta száll a szán, 
Édes ülni benne . . . 

Mintha most is bál után 
Pirkanáskor lenne:
Tested fázik kéjesen, 
Gyöngyfogad vacog — 
Messze kéklő réteken 
Éhes farkasok.

Mint a gyolcs, fehér a hó, 
Síma, tiszta dunna 
Ceres alszik, álma jó,
Szép szemét lehunyva 
Ceres álma bútalan,
Ceres álma szép
Mint a gyolcs, fehér a hó,
Víg az uccanép.

Lelkem friss örömmel ég 
Víg szerelmi nyárson
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Szép a hó és kék az ég 
S köntösöd ma bársony 
Kék a hó és kék a jég 
És az éj bohó . . .
Merre lábad lengve lép 
Szikrát szór a hó.

Merre lábad lengve lép 
Dús farsangi bál van 
Száz vitéz visong feléd, 
Táncos karneválban.
Minden zsongít, mint a mák, 
Minden hódoló,
Száll a mámor, száll a vágy, 
Mint a hógolyó.

Száll a mámor, leng a vágy, 
Zsibbadt szívnek inger.
Ing az édes, enyhe tánc 
És a szív csilingel.
Táncolunk ma nyugtalant, 
Surranót, símát 
És a csengő szívharang 
Áhít és imád.

Téli ember vágya mély, 
Lassan szerte-szálló
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Lelket leiekért cserél,
Lelke lepke-háló.
Lelked lepkeként kereng 
Frissen illanó.
Merre lábad lejtve leng, 
Szikrát hány a hó.

Mint a tinta, kék az éj, 
Fagyvirág a hárson.
Mint a hinta, száll a szél, 
Köntösöd ma bársony.
Száll a szél és kék az éj, 
Csapzott lelke fagy.
Lengve szállsz, akár a szél, 
Téli lepke vagy!
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NAIV SZONETT

Ma délután a vágy kisért nyomon.
A nap az égen lézengett soványan, 

Azt hittem, látlak aranyos határban, 
Megint látlak, királykisasszonyom.

Halk vágy-miséket orgonáit a szél,
Sár volt s nyomán a száguldó lovaknak 
Titkos, csudás ákombákok maradtak. 
Titkok lépcsője lett a járdaszél.

Kocsin nők tűntek el suhanva folyvást, 
És nem láttam az arcukon mosolygást, 
Csak bánatot, mely hervaszt és temet.

Eszembe ju t: tegnap az Operában 
Mosolygásoddal elzsongítva, lágyan 
Megcsiklándoztad szegény szívemet.
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ELÉGIA EGY
LEGSZERELEMREVALÓBB
LEÁNYHOZ

Kár, hogy egymástól nagyon távol, 
Vágyakon kívül keli maradnunk 

S ifjú, hévséges nyoszolyáink 
Egymásnak sohasem vetettek.

Kár, hogy a gőgös, lázas csókurrk 
Egymás lángjába sohse forrad 
S gyümölcshéj-bőröd ifjú szádon 
Másért-mámorodban kipattog.

Pedig a lelkünk olyan szárnyas,
És büszke, élveteg szemünk van 
S van lázadásunk, ifjúságunk,
Férfi vagyok s te vagy az Asszony!

Pedig olyan egymásnak termett 
Ez a mi két gyönyörű lelkünk,
Pedig oly bátor lendüléssel 
Kellene egymáshoz tapadnunk.
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S nem csókolhatom meg a szádat, 
Fejem nem görbéd kebleidre.
Ilyen két vágyás, teljes ember 
Sok volna egymás örömének . . .

Kár, hogy tetőled nagyon távol, 
Vágyakon kívül kell maradnom!
S mégis, minden csukló sírásom 
S mégis, minden ifjúi csókom 
S mégis, minden szeretkezésem, 
Magam sikolyos ünneplése,
Mégis az élet, a kis élet 
Érted tombol, tornáz, halódik . . .

(Szeretlek, végtelen szeretlek.)
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CARMEN

~Az éj szállásolt a hajában, 
Szeme sejtette szíve titkát. 

Keble kemény volt, bőre gyenge, 
Lágyan siklott be a szívembe: 
Carmennek hívták.

Ezüstcsengő volt kacagása, 
Könyei titkosak és ritkák.
Akárki jött, csókkal fogadta, 
Akárki ment, meg nem siratta: 
Carmennek hívták.

Csókja csillogott százak ajkán, 
S fátylai senkinek se nyitvák. 
Dalolt, sikoltott, táncolt, forrott, 
Kacagta a sok, csúf bolondot: 
Carmennek hívták.
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A LÁTÁS RAPSZÓDIÁJA

Ma álmodtak a vállaid
Szerelmes ölelésteherről,

Ma álmodtak az ajkaid 
Viharos, csengő csók-esőről,
Ma álmodtak a szemeid 
Fátyolos, tarka lázszövetről,
Ma szent voltál, mint az anyák 
S könnyelmű, mint a víg kokottok, 
Ma reszkettem és kínosan,
Fulladt szavakkal simogattam 
A te sok pompád, drágaságod,
Ma úgy melengettem magam 
A te szűzséged mámoránál,
Ma láttalak, ma láttalak:
Asszonyt faltak a szemeim!

Ma az élet ízlett nekem,
Mert láttam drága, hogy ki vagy : 
Te vagy, asszony vagy, férfié, 
Másé, s hajrá, mégis enyém, 
Lelkemben pőrén vetkezetten.
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Mégis, mennyire az enyém 
A tested drága csarnoka, 
Melyben vígan Iázonganak 
Izmos, leányos vágyaid . . .

Hajrá, egy asszony lett enyém 
Ma láttam ott Ma láttam őt!
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ÉDES, ÉDES
(Virágének)

É des, édes friss szirom, 
Énekem hozzád sírom, 

Énekem búsongva száll, 
Hozzád, édes, friss szirom, 
Édes, édes rózsaszál.

Zárvák drága kelyheid, 
Essők hiába)^ verik.
Kebled drága halmain 
Permetező, víg essők 
Tested-esdő csókjaim.

Édes, édes, drága dísz, 
Édes, édes, ámbra-íz, 
Rubintos arany-gyűrű 
S mint aranyrét sarjuja, 
Omló hajad oly sűrű.
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Imhol néked írtam ezt, 
Vérbélű narancsgerezd — 
Szív-vérem öntém bele, 
Hogy mindenki értse meg 
Sári kedvesem neve.
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íg y  g o n d o l o k  é n
MOST MAGÁRA

Úgy gondolok én most magára 
Én asszonyom, én asszonyom, 

Amint az ágyából kilép,
Körötte ájtatos cselédek.
Kis lába kibú a selyemből,
Mely habosán testére ömlött, 
Kék-fekete, szagos haját 
Az álom-kéz összekuszálta.
A szekrénykén aranytükör,
Arca telten kacag belőle,
Az ágy előtt, a szőnyegekben 
Bánatos, tarka vonalakban 
Rejlik egy perzsa asszony búja. 
Szemközt a nagy, derűs tükör, 
Melyben frissen, pompázva fürdik 
A legcsodásabb meztelenség.
A fürdőben a víz remeg már 
Szeretkezve dús olajokkal.
A pára súlyos, fűszeres.
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Az ing lefut a drága vállról,
A víz gügyögve, zengve csobban, 
Szép kebleit mohón befogva 
Illatos, nedves csók-igába.

Így gondolok én most magára 
Én asszonyom, én asszonyom 
S a testem tétlen hempereg. 
Ágyam a szerelemnek oltár 
S én ájtatosan dúdulom 
Mélységes, szent zsoltáraim 
A porcellán-finom csípőkhöz!
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FURCSA ÁLOM

Festeti kokottként, súgva hív az álom 
Az éj-palota titkos, furcsa sarkán 

És céda kéjeit ígéri tarkán,
Trágár zenét ver reszkető gitáron.

Én ernyedő kibontott ágyban fekszem, 
És a szemembe színfolyók szakadnak: 
Hulláma százszinű asszony-hajaknak 
És illatuktól részeggé betegszem.

És ráhajol a hajak méla bokra 
Mezítelen, vakító asszonyokra,
Kik kéjjel hamvasztnak szivet, velőt.

Te vagy, te vagy, a nagy tükör előtt, 
Amint roskadsz a véri vágy alatt —
És önfeledten csókolod magad 1
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VERS,
amelyben a költő egy tizen
hatéves lányon csodálkozik.

E n most szeretnék ötvösözni szókat, 
Arany-nyí vesszőt, friss szívedbe szúrót. 

Csiklandozó, nem-hallott suttogások 
Reszkettető, homályos muzsikáját 
Szeretném a szivedbe citerázni.

Hisz olyan új vagy! Olyan érthetetlen! 
Minden parányid meglepő, riasztó!
Sosem tudom, hogy inkább mit csodáljak: 
Szentivánéji-ég-kék szemedet,
Vagy lágy csípőid friss hullámverését?

Vagy gótikus boltját a karjaidnak,
Ha ámulón a messzeségbe tárod ?
Vagy vágy-vakondok túrta halmaidnak,
Kis kebleidnek lágy emelkedését?

Vagy éveidnek tizenhat kevését,
Csöngős bárányként kik vígan követnek 
S te jársz közöttük, törzsed ingva reszket 
S nem látsz csodát sugárzó életedben.
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Vagy kis ruháid hetyke suttogását? 
Csipkés zekéid titkoló szemérmét? 
Virágként bomló csokrait cipődnek, 
Miket kibont a táncos, ifjú járás 
S én térdemen kötözgetem, ügyetlen.

Ilyenkor én szeretnék súgni nékik, 
Két repkedő leányka-lábaidnak, 
Csókkal suttogni bánatos szerelmet 
És simogatni a komoly harisnyát. 
Rémült örömmel sírni lábaidnál.
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LOLOTTEAL 
AZ UCCÁN

T átod, látod kis-Ieány 
JL—z Itt állunk most reszketőn, 
Hó fagyasztja kis bokád,
Szel csókdossa bőrödet.
Látod, látod kis-Ieány,
Itt állunk most vágyásán,
Itt a büszke bolt előtt,
Itt a büszke bolt előtt.

Látod, látod, kis leány,
Itt a fényes ékszerek, 
Drága-szép aranygyűrűk 
Mindmegannyi esküvők.
Látod, látod kis leány,
Itt állunk most vágyásán,
Itt a fényes ékszerek,
Drága szép aranygyűrűk.
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Látod, látod kisleány 
Mennyi édes Iánytopá ! 
Majd kéjjel rejtőztetik 
Szép táncosnők lábait. 
Látod, látod kis-leány,
Itt állunk most vágyásán, 
Mennyi édes lánytopán, 
Könnyű, táncos lánycipők..

Látod, látod kis-leány, 
Milyen pompás asszonyok, 
Mámor-sátor szép hajuk, 
Amelyben hűsölni jó . . . 
Látod, látod kis-leány,
Itt állok ma vágyásán, 
Milyen pompás asszonyok, 
Mámorsátor szép hajuk . . .

Látod, látod kis-leány, 
Gyáva, félős, rossz vagyok 
Mert öklöm be nem töri 
Boltok büszke ablakát. . . 
Látod, látod kis-leány,
Ah, nem érdemellek én, 
Csapzott, ázott, drága vagy 
S én csak gyáván bámulok .
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Hagyj cl, édes, engemet,
És keress egy gazdagot, 
Lesz majd néked ékszered, 
Lesz könnyű, kacér cipőd, 
Drága-szép asszony leszel, 
Mámor-sátor szép hajad 
S én topogva, ostobán 
Utánad bámészkodók.
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MODERN LITÁNIA

Mária, fehérfestű yacht,
Mária, üvegtestű csillár, 

Mária, viola-parfőmös flacon, 
Legférfibb férfit kínnal, aki szült: 
Könyörögj értem, szomorú Szűzt

Dőzsölő kedvünk szertefoszlott, 
Gerincünk roskadt, renyhe oszlop, 
Káromkodó szájak befagytak, 
Nincs gőgje a konok szavaknak. 
Tátongva szédít talmi mélyünk, 
Néha megállunk, tengve félünk. 
Vak vágtatás már néha rettent, 
Megálljt látunk, végsőt, kietlent.
A lelkünk néha kongva dobban 
Unt kacagás közt egy szalonban : 
Egyszerre rossz mindennek íze 
Üröm csorrant a teavízbe 
Megcsörrennek a gyenge vázák, 
Virágok vérüket lerázzák
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Vörös virágok kelyhe ég le:
Egy szerelemnek van ma vége 
Könnye serked minden saroknak 
Az asszonyok lomhák, unottak, 
A szőnyegek lopják a hangot.

Az asszonyok színes varangyok, 
Fázom, midőn lelkemhez érnek 
S most csukló térddel állok én meg, 
Lelkem fázása mondhatatlan.
Most látom, amit nékik adtam 
Most látom arcom sárga maszkját, 
Amint fertős csókkal tapasztják. 
Mohóskodón mindent akarnak,
Fojtó hajjal körülcsavarnak,
Kerítő karral megkötöznek 
S a szívem mégis, mégis özvegy. 
Őrjítő volt s jaj volt a mámor 
Lelkemet lopták el a számról.

í
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Mária, fehértestű yacht,
Mária, üvegtestü csillár,
Mária, viola parfőmös flacon 
Legférfibb férfit kínnal aki szült, 
Könyörögj értem, szomorú Szűz í
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KÉT PORKOLÁB

HEVESI IVÁNNAK
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KÉT PORKOLÁB

Ó  vágyaink kaliíja, lánca: élet
S két porkolábod: az idő, s a tér t 

Ki mindent rögzít és mindent kimér,
Lelkem búvárja értelmedbe mélyed.

Mért van vágyad és mért emlékezésed? 
Mért fáj, mi fogy és mért öröm, mi nő? 
Megszöktetsz mindent, vén, futó idő, 
Múlásod ráncát ki arcomba vésed!

Meghalt vágyaknak drága balzsam: emlék, 
A tegnap mája, halvány-arcú, gyengéd, 
Lelkünk rádérez, új vággyal ha kér . . .

Óh megkötött test, mely szűköl hörögve, 
Láncolva rút kolonccal durva rögre!
Óh béna börtön, bánat berke: té r!
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FILOZOPTER
DOLOROSUS

Néha, amikor hazamegy,
Úgy érzi, hogy leányok várják, 

Zsengén, finoman mosolyog 
S megigazgatja a ruháját.

De fülledt, üres a szoba 
S  keserű csókját kínálgatja 
Fakó, fekete, kis betűk 
Könyvben rejtőző csúf csapaija.

S mégis, a rideg éjszakán 
Az álmát szenteli a napnak,
Szájára tapad az a csók,
Amit a szájának nem adtak.

S  a könyvek bús Sion-hegyén 
Meglátja azt, amit imádott,
És szétzúzná a vak szobát 
És átölelné a világot.
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A lelke lengő lobogó,
A bőre sárga, karja gyenge,
Még néha titkon, reszketőn 
Tán rágondol a szerelemre.

Tavaszoló, víg szeretők 
Este egymást csókkal ha várják, 
Könny pókhálozza a szemét 
És csókra görbíti a száját.
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EGY SZONETT 
SZÜLETÉSNAPJÁN

S zonett, egy őszi délután születtél, 
Miközben sercegett a pergamen 

S a nap bágyadt mosolygással pihent meg 
A reszkető Mária-üvegen.

Diák, meguntad tán a csúf tudással 
A meddő, véres, végtelen tusát,
Lenn búba-bágyadt, barna lanka-völgyben 
Az Arno folyt el, mint az ifjúság.

És emlékjztél pénzre, csókra, nőre, 
Szemed kirévedt a sáppadt mezőbe 
S időztél titkon titkos kék szemeknél.

Zsongása hallott a futó haboknak,
A folyosón barátsarúk kopogtak.
Szonett, egy őszi délután születtél.
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SCHOLASTIKA
(Szegény, szerelemre szomjas és a szomjúságba 
szerelmes fráter másolás közben énekli:)

A betűk közt lappang a csúf kisértés, 
Ruhája selymes, lábán lánytopán. 

Betűkben mély és titkos, furcsa kérdés: 
Hány angyal férhet el a tű fokán ?

Bús fejtörést e kérdés, lám, okozhat 
És érte élni érdemes talán.
De víg világa van a nem-okosnak,
Kinek két kincse kell: a bor s a lány.

Titkos kérdésnek mélye mégse mélyebb, 
Lefejthetőbb róla a zár s a bélyeg,
Mintha a kérdés ilyesféle lenne:

Feleljen rá az alfa, béta, gamma,
Hogy hány pohár bor fér az én hasamba, 
Hogy hány leány fér el az én szivembe!
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BŰNÖS GONDOLATAI 
EGY XV. SZÁZADBELI 
BARÁTNAK
Följegyezte egy kódex margójára).

Te arany ékszer, drága o ltár!
Szivem legszebb csodája voltál! 

Dúcomban vágy-galambok ültek, 
Karom érted kéjjel feszült meg!

Asszony, asszonynak legcsodásabb, 
Oltára vagy te máma másnak.
Szent esküt bár mondtál elégszer: 
Másnak vagy máma drága ékszer...

Enyém e cella néma kripta,
S e fóliánsok furcsa titka!
És imádságos kínos esték . . .
A Jézus Krisztus dicsértessék!
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MAGÁNOS KATONA

Messziről riaszt már a lárma,
A halál máshol arat már ma, 

A halál máshol arat már ma.

A csönd, a rétek álmodója,
Feküdt a friss, éjféli hóra,
Feküdt a friss, éjféli hóra.

A szél üget a messze réten,
Lovait ma nem tartja féken,
Lovait ma nem tartja féken.

Vak szemekkel ballag az éjjel, 
Ruháján drága férfi-vérrel,
Ruháján drága férfi-vérrel.

Nincs villanás, melegség, fáklya . . 
Ballag, mint hogyha mit se látna, 
Ballag, mint hogyha mit se látna.

Botorkál, senkinek se tér ki . . .  . 
A havon egy fekete férfi,
Halott, magános, ifjú férfi.
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MÉRT JÓ AZ ÁGYON 
HEMPEREGNI DÉLIG?

Mert jó, ha jő a reggel, hemperegni,
A combomat a lepedőn kinyújtva,
Karjaimat fejemre koszorúzva,
Szemeimet álmos sétára küldve?

Mért jó hallgatni a tornyok zenéjét,
A bizarrul szűrődő uccalármát,
Míg izmaim ájult ereszkedéssel 
Zsongító, izzadt fürdőben remegnek.

Mért jó merengni mázolt mennyezetre, 
Leszedni vágyva festett kék virágát.
Jó lenne, ha egy nő sétálna ottfenn, 
Virágot tépne, vad hajamba tűzné . . .

Mért hallom én most messziről beszéded? 
Szavaidnak lelkem ma lepkeháló.
Ha így találnál: kócosán, kietlen,
Mondd meggyűlölnél, elűznél, siratnál ?
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Mért jó, ha jő a reggel hemperegni, 
Rossz illatok virágcsokrát szagolni,
A combokkal csikómódon kaszálni,
A párnán régi nők haját keresni?

Mért jó az ágyon hemperegni délig?
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SEMPER IDEM ET IDEM

I.

r

E s már az éjfél rítt mögöttem,
Mint a hánykódó özvegyasszony, 

Dünnyögve sírt a régi város 
És mégis sújtó, gyáva csönd volt.

Akkor volt, mikor összetörve 
A görbe uccán kujtorogtam 
És lappangtak a sárga házak 
S röhögtek rám a barna kockák.

Akkor volt, mikor bánatommal,
Mint szivem alatt nőtt gyerekkel 
A szép unalmak városából 
Sírni és bánni hazajöttem.

Akkor volt, mikor asszonyomtól 
Magam gőgjéből száműzettem,
S akkor volt, mikor nem karolt át 
Bársony karja én szép anyámnak . . .
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És senkinek se kell szivemből 
Gyötrelmes, csúf átkok szakadtak,
S a kisvárosi, nedves uccán 
Minden csúfolt s mindent csúfoltam . . .

II.

Akkor volt, hogy a gyáva csöndből 
Egy kávéházba én betértem,
S ott rég-felejtett, rég-elejtett 
Asszonyom, megtaláltalak . . .

Örök piros asszony-szivedből 
Hancúros örömök kacagtak,
S a barbár, lompos férfiaknak 
Dülledt szeme felvillogott . . .

Felemlékeztem kacajodra,
Akkor délelőtt így kacagtál,
Midőn gyermek-vágyam viharja 
Asszonyszobádba elsodort.

Ott ültél az ezüst tükörnél 
Virágos fésülő-köpenyben 
És ájtatosan megkacagtad 
A tükörből az arcomat.
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Óh meleg márvány volt a vállad, 
Érett, húsos barack az ajkad!
A karjaidat rámkötözted 
S ez volt az első szerelem . . .

Hogy szétriadtunk, elfutottam,
A fejemet fájón leszegtem 
Asszony voltál, huszonhat éves — 
Én nyurga, lázas kis fiú . . .

Asszony voltál s téged kutatlak 
Minden jövendő asszonyomban,
Én rég-felejtett, rég-elejtett 
Első, ajándék-asszonyom!

III.

Ma újra itt vagyok tenálad,
Ma újra itt vagyok tenálad,
S csókom a kezedre csobban,
És újra csókolom a szájad,
Mint sáppadt kis-fiú koromban.

Ma újra ezüst köd remeg le,
Ma újra ezüst köd remeg le 
A haragos-vörös szalonra . . .
S  a lelkem, ez a büszke nyegle 
Mintha zászlóként meghajolna.

42



Ma újra szép a vágy az élet,
Ma újra szép a vágy az élet,
Száz bálványát bízón imádom . . . 
Sférfiasult hangon kisérlek 
Ha álmodol a zongorádon 1

IV.

De gunyorogva nézek 
Messze futó vonatokra, hajókra . . 
De megszépült, megittasult 
A város is azóta . . .

De kikacagok mindent,
De nincsen semmi drága, ami nem te 
Búcsúzását a messzeségnek 
Lelkem már megüzente . . .

De jó lopva a csókod,
Ha óvatosan a szájamra hányod . 
Míg halkan Grieget zongorázik 
A lányod, a te lányod . . .

V.

S jaj, mégis, mégis menni kell, 
Csók-csömörödve, megfakulva . . . 
Bújni, reszketni, szökni újra . . .
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S maid mégis, lázas két karunk 
Lehajlik, cllomhui, kifárad : 
Remeg a szájam és a szájad . .

Hiába, mégis menni kell,
Unalom vonja lomha lábam — 
És köd előttem, köd utánnam...

(Komárom, 1914.)
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PYROMÁNIA

SZÉP, SZOMORÚ 
ANYÁMNAK
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LITÁNIÁK 
A SOHASEMHEZ

Ctemet bűntől-tisztára seperjék 
Ezek az őszbe-tántorgó napok:

Papos litániát morzsolgatok 
S át mell-verek sok énekes vecsernyét . . .

Oly reszketeg már lábam zerge-lépte, 
Nyögő fáradtság a vérembe nőtt . . .
Egy ismeretlen, bús oltár előtt,
Halál előtt tán ? — érjen el a béke. . .

(Adassék minden dísz az asszonyoknak,
A császároknak minden tisztelet —
És béke legyen velem és veled 
S a fogaink közt íze óboroknak).

Öltsük be lelkünk űj-misés talárba,
A fő konyuljon és ázzék a szem :
Perccel csaló nagy-űr vagy, Sohesem,
És mégse veszhet bennünk semmi kárba!
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Én ihletten dőltem mindig imához,
S olyan jó volt nem tudni, hogy mi lesz? 
Meleg, mély könnyem sírt a Semmihez, 
Magam voltam . . .  És isten a magános!
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AZ IDEGEN ÚR 
ŐSZI LÁTOGATÁSA

Ilyenkor senkisem vagyok,
A percek lomposak és restek. 

Üresen, tétlen, álmosan 
Keresgetem, hogy mit keressek.

Egy idegen úr vagyok én,
Ki látogatni vagyok nálam
És lézengőn és tétován
Csak cseílem-botlom a szobában.
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ŐSZI SZONETT

S zonett, ma újra kedvtelőn faraglak,
Bár köd kisér és nem csal zöld csalit. 

Lélekszalónom márványasztalára 
Ráállítlak, te furcsa, drága nipp.

A dal kihűlt a nyár parázna ajkán,
Az ősz szíve örömtől puszta lett.
Csak te szökellsz még, te szerény, te halvány, 
Kandallók lelke, dúduló szonett.

A ritmusod a szív kábult ütése,
Csak vágypókhálós szívekben zenélsz te 
S lángod lelkemből lánglelkekbe átég.

Sohsem sikoltasz gúnyorgón, merészen,
Te álmatag vagy, mint az esti kék szem, 
Te tiszta vagy, miként a csönd, a játék . . .

50



MINDEN

S  minden csak egy villámló sikolyért van, 
Egy tompa perc sűrű, szent életéért, 

Egy tompa perc kincséért, asszonyáért, 
Akit megélek reszketőn, aléltan,

Ha feneketlen nyári éjszakákon,
Midőn a hold feslett lázban bokázik, 
Ivószobák illata leng a légben,
S a halk, meleg szél altat, mint a mákony,

Egy függönyön a fény szitálva reszket,
S benn egy virágos szűzleányszobában 
Mezítelen sétál a nyugtalanság,
S a testedből meglátok egy gerezdet.

Egy tompa perc csak... kék és sárga foltok... 
Szőnyegek... vázák... nagy tükör... savállad... 
Minden csak egy villámló sikolyért van — 
S fájó gyönyörrel akkor felsikoltok.
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FELVIDÉKI ESTE
(Krúdy Gyulának)

S zekér poroszkál, ló üget. 
Az este vak, az éj süket.

Az úton ballag egy alak.
A nyárfák összehajlanak.

Arcot sikál a barna ág. 
Felhők alatt a holdvilág.

Köd ülte meg a néma űrt. 
Tompán sikolt a pósta-kürt.

Az erdő mélán bólogat.
A postás mostan vált lovat.

Aludni bujt állat, madár,
A haramia lesbe áll . . .

A vámnál villog vézna fény. 
Sötét a város, mint a szén.
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Polgár az őr a vártetőn.
A hold rejtőzik reszketőn.

Sátán strázsál a háztetőn. 
Asszony vetkőzik reszketőn.

Egy ifjú, szomjasan, vakon 
Most mászik be az ablakon...

Szekér poroszkál, ló üget 
S az est vak, az éj süket.
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LUSTA KISVÁROSI DÉL

Jaj, lusta kisvárosi dél,
Csupa haldoklás, csupa bánat. 

(Édes unatkozom utánad!)

Halott uccán duhaj szelek, 
Közelgő, kalácsos karácsony,

J Dér fehérük a kapurácson.

Templomos, vénhedt asszonyok, 
Kényszerű könyben, csupa búban 
Jaj háború van, háború van !

Nagypelyhű, délelőtti hó 
Megmeredt könyként fázva rajzó, 
Csupa diinnyögő, gyáva jajszó.

Csupa fáradtság, csupa béke, 
Csupa megadásos vasárnap . . . 
Katonák jönnek, trombitálnak.

54



Itt-ott egy szőke fej kibukkan,
Ití-otí a messzeségbe néznek . . .
Oh messzeség, te mély, igézz m eg!

Meríts el áldott tengeredbe,
Meríts el hazug, kék habokba!
(Jaj, hol vagyok ma, hol vagyok ma?)

Mért ülök itt vakon, esetten,
Mért nem keresem álmodóan 
Kis lábaid nyomát a hóban ?

Mért állok itt bambán, kopottan 
S titkokra várok, hogy kinyílnak,
És topogok, akár a silbak.

Jaj, lusta kisvárosi dél,
Csupa haldoklás, csupa bánat. 
(Édes, unatkozom utánad).
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ASSZONYOK

I.

Painted by Raeburn,

T omha nézésű szemei 
I  > Termékenyiilten mosolyognak, 
Dús, búzaszőke, nagy haját,
Mintha a nyárnak napja sütné,
Mint szellő-mosta ír mezőt 
Bőséges, fülledt júliusban.
Az arcán rózsás, enyhe árny,
Álla alatt a hús kicsordúl, 
Kövérkés, hullámos nyakán 
Lomhán ing mélavíg feje,
Két karja tág ölébe foly,
Ujjait játszva összefonja,
(Gyűrűi homályló kövekkel 
Tűznek fáradtan, pillogón)
Lábai nyújtózón kinyúlnak, 
Pihennek imbolygó csípői,
Vérében terhes lassúság,
Szíve hálásan, csengve ver:
Talán babusgató csicsijját
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Egy csírázó valakinek.
Valaki sír tán méhe mélyén, 
Melengetőn néz befelé:
Bölcső fölé néz így az asszony. 
Szemében mosolyog a bánat, 
Szép ajkán zokog a kacaj . . . 
Minden újjongó gyáva féltés, 
Resszkető, büszke anyaság. 
Szalagok szépülnek ruháján, 
Sok sávos selyme sustorog.
A színtjátszó, súlyos szövet 
Alázattal fürdőzteti 
Élettel meglelt izmait.
A teste lomha, ferde, rút 
És mégis rajta díszeleg 
A legszentebb harmónia.
Ez asszony már megistenűlt, 
Testében két élet feszül 
S ígérete sok életeknek. 
Legháborultabb perceit 
Alázott szívvel adta másnak. 
Megkívánták és megkívánt:
A szemek könnybe tébolyultak, 
Éhes sikoltás rítt a szájon,
A meddő test megasszonyúlt . . . 
E nő húsos földdé csírázott 
És víg kínok közt szülni fog.
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II .

A meddő Vénusz márvány-testéhez. 
(Pinxit Sandro Bottícelii)

Mámortól tarkálló szemében 
Acélos vágyak kék homálya, 
Elégiileílen láva-testén 
Csillog a márvány-meztelenség. 
Fejéről súlyos, sűrű haj hull, 
Aranykígyók nyalják a hátát 
És átgyűrűznek hónaalján.
A törzse kéjes ferdeségben 
A vonalgás kínját könyörgi,
A szép, a szökkenő szerelmet,
A terméketlen csak-szerelmet,
Mely testet és lelket lehorzsol,
De istenít pár pillanatra.
Akár Mars ékes hitveságya,
Vagy Paris izmos ifjú-volta,
Vagy Anchisesnek férfisége 
Köríti síkos női testét,
Vagy bármely mámor mángorolja:
A teste mindég céda zsákmány 
Egy elcikkázó pillanatnak, 
Tamarin-bokrok sátorában,
Vagy gyenge-háncsú rózsafák közt.
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Szűzen karcsúsodnak csípői 
Okos, kijátszó diadallal.
De mégis méla és szemérmes, 
Mert meddősége rejti, zárja 
Asszonyvoltának nyílt csodáit. 
Az elmélázó, céda bánat 
Egy istennő hisztériája.

(Melyik asszony kell hím-szívünknek ? 
Melyik váj a velőnkbe jobban ? 
Melyiket illet több alázat?
Melyiket illet több utálat?
Melyik, melyik mar össze jobban?

Mert az kell inkább hímszívünknek.)

59



TALÁLKOZÁS 
A KORCSOLYAPÁLYÁN 
A TAVASSZAL

Maholnap hervad már a jégvirág,
S én lelkemet vidor hévvel kifosztom 

És mindent vígan osztok a tavasznak 
S kifeslenek belőlem új imák:
Imái egy bús hencegő kamasznak —
S a sárga nap majd táncol a kioszkon.

Még jégtől vértes, kék acél a tó 
S lányoktól izzad ércutánzó kérge . . .
A lányok teste szökken kényes ívbe 
Feszült formájuk vágyra bíztató . . .
Édes merevség áll a zsenge szívbe 
S iramlás mérge száll a sűrű vérbe.

Még kong a jég a hídpilléreken,
A jégharangok reszketőn verődnek.
A híd alatt bús búcsusok vonulnak 
S száz téli zsoltárt morzsolnak nekem. 
De drága pirja néha már kigyullad 
Az eljövendő, bársonyos verőknek.
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Nézd, édesem, hogy reszket a liget,
A vén platán borzogva, hogy fölérez, 
A hó alól kikéi a hunusz-illat 
S a szélhintón az orrunkba üget . . . 
A csönd kapui csikorgón kinyílnak,
A vér felujjong: lásd, tavaszi vér ez!

És együtt látni mindent oly vidám!
Ma szépségem a lelkeddel megosztom, 
Adjunk ma mindent bőven a tavasznak 
Ki porzóját igézve hinti rám.
Mert nemsokára orgonák havaznak 
S nap-ballerina táncol a kioszkon!
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A HEGY
(Mikoron Zarathuslra harminc éves volt, elhagyd 
hazáját és hazájának tavát és a hegyekbe méné. 
Nietáche: Imigyen szóla Zarathuslra)

sK^/zegény pogány, a hegyre kéne menned!

A völgyben élsz, a horpadt keblű völgyben, 
A vén harang irigy imára csenget,
Lomha öszvérek vén szerszáma csörren, 
És uralják az unalmat s a csendet.
Együtt rothadnak, együtt átkozódnak,
És egy imája van a szájaiknak. 
Asszonyaik bolondjai a csóknak 
És nászos ágyat mégis félve nyitnak. 
„Kenyér, kenyér!" vijjogja ferde szájuk, 
„Hús, hús!" s ajkuk húsa vérbe fordul,
Az isten élhet, halhat, azt se bánjuk:
Húst enni jó és inni jó a borbul.
A vér . . .  a hús . . . Oh, jó az ujjainknak 
A véres húsnak vak marcangolása. 
Isten-büntethet és asszony kacsinthat,
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Ámulhatunk bűvészkedő varázsra:
A van : mit ujjaink körülgyűrűznek,
A vágy, a láz, a bú, a dal hazug!

(Egy élvezet van : gyönyöre a a tűznek, 
Emésztő lángján köny és vér ha zúg,
Oh drága Pyr, oh szines, büszke játék,
Óh templomégés, karcsú cigarett!
Tüze a tárgynak, mely a szívbe átég, 
Rémült öröm, hogy minden oda lett. 
Gyönyörű így kívül-belül elégni!
A tűz mohón felfal, mit csak talál,
Olyan jó mindent odadobni néki,
Olyan jó élet ez a tűzhalál!)

De itt a völgyben másként áll a bál.

Mert itt az apró lángot oltogatják,
Kérődző gyomruk s lelkűk féli őt,
S eloltanák napjuk kicsinyke napját,
S barnára festenék a kék időt.
„Kenyér, kenyér! Fogad, vigyázz, ne vásson, 
És nőjjön nagyra ékes potrohod!
Nemzz gyermeket, púpost, vakot, rakáson, 
Mert van kenyér, hús, fog, has és robot. 
Mert van harang unalmas templomodban,
S papod imádja züllött istened.
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S ha majd a tűz a föld alól kirobban,
Te küldöd őt, hogy szelídítse meg!
Szelid öröm és béke . . .  és igazság 
És tiszta erkölcs . . . súlyos és örök 
S ha gőgösök igáját rád akasztják,
A másik völgy kis emberét ölöd.
De félsz a fűztől, mely ott ég eredben, 
Mindenki féli, csak te nem tudod.
Bár táltosok kapálnak félszeredben,
Te kordélyod öszvérekkel húzod.
Nézd! ott a hegy. A hegyre kéne menni, 
A hegyre, aki Nappal rokon.
Izmot feszítve, frissen fenn teremni 
A büszkeséggel rémítő fokon.
A hegyre kéne menni asszonyoddal,
S ott hemperegni a karcos mohán,
A hegyre kéne menni énekeddel 
És énekelni későn és korán!
A napba nézni hívő, tiszta szemmel, 
Onnan jöttek vérünk szerelmei!
A nap fia, a gőgös, csókos ember,
A napot kell a völgybe küldeni!
Kelj fel, kövess az ormos, büszke hegyre, 
Und tomporod, melyre sorsod letett!
Mert itt a hegy, ahonnan messze látni: 
Magadat látod és az életed!
Süket, vak, púpos, béna vágyaidnak
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Megadhatod sudár szerelmeit 
És minden titkok és csudák kinyílnak, 
Mert te leszel a legszebb isten itt.
Borral vigadsz és rabnőkkel bujálkodsz, 
Vágtatsz a prairie legvadabb lován . . . 
Nézd ott a hegy 1 A hegyre kéne menni 1

És megindult balgán a bús pogány.
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ESTI BÁNAT

Hogy este lett 
és Pest felett 

hamvas, himbáló felleget 
remegtetett az esti szél, 
a nedves-szájú déli szél, 
a szél, a páráktól teherbe ejtett; 
hogy este lett 
s az agg telet 
a földszagú uccák felett 
csúfolta már a holdsugár, 
riigyekbe-sebzett száz sudár 
s vágy izgatott minden parányi sejtet; 
s az ajkakon 
friss izgalom,
a lámpa-gömb arany-ballon 
s leles reánk a léghajós, 
a léghajós, a fényhajós 
s szemünkbe szórja tréfás tűzhomokját 
tejszín kezed 
te elveszed
és nedves szájad reszketeg;
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két kolduló-barát szemem, 
mély, pilla-kámzsás két szemem 
bámész bánattal, kéjesen zokog rád . . .

Lásd, itt a part
és rádcsavart
cirógató illat-zavart
mint nagyvirágos tarka sált,
kaméliás, lágy, sűrű sált
erdős hegynyájak illatgyapja gyengén;
fehér hajók
csúf füstje lóg,
a füst, a barnatestű pók
a vaftahátú fellegen,
a csipke-minta fellegen;
mint bánatod szirom-szived szerelmén .

S az arcodat
száz gondolat
(színes levél, futó vonat)
lándzsás körömmel bontja szét,
aggályos ránccal tépi szét
s fáradt közönyben összecsukva szájad
Mindenkinek
jutnak szivek,
óh mért vagy hozzám ily hideg?
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Selyem kezed kezemre ér, 
tenyérre fekszik a tenyér 
és csókosan örökre szerte-válnak . . ,

Hogy Pest felett 
kék este lett,
száz ifjú vágy elszállt veled 
s csak néztem fenn a felleget, 
mely ellebeg 
a hold felett,
az asszonyarcú hold felett . . .
És akkor minden messze volt, 
jaj, minden messze, mint a hold 
és kripta-kúpként rámhajolt 
a mély brokátos, barna bolt 
s búcsúztattam száz kéjes kellemed .
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PYROMÁNIA

r

E n szeretem a tüzet,
A sűrű, a büszke tüzet,

Ha lángja sikongva, üvöltve kirobban ... 
(Ha ébred az élet az ósdi sírokban 
S kijönnek a régi, de új rokonok.)
Én szeretem a tüzet;
S kacagva, vacogva imádom;
Égjenek el a dicső atomok!
És éljen a láng, éljen az ütközet,
És égjen el minden itt a világon t

Én szeretem a tüzet,
Nagy máglya-tüzet,
Vörös zsigerébe ha lelkeket elnyel,
Ha csókja melenget dühös kegyelemmel,
S visongnak a lelkek, mintha a láng 
Ó sírköveket hajlítana ki.
Jaj de megértem, röhögve beszél,
Jaj, ki a tűz? . . .  A tűz Valaki . . . 
Hogyha gunyorgva sikolt: ez az asszony 
Hogyha ugatva csörömpöl: a pénz.
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Hogyha kigyúl, hogy híva szalasszon, 
Kékszínű játék, lenge Iidérc.
Készen a színben a vasszekerek, 
Vasszekerünket a tűzbe ma mártják 
Minden acélt ma a tűzbe mosok, 
Vihogva csapongnak a francia kártyák 
A tűzben gajdolnak a bíborosok,
Vén heherésző bíborosok,
Ráncosak, rémek és borosok,
Vad röhejük reszelő, részeg,
És én is kacagok velük —
Félve kacagok az egésznek . . . 
Bíborosok, vén, hímnemű párkák — 
(Űgatva Kacagnak a vén aranyok, 
Röhögve szakadnak a francia kártyák.)

Tömény sötétség függ a fákon,
A tűz bolyong az esti lápon 
A tűz a lápon kering, csavarog, 
Hová, hová, hová futok?
A réten rőt kazal-púpok,
A réten pihegő, rőt kazalok . . .
A tűz tovaszáll, a tűz csavarog,
Én nagy gyönyörű lángot akarok . . .  
Égjenek el a bronz-kazalok,
Üszők meredjen a kezembe 
És izzón át az est csendje:
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Én nagy, gyönyörű lángot akarok. 
Karom vidáman vesse a csóvát,
És a pernyét kacagva szórják 
A dalolva égő, nagy kazalok! 
Messze a város, aludva, barnán, 
(Barmok bőgése, trombita hallik.)
Jaj, az a vágy a karomba nyilallik. 
Jaj ha akarnám, jaj ha akarnám, 
Nyúlna a fáklya meredten az égre, 
Jaj ha a város, a város elégne,
Jaj, ha az iiszköt arra csavarnám,
Jaj ha akarnám, jaj, ha akarnám!
Ki tudja kitörni a csóva csápját ? 
(Röhögve keringnek a francia kártyák, 
Vörös szívű, véres francia kártyák).

Jó volna most rohanni innen,
Mögöttem minden, minden égne,
S megáilani messze, a csillagos égnél, 
Jó volna üszköt szórni az égre,
Jó volna, hogyha Te is elégnél.
El kellene égned . . .  A máglya de vár m ár! 
Bársonyruhában a tűzbe beállnál.
Jó volna üszköt szórni az égre,
Kemény húsodról a bársony leégne.
S tested nem érnék kígyófogú lángok.
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Szent, szent, szent,
Szent az úristen e's szent neve áldott!
És leborúlna sok büszke zarándok. 
Szent, szent, szent,
Vannak csodák e tájakon mégis! 
Miraculum, miraculum vagy!
S leborulnék zokogva én is.

S jaj, este, ha egyedül van a szoba vélem, 
És rám súlyosul, mi drága, mi rossz,
És rám süt a láng, a büszke piros, 
Sunyi és bámész,
Kuncogva rám néz,
Száz könyvben megzizzen a vén papiros, 
És megnő a teste minden titoknak,
A kályha csövében szelek vihognak, 
Nagy fahasábok nyelvelve fecsegnek,
És illata támad a sűrű melegnek.
S ha jönnek a lánggal a lányok,
És én semmit se bánok,
És minden jót kívánok
Magamnak egy szép, mély utazásra —
És topogva, leláncoltan fölérzek:
Óh messze bárka, messze-szép födélzet, 
Ahonnan százszor boldog, aki látja, 
Hogy vannak aranypartú, büszke révek, 
Hol visszafelé gördülnek az évek,
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Hol a hajóknak aranynyelvű gonggja, 
Friss szerelmeknek indulóját kongja: 
Ilyenkor este
A kerevetről meddő mámor űz föl 
Ilyenkor este
Én sírok, reszketek a fűztől.
Nem akarom, hogy cipeljen, vezessen,
S hajlékony testem, édes, ifjú testem, 
Romos gyomrában nagy mohón fölélje, 
És mégis vágyva roskadok föléje 
És szemem nem tud elszakadni róla,
Én két szemem is égő, ifjú csóva.
S vérembe gyilkos hajrát hajtva lopnak: 
Éljen a tűz!
Kocsisa minden őrjítő galoppnak!

Én szeretem a tüzet,
A sűrű, a büszke tüzet.
Én szeretem, hogyha minden elég,
Éjjel a gyávák, ha menekülnek,
Borzas asszonyok ha menekülnek, 
(Égjen az ágyék és égjen az üllep!) 
Mert nékem az asszony nagyon elég! 
Az arany, a mocskos, susogva folyjon, 
Égjenek el az ingek, a párták, 
Csapongva keringő francia kártyák. 
Égett kupolák roma hulljon elém
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És szavak és képek és a virágok, 
És mindenek égtén égjek el é n !
Én szeretem a tüzet,
S őrjöngve, kacagva kívánom; 
Égjen el minden, mi élni konok,
A víg rokonok, a bús rokonok.
Az összetapadt, nyomorult atomok, 
Hahó 1 éljen a végső ütközet,
És égjen el minden itt a világon!
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CSÍRABONTÓ 
TAVASZI ESTÉN

S ohasem, aki nagy vevő vagy 
Komor s játszó kótyavetyéken 

Ki megvetted a koponyámat 
S a vérem söntésben kiméred: 
Köszönöm, hogy hagytál nekem 
Egy ilyen első tavasz-estét,
Egy ilyen vásártalan órát, 
Csírabontó víg viharoknak 
Bőröm-lágyító súrolását,
Köszönöm, hogy szememre hullnak 
Kovászos tavaszok esői 
S illatát a megerjedésnek 
A föld göröngyei kibontják. 
Köszönöm ezt az enyhe nézést,
Ezt a meleg hold-fény verődést, 
Ezt a harmonikus magányt . . .
Ezt a bohóskodó leselgést 
Puck-ként zavarva száz idillt,
Ezt a diadalmas hahózást 
Az éjszakának, a Dunának . . .
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Ezt a szerelmes kar-kitárást 
Barátkozást tűzzel, salakkal, 
Súlyos-hevű forgószél táncot, 
Groteszk, emberkés, régi táncot,
Ezt “a legényes, újra-izzott 
Hirtelen-szép életemet. . .
Magöntő álmok céda gúzsát,
Rozsdás vaságy rózsafa-ízét 
Vén szalmazsák selyemciháját, 
Lolotte-ot friss, pünkösdi szűzként. . .

Sohasem, aki nagy nyerő vagy 
Komor s játszó kótyavetyéken :
Ki százszor megvettél s eladtál 
És elzsebelted, amit értem:
Köszönöm, hogy meghagytál nékem 
Egy ilyen sáfártalan órát,
Ilyen ideges, csipke-órát 
Orrcimpa-zsibbasztó szagokkal 
És pillanatnyi béküléssel 
Mély-mosolyos mea-culpával,
Ahogy talán anyám akarta: 
Nevetősen, szelíden, szépen . . . 
Ahogyan sokszor élni kéne 
S ahogyan most meg kéne halni.
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BIZARR
(Epilóg a szerelemhez)

Aringarája megáll egy napon, 
az ereidben üllepiil a véred, 

a szájad legörbül hallgatagon 
és kárhozott szemed gödrébe mélyed . . . 
És a kezed halott a melleden, 
a táncos lábak kifeszülve, nyúlva, 
virágszál-törzsed terped mereven, 
a hajadon holt nászok koszorúja . . .
S  jaj, felveszed legszebb bársony-ruhád, 
amely burkolja testedet a' vállig . . .
Az ezerszájú föld éhes reád 
és céda combod cafatokra mállik . . .
S  ahol ma minden Ínyenc, buja vágy é g : 
majd megrohad a kéj-medence ágyék 
s ahol ma édes bűn-bimbók megérnek: 
a szájadon lakmároznak a férgek.
De elefántcsont-tested oly csodás rom 
s én körmeimmel sírodat felásom 
és csúf fejem mégis vággyal konyul rád 
s megcsókolom a te parázna hullád.
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