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Z S O L T  BÉLA

I G A Z  K Ö N Y V

G E N I U S  K I A D Á S





Zsolt Béla e verseskötete a Genius könyvkiadó rt. 
megbízásából ezen a rendes kiadáson kivül 50 pél
dányban merített papíron készült, ebből 20 pél
dány egész bőrbe kötve, kézzel számozva és 
az író kézjegyével, 30 példány pedig félbőr
kötésben. — A  kötéseket Leidenfrost Sándor 
tervezte, a nyomdai munkákat a „Világosság" 
könyvnyomda rt., a kötéseket Gottermayer Nán

dor készítette 1923-ban
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Purjesz Lajosnak





A  h a l h a t a t l a n  g y e r me k .
(B ró d y  Sándornak.)





A  ha l ha t a t l an  gyermek.

Nagy áradás volt a Dunán,
Elszakadtak a vízimalmok.

Estére beborult csúnyán,
Anyám az ablakon kihajlott.

Apám a gátról jött, nehéz 
Léptekkel, lassan, mint a végzet.

Elhalt a hang, s a szívverés,
Mikor anyám szemébe nézett.

Éjfélkor megvadult az ár,
A  szántókra akart kiszökni.

Dühös vihart kavart a nyár,
És hajnaltájban tűz ütött ki.

9



Hideg közönnyel kelt a nap, 
Anyám kendőben ült a kertben.

Sok semmi hónap elszaladt,
S én, mint a mag, életre keltem.

Tél jött, vígan pipált a ház, 
Farkasra lestek kinn a vermek.

Egy nyúlt sikoly, egy dobbanás: 
Es megszülettem én, a gyermek.

Azóta száj és fül vagyok, 
Gyomor, tüdő, de néha lélek.

Es vénülök és meghalok 
De mégis, mindörökre élek.

10



Sötétség.

Egy rettenetesszép májusi éj aranyosra csiszolta 
a földet,

Bókoltak a fák, a dacos, kopasz ág szűz kéjbe 
merülve legörnyedt,

Hóbortos iramban eredt el a nyár, kifeszülve 
remegtek a dombok,

Csak én bújok el, ha elönt a sugár, a sötétbe, 
akár a vakondok.

Most fáj a pupilla, piros fonalak, szaladó 
szememet lekötözték!

O mért ez a fény, ez a tűz, ez a dísz, ó mért 
ez a sokszínű fösték?

Mért zöld ez a rét, mért kék ez a tó, mért pislog 
a mandulafákon

A  sok lila láng, mért nő a katáng, mért ég 
a velőmbe, ha látom?

Mondd, mit tegyek én, ha a tél közepén, 
vigyorogva kiszökken a május,
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S fénylő lomait hajigálva felém, fecseg és csal, 
mini a zsibárus,

Mondd, mit tegyek én, mikor izzik a fény
a szavakban, a célban, a tettben?

Jöjj vélem a mélybe, különb minekünk a sötétben, 
eltemetetten!

Vagy jöjj velem oltani most a napot, müljék 
örök éjbe a másnap,

Nem kell a világ, a vadalmavirág pírját ne rikítsa 
ma másnak!

Üssük le a lámpát, mint a duhaj részeg, 
kit emészt a valóság:

Jöjj, öltsük a májusi pompa fölé a sötétség 
szörnyű darócát!

De égnek a fák, uj hajnal inai, a szemek 
kendője lelebben,

Bókolnak a fák, sikos ágaikon himbál felakasztva 
a kedvem!

Megölte magát, ringatja az ág, a nap égeti, 
mint a gyehenna.

Én nem tudom, nem tudom nézni tovább és két 
szememet beverem ma!
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A m í g  a t enger  al sz ik.

A z ég ma roppant alagút,
Belészakadt a tenger.
Drágám, a tenger elaludt, 
Oroszlánszive nem ver.
Halott vermében feketén 
Kisért tengernyi titka,
S a parton felmeredek én :
Sziklák kozott a szikla.

Most láthatsz: most nem bánt a hab 
Megháborult szeszéllyel.
Még sosem voltam szabadabb 
Es tisztább, mint ma éjjel.
Ma nyúljon két gyerek-karod 
E pálmás sziklapartig,
Mert hófehér és nagy vagyok,
Amig a tenger alszik.
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Ó, néha örült itt az éj,
Vihar jön Afrikából,
Hispániából kél a szél,
Provánsz esője páhol.
Angol hajón nyöszörg a tat, 
Villám vet szörnyű dicsfényt,
Es elragad az áradat 
Es megpörget kavicsként.

Kavics-sorsát ma nem nyögi 
Fehérlő sziklalényem,
Hangom nem fúl el ördögi, 
Gyűlölködő zenében.
Nem dúlják véres karnagyok 
Almát a hangszereknek.
S én suttogom: magyar vagyok! 
S én suttogom: szeretlek!

Megszólalok, miként a szfinksz, 
S nem isten szól belőlem,
E táj varázshatalma sincs 
A  zengő, árva kőben.
Tócsák partján volt sziklafok,
De most tengerbe íveli,



S itt is csak régi bánatot 
Dobog mély sziklaszívvel.

Ordítanék, de nem merek, 
Mert a tenger felébred 
S mint ifjú, győztes hadsereg, 
Kürtjébe fuj az élet.
S mig küzd a viz, s a szikla 
Hangom halódva zeng el,
És eltűnők, magyar kavics, 
Mert elborít a tenger.

(Genova, 1923 február)



Ok t ó b e r i  dal  
nyár i  é j szakáró l .

Idén meglepte a gyümölcsöt, 
Kikiricsek szétáradását,
A  mozsárágyus szüretet,
S a vig falusi esküvőket 
A  nyár.
Estéket rendezett az őszben, 
Kert alatt harmonika szólt,
A  békák versre kerekedtek,
S a lombok árnya fodrosán 
Tükrözött a holdban elernyedt, 
Nyárhévtől őrölt útiporban,
A  víznél, mint kánikulában, 
Bokrokra lelt sok kis titok. 
Vándor nem tért be éjszakára, 
Meztéláb vágott át a rét é t í j  

Füttyére száz cincér felelt.
A  fák e nyájas esteken
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Levelük hullatni feledték,
S egy mag, mely a tarlóra szédült, 
Tapasztalatlanul, mohón 
Kilökte a föld puha burkát 
Es halvány csirába szaladt. 
Vénasszonyon ez esteken 
Nem szaporult a sárga ránc, 
Szüzek harmatban mosakodtak, 
Hajukba szállt a denevér,
S támadt mély-nyári riadal.
Sört ittak a zöld kuglizóban,
A  kutyák a holdat ugatták,
S hazaszöktek a rekruták 
Komáromi kazamatákból.
Néha az akácfák közül 
Kakasos tornyunk kifehérlett 
Es tűnő órákat ütött.
Vén varjú ült a mutatóra,
Komor mindszenteki kereplő,
S a nyári estbe károgott. 
Kárörvendőn, vigan locsogta,
Hogy holnapután már november 
Jön és az isten tudja csak,
Mi lesz velünk a télen.

Igaz köny' 17
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E g y  vá r ad i  lugasban.

Most leskődöm a lőne között, 
O ly egyszerű innét az élet:
A  kert barackot ötvözött,
A  gabona fáradtra érett, 
Pohosra boglyasult a rét,
A z  erdő felkínálja fáit 
A  hegynek, mely kopasz fejét 
Égnek szegi, s dacolva mállik.

Embernyi felhő sem riaszt, 
Szemem terébe nő se téved,
A  méh telíti a viaszt,
Kakuk jósolgat uj tizévet,
A  lombokon bogár legel,
Gulyát táplál a rezge pázsit,
S fenn száz pacsirta énekel,
Míg lenn az állat bőgve párzik.
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A z  ősén egybetartozót 
A  szin s a fény terelte össze: 
Napfénybe gyűl a tar bozót,
Sápadt virág virul vörösre,
Virág a párját megleli,
A  kő is eljut kedveséhez.
Kövérek a föld keblei 
Es szivja őket, aki éhes!

Embernek élni mért magány,
A  csókért mért ad szörnyű árat^  
O, mért kopog be ablakán 
Barát helyett a bűn s a bánat? 
Mért éhezik, ha nincs aszály 
Es mért eped tüzét lohasztva? 
Búzát izzadva mért kaszál,
Ha kenyérré nem ő dagasztja?

Jaj, Ínség, féreg eleven 
Holttesteken, hol öldökölsz ma? 
Jaj, irgalmatlan szerelem,
Hol vagy, terméketlen gyümölcsfa? 
Itt minden érik s elvegyül,
Itt vágy a vágyhoz könnyen árad.



Itt senki sincsen egyedül,
Csak az eltévedt emberállat f

O, férfiak, fivéreim,
O, nők, királynők és cselédek. 
Embersorsunk vak mélyein 
Hinnétek-e, hogy bölcs az élet> 
Teremtő törvény, ős derű, 
Parázs a borban, íz a lisztben: 
Oly szenten, szörnyen egyszerű. 
Mint a halál és mint az isten.
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Gyer ekkor .

Anyám gyűrűvel sújtott homlokon,
A  mostohám vert áztatott kötéllel 
És megcsaholt sok zsémbelő rokon: 
Hajósnak készülődtem minden éjjel. 
Reggel sunyitva bújtam, mint az eb 
Rúgott sebével lappang egy sarokban, 
És nem pihent és nem hegedt a seb, 
Ha nyájas nyári utcán ódalogtam.
Ha fuvaros lován csattant az ostor, 
Bőrömbe metszett véres, görbe csíkot 
Es meggörnyedve féltem a gonosztól, 
Midőn a rémes gyárszirén sikított. 
Találkoztam egy délben a rabokkal 
S szeműkbe lestem lopva én, a rab, 
És néztem amint nyírt fejük lerokkan 
És sárga foggal rámvicsorganak.
Kiült szemüknél, a dactól tüzesnél
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Szivem meleg lett, rémült és rokon,
Ok nem tudták, hogy törpe, gyönge testvér 
Mereng az izzadt darócrongyokon.
Ok nem tudták, s nem tudták a lovak,
Midőn elnyúltak a fagyos kövön,
S nem tudta meg a kintornás, a vak,
Hogy néki is kitárom börtönöm 1 
Kit meggyaláztak ég és emberek,
Kit megvakitnak és süketre vernek,
Ki hegyre vágyik, s porban hempereg,
Oly árva és rab, mint a gyermek , . •

Ember csak akkor voltam, köztetek,
Fiuk, leányok: igaz és szabad,
Pányvára, gúzsba nem kötöztetek,
Nem szolgáltam hamis hatalmakat.
Ha szépet értem, jó voltam s vidám, 
Gonoszsággal irtóztam a gonosztól,
Es játék közben ért utói imám,
S ebbel riasztott a komor kolostor.
Forrást kerestünk, uj vizéből ittunk,
Istent, s csigát nyomoztunk sejtelemmel,
S volt egy közös, homályos, szörnyű titkunk, 
Hogy csókból, bűnből születik az ember.

22



Tudtunk sokfélét, tengerről s hegyekről,
Hol nincsen élet, s tart az ősvihar még,
És hittük, hogy a császár trónja megdől,
S szabad lesz újra a dicső magyar nép! 
Együtt gyűlöltük az uszályos delnőt,
Ki hintájában hátradőlt kevélyen,
De elnémultunk, hogyha jött a felnőtt 
És kard, avagy pénz csörrent meg kezében 
O, mély szivünk volt, titkok völgye, verme 
S ha térdeltünk a tengerin s a tüskén, 
Könnyel mázolva, bottal kékre verve, 
Hazudtunk hősen, tiszta szájjal, büszkén l

Most köztük élek, pénzért gajdolok,
Hordok komoly, begombolt öltözéket,
S mig hajt az éhség, hiúság, dolog,
Fojtott sírással vágyódom közétek.
De visszatérni többé nem tudok,
O, nézzetek most utánam merően,
Én elmegyek, őcséim, kis húgok,
Mert kényszerű utam van az időben.
Most kannibálok a tűnő napok:
Lányok, fiuk, tizenhatévesek,
Gyűlöljetek csak és hazudjatok



S az életet kergetni késsetek!
A z  életem az évek elragadták 
És élni, múlni nem lehet külön,
Napok tűnését, hónapok haladtát 
Elkárhozott tömegben vénülöm. 
Arcomba célok véres ökle csapkod, 
Engem már nem lehet megmenteni: 
Apátok is rab, — de ti nem maradtok 
Görnyedt fegyencek kis fegyencei.

Imígy üzentem s búcsúztam, mikor 
Rámtőrt a fáradt, aljas férfikor.
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A  csúf  öregség .
(K a r in th y  F rigyesn ek .)

Én gyűlölöm az aggokat, 
Foghíjjas szájaik komor 
Intelmeit s nyálcsorgató 
Kérődzését az elszaladt 
Időknek, bárgyú kérkedést 
Lottyadt karok erőivel, 
Melyek csatákban győztek és 
Miként az órv az eb nyakát, 
Asszonyderékot fogtak át,
S a nő hálás rabszolga lelt.

Én gyűlölőm az aggokat, 
Akik morogva, gúnyosan 
Pipák bodrából köpködik 
A  bölcselő Ítéletet 
S hason csúszni tanítanak 
Habár repülni rég tudunk.
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Karosszékükben szunnyadón 
Míg űzik a kövér legyet, 
Dorongoló orrhangjukon 
Zúgják a munka himnuszát. 
Kéjenc-szemekkel meglesik 
A  vetkezőt a kulcslyukon 
S bűnöktől biggyedt szájukon 
A z erkölcs szent kéngőze ég.

En gyűlölőm az aggokat, 
Kiket pólyába göngyölít 
A  gyáva hála múltakért, 
Melyekből korszakunk eredt, 
E vad jelen, mely ifjakat 
Tagióz le s őrületbe űz, 
Legyilkol, s gyilkossá nevel 
Es elhervaszt órák alatt.

En gyűlölőm az aggokat, 
Akik meleg fedő alatt, 
Párnák ölén pihegnek és 
A z ágyudörgést élvezik, 
Szemükben ádáz fény hévül 
Es kéjesen prüsszentenek,



Ha érzik a burnót között 
A z  ifjú vér csípős szagát. 
Kásájuk tejbefött hegyén 
A  hősi eszmék zászlaját 
Lebegtetik, s mankóikat 
Kardként fenik a sétatér 
Békés homokján és avas 
Elméik bárgyú, gyermeteg 
Igéit a törvényhozás 
S a művészet hajlékain 
Megőrzik a bolond betűk,
Mig egyszer minden rombadől.

En gyűlölöm az aggokat,
Akik dús, hófehér szakáll 
Alatt sötét, konok szivet 
Viselnek és a szőrözet 
Ráfonja nyirkos ág-bogát 
A  földre és az emberek 
Ifjú, szabad szivére is:
Mint pókháló fogdos legyet. 
Ügy kapja el s bilincsbe köt 
Szándékot és gondolkodást.
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O, gyűlölöm az aggokat,
A  fenséges gerúziát,
Kik a megásott sir előtt 
Tábort vernek, bősz riadót 
Fújnak zsebkendőikbe és 
Egy utolsó, győztes csata 
Pipáján tűzre hintenék 
A  gyönyörű szüzlányokat. 
A z  évelő növényt, amely 
Újult csirákkal lesben áll, 
A  gondolat hős szárnyait, 
A  szépség büszke íveit 
S a győzhetetlen ifjúság 
Megdönthetetlen álmait.

28



Pesti  tél.

O, sárbasüppedt pesti tél,
A  hó a földre esni fél.

A  földön csontos szél kaszál,
Még sohse volt ily mély a sár.

A  sár felett s a sár alatt 
Fásult gyötrelmek pállanak.

A z  ordasarcu reggelen 
A z  élet oly könyörtelen!

A  járványsárga déli nap 
Vénasszonyarccal rám riad.

A z éjszakában férfiak 
Birkóznak bér és vér miatt.
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A  nőkben, mint a pestis ég 
A z  olthatatlan testiség.

S mig ég a bűnők szemete, 
Diderg a szív, a remete.

Jaj, mért vagyok itt fiatal? 
Szeretni, óvni ki akar?

Advent bárfáját pengetem: 
Uram, nyújtsd jobbodat nekem.

Nagy pesti ködben ballagok 
Es nem látom a csillagot.
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Eg y  magános  f i a t a l ember .
(G aá l A n do rn ak .)

Él Pesten egy hotelszobában 
Sok bajjal, fásult türelemmel,
Rongyos tüdővel és soványan 
Egy magános fiatalember.

A z  anyja nem tud róla régen,
Örökös gyászt visel miatta,
Hétágu tőrrel a szivében 
Megtagadta és megsiratta.

Elküldte testvérét, barátját 
Es cserbe hagyták cimborái,
A  nők furcsálták, megcsodálták,
De nem tudták nagyon kivánni.

A  tér szorítja, mint a cella,
S kenyéren, vízen fel se lázad,
Csak él, mert mégis élni kell ma, 
Bármily bolondság és gyalázat.
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Csak él, —  néha megáll a parton. 
Hol év és élet elszivárog,
S bámulja, mint rakja az alkony 
A  véres felhőbarrikádot.

Csak él, reggel nyőszőrgve ébred, 
S leroskad, ha a nap leáldoz, 
Nincs gazdája, nem tart cselédet, 
Mint az isten, olyan magános.

Ha ki szereti, ne szeresse,
Ne menjen, ne szegődjön hozzá, 
Madár ne szálljon az ereszre, 
Elkergetné és megátkozná.

Ha ki utálja, ne utálja,
Bosszúját rajta ki ne töltse,
Kopó ne szaglásszon utána:
Nem akar semmit senkitől se!

Csak él, s bár unja az egészet, 
Néha a napba néz merően,
S néha fáradtan fütyörészget,
Mint őszi szél a temetőben.



A z  i r ga l mat l an  bánat.

Ez nem a drága kín, a bűvös őszi bánat,
Mely fonnyadt lángokat liheg melengetőn,
Ez nem nyögő harang, mely omlatag tetőn 
Vigasztalan búcsút rekedten kong utánad.

Nem gyötrő látomás, mely éjenkint a párnád 
Feldúlja, s hogyha jő a reggel, szétoszol,
Nem emlék, mely sajog, nem megfagyott mosoly. 
Mely, mint a szélhüdés, bor és csók közt talál rád.

Láttál-e hatni már sistergő vitriolt,
Mely izmokat lerág, tüzes szemet kiolt,
S örök heget hasít, hová lávája hullott?

Ily üszkös, csúnya seb a bánat szívemen,
Mit lágy húsába mart és tágít szüntelen 
Vérengző végzetem, az éhes, kapzsi buldog.

Igaz köny^ 33
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F e l v i d é k i  este.

Szekér poroszkál, 16 üget, 
A z  este vak, az éj süket.

A z  úton ballag egy alak,
A  nyárfák összehajlanak.

Arcot sikál a barna ág, 
Felhők alatt a holdvilág.

Kőd ülte meg a néma űrt, 
Tompán sikolt a postakürt.

Aludni bújt a vadmadár,
A  haramia lesbe áll.

34

A  vámnál villog vézna fény, 
Sötét a város, mint a szén.



Polgár strázsál a vártetőn,
A  hold rejtőzik reszketon,

Sátán strázsál a háztetőn, 
Asszony vetkőzik reszketon.

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

Szekér poroszkál, 16 üget 
S az este vak, az éj süket.



T i szapar t on.
(P  u r jesz  Im rének.)

A  gólyahíres rónaságon 
Sután megrajzolt ut visz át,
Vén vándorként döcögve járom,
S már idelátom a Tiszát.

Színek szivárványos lapálya,
Hány színnel forradjak beléd > 
Simulj a sürü, síma rétre,
Lelkem, te borzas, ritka rét!

Légy része a derült egésznek, 
Légy harmatkönny és napmosoly, 
Ragadjon el a szent tenyészet; 
Fénnyé puhulj, maggá oszolj I
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Ó, fényiénél te és teremnél 
A  boldogságos ég alatt,
De szűz heved, hős ifjúságod 
A  Dunaparton elszaladt,

A  réten gyermekek rivalgnak, 
A  vízen egy fehér hajó,
De kár, hogy ez a drága élet 
Már régen nem nekem való.



Egy nap Pesten, vagy egyebütt.

Ez a nap is mit hozott: 
Reggel kőddel sávozott 
Ablaktáblán tájat:
Szénnel karcolt, kusza váz. 
Horpadt síkon havazás 
Sivatagja bágyad.

Délelőtt az ágyon ért, 
Feslett férfi-álomért 
Küzködőtt az emlék:
Nők keblébe fúlt fogam 
És haraptam boldogan 
Rózsaszínű zsemlyét.

Fényben olvadt déli sár,
A  nap háztetőt sikál,
Ég az utca szennye.



Nagyharang-hang hömpölyög. 
Cifra női öltönyök 
Úsznak velem szembe

Jaj, e kép mi képtelen,
Jobb a fülledt étterem,
Mert a hívság kinn van. 
Nyers a vágy itt és igaz, 
Húsból, borból bő vigasz 
Arad izmaimban,

Már a délután köszönt, 
Görget iszapos közönyt, 
Testem, lelkem, ernyed.
A ll a vér és áll az ujj, 
Bújok, mint a macska búj,
A  kemence mellett.

Öreg este gomolyog,
Képén kajla mosolyok,
Vihog minden ablak.
Lakat lóg a kapukon,
S mert a szemem lecsukom: 
Vége van a napnak.



Mindegy, hol volt ez a nap, 
Később-e, vagy hamarabb,
Mely e versbe tévedt,
Mindegy, ősz volt, vagy tavasz, 
Hiszen mindig ugyanaz,
Úgy hívják, hogy élet.
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Tájak,  évszakok.

A  dombon álltam akkor, oldalán 
Szöges bottal kapaszkodott a nap,
Virágos orma: pántlikás kalap 
Szagos sallangjait zilálta rám.
Tollas magok röpködtek és kikeltek,
Nedves levél buggyant ki, gomba ért. 
Nyúlánk, aranygyapjas felhők legeltek 
A  boldog égből egy kerek karéjt. . .

Pihegve bújtam észak erdején,
Nyírfák illegtek ingfehér csípővel,
Nyitott kendővel és mohos cipővel 
Nyomultak nyári délután elém.
Fehér ladik suhant a szőke tóban,
A  nap mosdatta pőre kölykeit,
Míg lestem, hogy széltől meglobbanóban 
Füves partját habujjak tördelik.

Vén város az, hová az ősz sodort,
Vásár dobolt román torony tövén,
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Cinóberzöld ház, törpe lécsővény 
Őriztek lompos sorsot, tűrt nyomort. . . 
Főtéri kocsma, öklöző vita,
E délután is meddő, ős poré:
Bolond magyar harag, politika 
Hinárzott keskeny homlokuk kóré!

Ezertülkős kőrúton lelt a tél:
Finom sáriik nyomán zenél a kocka,
A  tűzfalat kék este kárpitozta:
Mindennek bűvös, aljas hamva kél!
Halál zőrömből tébolyult őrömből 
S a kin röhögve, részegen sikít,
Harang galangol, bűzhödt pénz csörömpöl,
S utolsó táncra hiv a dob s a sip!

így évadok és tájak tűntek el,
Le-fel gurult a talp a nagy keréken,
A  naptár lombja hulldokolt sötéten,
Avarján múlt lidérce ünnepel!
S már nincs kacsos domb, zsendülő levélszag, 
Es télen, nyáron zengő szédület?
Táj tájra törlik és megújul évszak,
De a szemünk vak és fülünk süket.



Ba l l ada  a v á r o s v é g i  házról .

Egyedül vagyok a halottal,
Hideg fáklyák havában ázva,
Puffadt árnyékok raja gyűlt 
A  véres városvégi házba.

Egyedül vagyok a halottal,
Dohos boltív alatt, becsukva.
A z  irtózat s az unalom 
Rakott lakatot a kapukra.

Alkonyaikor dobban az ablak,
Anyám rí nyöszörögve, kérve:
„Eressz be, lelkem, megmosom, 
Felöltöztetem hófehérbe!*'

Ávékor a kapun zörögnek,
A  dajkám esdekel visítva:
„Igaz-e, hogy hideg a száj,
Mely a mellem meddőre szíttá?"
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Éjfélkor rezzennek a bokrok,
A  kedvesem csörtet lihegve: 
„Minden hévségem a tiéd,
Akit megvett a nők hidegje.**

Ejfél után kopog az ördög,
Pénzt penget, szebb a nevetésnél.
Es szól: „Tetézve telt a zsák!**
S  én szólok: „Gazdám, már lekéstél!**

Reggel kutyák falkája nyüszkől, 
Csupasz, nyűves csontot ropogtat. 
Vakkanva feni a fogát,
Hogy szétszaggassa a halottat.

Délben koldus ül a küszöbre,
A  tüskék cafatosra tépték,
A  fettámasztó Jézus ő,
S én nem eresztem be szegénykét.

Mert fallal, foggal és körömmel 
Őrzöm a ház mély kriptatitkát: 
Felmozdul ezer temető,
Ha a kaput egyszer kinyitják.
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Aki bezúzná, elvakulna,
Eszelősen a kődbe futna:
Hűlt fáklyák közt, förtelmesen* 
Életem fekszik arcrabukva.

Egyedül vagyok a halottal, 
Emlékek karmai cibálják:
Jaj, meg ne tudja valaki,
Hogy én gyilkoltam meg az árvát-

En öltem meg száz kínhalállal, 
Hogy birkózni többé ne űzzön:
A  lázadót, az ostobát 
En égettem meg lassú tűzöm



K o m á r o m .

A  házak sárgák, mint a vizkór, 
•Gyűlöld e sárga házakat, 
Becsukják őket este tízkor 
önnőnmagától fél e város, 
Midőn az éjjel rászakad.

Vasajtajára, ablakára 
Rácsot rakott a rémület,
Ajtó, ablak, s a szív bezárva, 
Vakondok-fészek, nyúl-kalicka, 
Rosszillatu, sötét üreg.

Itt éltem én és ifjúságom 
Szép almaként titkon rohadt. 
Ringott a nyirkos, görbe ágon, 
S a nap férget csókolt húsába: 
A  keshedt gyávaságomat.



A  házak bújnak, mint a gyermek,
Ki a verésre rászokott,
Sápadtan, kócosán hevernek,
S Szent András úgy mereszti tornyát, 
Mint tanító a nádbotot.
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V é n  f é r f i ak  nyara.
(R e l le  Pá lnak.)

O, drága, fáradt nyárutólja 
A  bámuló erdők felett,
Áldott, megérett kellemed 
Öreg gavallér udvarolja.

Fakó, unott, a háta rossz,
Szeme nehéz, fogai vásnak,
S a nőnek nem suttog gálánsát, 
Akit a nyár elébe hoz.

A  nász mögött lappang a gyász, 
Asztagban ég el a kalász 
S ő túllát minden csalfa mázon,

Jöhet már dús, késői láz,
Elfojtott lángjára vigyáz,
Hogy mégegyszer fel ne cikázzon.
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Bet eg  l e l k ek  kert j e.
(F e lek y  G ézán ak )

Időtlen, holt idők,
Széthullott, ős káosz,
Papirkripták ölén 
A  betű balzsamoz.

Üköm száz évig élt 
S leírta álmait,
A  mágus álomős 
Ólomban él ma itt.

Isten százféle volt 
S százféle szerelem.
És minden isten él 
S minden vágy eleven.

Könyv, mérged ize jő,
Ostyád hitemben edz.
Keritőm, gyóntatom,
Szeretlek és szeretsz.
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Csúnyáknak szép tükör, 
Nárcisznak kék patak. 
Ha biró, lágyszívű,
Ha cinkos, hallgatag.

Szüzeknek nászi éj, 
Ringyóknak tiszta nász, 
Butáknak éjszaka 
Egy égi villanás.

Almom te ötvözöd, 
Almomból felzavarsz,
S ha gyáván ébredek, 
Tebenned él a harc.

Benned lel uj gyökért, 
K i rongyul élni un,
O, áldott csízió,
O, evangélium!

Mig tűz hamvaszt határt, 
S mindent lerág a fagy, 
Beteg lelkeknek ágy

vagy.
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Szüret  előtt.

Milyen napfényes csönd van itt, milyen!
A  föld kinyújtva tagjait, pihen.
A z  isten térdén gondtalan henyél,
Nem mozdulatban, csak szinekben él.
Szép pávaként a nap uszályt ereszt 
S a fénybe létől duzzadón csügg a szőllőgerezd.

Eg öntözi az ördög telkeit,
Jövendő mámor mérge: mily szelíd!
Holnap letépik, víg, vörös kezek,
Maholnap karcsú kelyhekben rezeg,
Agyamban kék lidércként ég a szesz:
Mit bánom én a bánatot, mit bánom én, mi lesz!
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Feke t e  csi l l ag.
(S zép  E rnőnek.)

Apátlanul kallódom és fiatlan,
A  fajtám ágyékomban megrekedt,
A  nők nekem nem szülnek gyermeket 
És nem lesz többé semmi sem miattam.

Mi életemből élet volt, kiadtam,
A  szenvedélyt s a "bátor tetteket,
Én elvégeztem s elvégeztetett:
A  föld inog, s holnap megnyil alattam.

Szivemből régen kiveszett a jóság 
S kifüstölt minden szentséget, hitet 
A  szerelem, kereszténység, zsidóság.

A  sors égő erdőkbe kergetett 
S az életen, a szikrázó homályon 
Sötét csillagként villog át halálom.

52



A z  ősz v é l e t l e n  ibol yái .

Már régen nincsen semmi tervem, 
Kóválygok, mint a vén bogár,
Ha látja, hogy eljárt a nyár,
Száraz füvek között a kertben.

Rendetlenül, kuszán keringek,
Mint az éjféli gondolat,
Mely felkap, száz körben szalad 
S megizzasztja rajtam az inget.

A lig látok már le magamból,
Mint a különc a hegytetőn,
Elek, lófrálok tespedőn 
S az ősz kihamvad a hajamból.

A  viz mellett tegnap virágot 
Izzasztóit a martból a nap 
S én elfeküdtem ott hanyatt 
Es jószaguk belémszivárgott.
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A z ősz eltévedt ibolyái!
Rossz tréfa volt: ki hitte el?
A  sok piperkőc, kék kehely: 
Vénasszony céda rigolyái.

Züllött nedvük ne érje testem, 
Csak nyiljanak, nem kellenek, 
Eresszetek, én elmegyek 
Es a kórok között lefekszem.
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November ,  hű kutyám.

Gyűlölt idő, mogorva hónap,
Vicsorgató, vénhedt komondor,
Tudom, hogy jó és lángoló vagy!

Szeretlek bús gyerekkoromból,
Kis pásztor voltam, álombojtár,
S te halkan utánam loholtál.

Almokat tereltem az őszben 
S édes, bizsergő rémülettel 
önmagámmal kergetőztem.

Kopasz mezőn bújtunk mi ketten,
Szivem kandallóknál didergett 
S deres bundádon melengettem.

A  dombról piszkos este szállott,
S te őriztél a sárga ködben 
Egy beteg, ferde ifjúságot!
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Most itt vagy vedletten, fogatlan 
S a fagyban is forrón lihegve, 
Jóságod pajtásodra vakkan!

Rothadt avar zördül nyomodban,
De boldogan szolgálsz uradnak 
S örülsz, hogy szűz úrasszonyod van.

Fülelsz, hogy durván el ne csenjék 
Nyárból maradt, garázda lármák 
Szerelmem hűvös, tiszta csendjét.

Nyugton terpeszted szét a lábad, 
Éhes gyomorként néha kordulsz,
S piros szemed a múltba bágyad.

Voltál te is hős, ifjú egyszer,
A z  égő várost felugattad:
Még tart a tűz s te sunyva fekszel!

Nincs baj, kutyám, én fel nem űzlek, 
Ne szükölj, hogyha száll a pernye,
A  város enni ad a tűznek!
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A  nép mindig gyermek s pimasz vo lt. . 
Loholj utánam, s féltve őrizz 
Egy szőke, halavány kisasszonyt.

Bőrtőnzőtt száj, kővé meredt kéz:
Lásd, pajtásodnak sem maradt több, 
Csak szerelem, fázó menekvés . . .

Nincs baj, kutyám, ne bújj, ne kushadj 
Vicsorgató, vénhedt november 
Nekem azért is március vagy!



E l t é v e d t  a hold.

Őszi dombokon búcsút jár 
Lassú biboros csapat, 
Köntösükből könnyű foszlány 
Tüskebokron fennakad.
Ámde tompul már a távol 
És a nap sunyó, sovány,
Eg a barna pap-pipából 
Lilafüstü szüzdohány.

Őszi dombon kék a ponyva, 
Jársz alatta, mire vársz 
Keskeny úton, mely befonja, 
Mint a lány nyakát a lánc? 
Holdvilág a ködbe megtör, 
Zörg a színtelen homok, 
Elkésett, hűvös szüretről 
Jönnek fázó asszonyok.
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Éjbe dőlt a lanka-oldal, 
Nincsen itt más, mint az ősz,
S én bolyongok, mint a tolvaj, 
Kit a rettegés legyőz.
Eltévedt a holdgolyó is 
És a vedlett fák alatt 
Asszonyunk, tuberkulózis 
Véres szája rámtapad.
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T  akarod  ó.

Most már elég, menjünk haza, 
Feküdjünk le a gödrös ágyba,
Mit fölvert fonnyadt giz-gaza

A z özvegy éjnek. Régi lángja 
Csak hűvös üszkét hagyta itt,
A  nász elperzselt hamvait.

A z  év kitelt, most már elég,
Minden hivő kötést megoldunk: 
Fáradt a föld és a cseléd.

Ottkinn már ninc3 amúgy se dolgunk 
Ha égre törsz, földig hajolsz,
Mindent elvégez itt a sors.
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Most már elég, meddő a mag,
Éhes tömegsír a barázda,
Kihűltek a domboldalak.

Bújjunk el rongyainkba fázva,
Mint csontos téli hajnalon 
Erjedt alomba a barom.

Egy helyben is sok volt az út, 
Rugaszkodtunk izzadt lovakként 
S inunk ellomhult, meglazult.

Ellenzőnk ellopta a napfényt,
Mező nem zsendít eledelt,
A  métely mindent lelegelt.

Centaurok nem vagyunk. Szilaj 
Táltos se volt egy is közöttünk,
Bokros, dühös, mint a vihar.

Zablánkkal rég békét kötöttünk,
S ha láncra vert is az akol,
Éhségünk mégis abrakok
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Feküdjünk el, mint az igásló, 
Amely gyeplőre lépeget,
S feledjük a vértől virágzó

Szabad, szerelmes réteket.
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A z  e m b e r  és az  i sten.





A  f eke t e  v i tor la.

Mennykő veri, szélvész sodorja, 
Orránál örvény mérge zsőrtől,
Viszi a fekele vitorla.

Főid, amely elszakadt a földtől, 
Megátkozott, torz sárdarab:
Ki rajta van, mind gályarab.

Búzát visz, ámde itt nem esznek, 
Bort hord, de tikkadt a torok;
Itt csak eveznek, csak eveznek.

Lapátjuk iszapban forog,
Télen fagynak, nyáron vacognak; 
Kik rajta vannak, jaj azoknak!

Hajók, ha jönnek, nem köszönnek, 
Lámpája nincs, s a vaksi roncs 
Vágtat a ipegvadult özőnnek.
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Halász, ha bárkádon bolyongsz,
Rohanj innen, hogy el ne kárhozz : 
Mint bús bitó, úgy áll az árboc.

Madár, ha arra húz az ék,
Hussanj tovább az esthomályba,
Mert égi szárnyad csonkra ég.

Ez nem hajó, nem hősi gálya.
Nincs rév, vasmacska nem csörömpöl: 
Föld, amely elszakadt a földtől.

Isten veri, ördög sodorja,
Éhes patkányok tépdesik,
Viszi a fekete vitorla,

.

Amig szilánkra szétesik.
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Ember  1923-ban.

így látlak én ma . . .  Flastrom, álca, festék 
Kevés befedni életed sebét,
Mit izzó vassal égetett beléd 
Éhség, gyülőlség, szolgaság, betegség.

Tudom, hogy kámzsáját feloltenéd 
Vezeklő jobbulásnak, jönnek esték,
Midőn nemed megsejti szörnyű vesztét,
De nincs megállás, nincsen menedék.

így látlak én . . .  Sorsod, hogy füstbe vessz el, 
Hamvad se lelje meg fiad fia,
Kit Krisztus újra megvált s megkeresztel.

Tested útszéli, vad haramia
Kit gyilkos lesbe állít minden alkony,
A  lelked ringyó lett az utcasarkon.
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I degen  ősz i  hold.
(B artha G yu lának.)

Ez a hold nem a régi hold,
Én nem ismerem ezt a holdat, 
így, ősz felé, az éjszakák 
Sürü titkokat lakatolnak.

Ez a hold nem a régi hold, 
Mely isten csillagnyája közt él, 
Baljósabb és idegenebb 
A  vért csóvázó üstökösnél.

Kénsárga őrdőgszarv a hold, 
Szelid bárányfelhőkbe őklel, 
Alatta rugkapál a föld 
Bordélyokkal és börtönökkel.

Csalogató ujj ez a hold,
A  sár mély népét hivogatja: 
Holnap tán felretten a sár, 
Holdkórosok veszett csapatja!



Rozsdás vasmacska ez a hold,
A  földre csörren virradóra . ., 
Iszapos agyunkba harap,
S kiköt az őrület hajója.

Tűzoltók kürtje ez a hold,
Ver a harang, visít a csürhe, 
Nincs létra, ponyva, menedék: 
Emberek, ugorjunk az űrbe!

Ez a hold nem a régi hold, 
Felhők mögött röhög a régi:
A  kozmosz viskója kigyűlt,
Es együtt fogunk benn elégni!

Együtt lángolunk s hamvadunk,
S a messiás nem száll le értünk,
A z  isten megtörli szemét
Es azt se tudja már, hogy éltünk.
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A  nagy  számadás.

Kitől kérjem számon 
Deli ifjúságom?
Ifjú évek nyája hol van,
Melyik idegen akolban?
Húsz fehér fibárány,
K i ivott az árán?
Kis kolompjuk merre cseng?
Régi réten kong a csend,
Farkas zőrg a patak mellett,
Ifjúságom, fehér bárány, kinek kellett?

Kitől kérjem számon 
A  füttyszót a számon?
Szájam boldog, piros sípját 
Dalok rég nem csücsörítják.
Csókokra sem készül,
Nem kiált merészül,
Fáradt ajkat ajkra présel 
Hallgat siró reszketéssel.
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Hangja: őszi füsllehellet. .  .
Piros szájam piros füttye kinek kellett?

Kitől kérjem számon 
Régi szabadságom?
Utakat a gyorsvonattal 
Tengert őszi alkonyattal?
Várak, gyárak, lányok,
Bölcsek, boszorkányok,
Elet, bánat; mennyi van!
Hol maradt a hős iram?
Béna lett a föld alattam:
Ki tette, hogy mindenünnen elmaradtam?

Kitől kérjem számon 
Régi gazdagságom?
Húst a fehér kenyeremhez,
Bort, melyben a bosszú elvesz?
Züllött, vidám vackom,
Hol öröm volt laknom?
Szomjam rég nem olthatom 
S nem tudom, hogy hol lakom . . . 
Kamrám kincsein ki él ma?
Kinek kellett kenyeremnek kis karéjjá?
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Kitől kérjem számon 
Békétlen halálom?
Rossz kutyaként, rühös almon 
Ide s tova meg kell halnom!
Hangos tornák, lakzik 
Vére számon habzik 
S békén menni most se tud,
Akiért eljött az Ut!
Lélekharang félve kondul,
K i az, aki gyűlölni tud a siron túl?

Régi szép világom 
Kitől kérjem számon?
Ki az, aki dúl és porlaszt 
S a jövőnek épit torlaszt?
Kit hizlal a gondom?
Ki röhög a rongyon?
Kitől fél a szív, a száj,
Kinek őröm, ami fáj?
Ha az ordas szét nem tépi,
A z  a magyar isten kegyelmezzen néki.
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A  rend f öldj én.

Csönd van, a vers lábujjhegyen jár, 
Csak dünnyögőn, aggódva zeng, 
Zsandár főrmed rá: csönd legyen már 
S a csöndben nagyra nő a rend.
Gond nem morog, gyomor ee kordul, 
Gyujtózsinór se sistereg.
A  farkas fél szükölni mordul 
Es sírni fél a kisgyerek.

A  csönd a rend súlyos palástja, 
Mindent előnt a bő uszály,
A  sóhaj s a sziv dobbanása 
Bűnös zajjal belékuszál.
A  sóhaj a halálra vágyik,
A  szív az életért kereng,
De nincsen élet és halál itt,
Csak rend van, áldott, büszke rend!
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Próbálok felrajzolni sokszor 
Kisértetes, új képeket 
Ujjam útszéli ágbogokról 
Csillagvirágot tépeget.
De rend van s én álmodni félek, 
A  rend nem tűr meg más csodát! 
Szivem forró büvészetének 
Sorvadni, hűlni kell tovább!

A  rend az úr, képén a rostély 
Kopószemet láttat csupán 
S egyképen tart a gyáva, rossz éj 
Pesten, Párisban és Csúcsán. 
Csönd préme nőtt az úri rendre 
Reszketni fél az éji nád.
Hát ki kiált itt, Ady Endre,
Egy harci Jézus Máriát?

1923 január 27.
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Öcsém,  ez nem igaz.

Üzentem, hogy ne higyj, bírókra fel ne készülj, 
Itt sáros lett a kard s a toll mocsokba tévedt, 
Ne dobd máglyára szűz, dacos tizenhat éved:
Itt nem kell ifjú vér megváltó magvetésül 1

öcsém, ez nem igaz, mind mandragóra, métely, 
Boszorkány-szürte lé, ki issza vénre sorvad!
Ne szívd be illatát e bús bürökcsokornak,
Fogd ujjaid közé s gőggel, nevetve tépd el!

öcsém, ez nem igaz, szaladj el messze innen, 
Leprás vagyok talán s az ördög nyí belőlem!
S bár torkomon keze és pokla ég velőmben: 
Hadd orditom feléd: nincsen hiába minden!

Van még tán isten is s a létnek célja, titka 
Izom, jóíz, tudás és harc a szenvedéssel,
Ölelni nem lehet a szeretőd elégszer,
S az embert is szeresd, manapság bármi ritka.



Engem Krisztus helyett a Barabbás kisértett, 
Marólúg lett a bor és ürmöt rejt az ostya 
Vágyam friss gyikfejét bakancscsal széttaposta, 
En megváltottalak, én elrohadtam érted!

Fekélyeim nevesd s e verset vesd a szélbe: 
öcsém, ne higyj nekem, beteg vagyok, hazudtam! 
Uj és szent versenyek dobolnak a kapukban: 
Halj meg az életért s engem temess el élve!
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Ü z e n e t .

Mindenfajta magyaroknak,
Kik sínylődtek, sanyarogtak,
Igaz szívvel üzenem:
Nem pogácsát, nem pecsenyét 
Sütők piros, pislákoló tüzemen.

Nem urakért, nem királyért 
Se nem plundrás katonáért,
Csak az isten tudja mért.
Sem zsidóért, sem pogányért: 
Mindenféle gondba esett magyarért.

Sötétségben egy kis fényért, 
Hidegségben egy kis hévért,
Ha nem másért, a tüzért,
De nem rangért, de nem bérért,
Se anyámért, se dajnáért, se szűzért.
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Nem vagyok láng piros borban,
Sem égő csipkebokorban,
Sem lidérc a laposon,
Se nem máglya, ahol tor van,
Sem pernye, mely házról házra átoson.

Aki vaksi, közeledjen,
Aki fázik, melegedjen,
Fagyos szivét oldja meg.
Kinek nem kell, dideregjen:
így is, úgy is az úristen áldja meg.

Sem urakért, sem parasztért 
Nem lobogok, sem malasztért,
Csak az isten tudja mért,
Sújtson villám szérűt, kastélyt;
Én elégek szegény magyar-magamért.
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D e á k o k  kara.

Piros a hegy, kőd csepeg,
Vért köhög a mellbeteg,
Zsarát lángját fázva szítják,
Reszket a gyerek mezítláb.
Gyere pajtás, ne jajongj,
Hogy a ruhád csupa rongy,
Hitünket rég elfúl öltük,
Üssünk egyszer szét közöttük!
Olyan az éj, mint a bánya,
Fél a lámpa sárga lángja!
Agrölszakadt siheder,
Mi leszünk a viheder!

Nem sok, mit akartunk,
Lenni, enni csak!
Hogyha nincsen kardunk,
Jó lesz a bicsak!

Hintalovunk hova lelt?
Csaták döglött lova lett,
Papirkardunk vértől csorba, 
Bodzapuskán lőpor korma.
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Labdatérből harci táj, 
Iskolából ispotály!
Régi padok hova tűntek? 
Lefaragták a nevünket, 
Cimboránkét pedig messze 
Rávésték egy fakeresztre. 
Istenadta fakereszt,
Mért van annyi, ne keresd!

Ahol én születtem, 
Rég más lakik ott! 
Ha puskám letettem, 
Jó a gumibot!

Volt az ég már piros is, 
Más volt akkor a kocsis, 
Tőit szekér után szaladván, 
Kapaszkodtunk a saraglyán. 
Most az égbolt hófehér, 
Mégsem vesz fel a szekér! 
Piros az ég, fehér az ég, 
Mindig másé a telt fazék, 
Lehet kezed ököl, tenyér, 
Mindig másé a friss kenyér.
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Hogyha nincsen kenyered, 
Bolond vagy, ha lenyeled!

Bőrkamásni, gyújtó 
Éji csatadal!
Tányérsapka, bunkó,
Jön a diadal!

Ma még sürü a setét,
Sziveink is feketék,
Kiket ütünk, meg se látjuk, 
Csak, hogy prémes a kabátjuk! 
Édesanyánk szeme kék,
S a sziveink feketék,
Agyunkon fekete kéreg,
Csak az orcáink fehérek!
De a napnál, a tüzesnél 
Meglátjuk majd, ki a testvér, 
Krisztusok és gyerekek, 
Találkozunk veletek!

Magyarok, ti bús nép, 
Keresztény, zsidó,
Lesz még egyszer hüsvét 
Resurrectio!
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Ének az él et ről .
(H a la s i F isch er  Ö dön n ek .)

A  vitézi vérnek, 
Dicsőség, dicséret, 
Szavak hímé, jutalom, 
Tisztelje nagy ordó, 
Csapra ütött hordó, 
Hétországos vigalom.

Békéljen meg lelke, 
Legyen hősi telke, 
Marhája és asszonya 
Jég rozsát ne ártsa, 
Karácsony kalácsa 
Ne sikkadjon el soha.

Mikor jő az este 
Citerán pengesse 
Vitézeknek szép hírét.
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Lassudad dalában 
Rengedezzen lágyan,
A  vérsáros harci rét.

A z  írásnak bölcse 
Tisztesen köszöntse, 
Váltson véle parolát.
S hogyha dölyfös is tán, 
Becsülje az ispán 
Régi, fényes katonát.

Ám  maradjon békén,
Ha szűk is a gyékény 
S bárhogy fojtja a harag. 
Mikor űzik, marják,
Ne mozdítsa kardját, 
Forgassa a poharat.

Legyen tűrni bátor, 
Féljen, csak magától,
S ha a harcok dühe ver, 
Ne pirítsa szégyen,
Ne menjen, s ne légyen 
Keselyűnek eledel.



Szivét tartsa készen,
Mert egy harc még lészen, 
Más csatára ver a dob.
Ha szentek is őrzik,
Mégis csak az győz itt, 
Kinek szive, hite jobb!

Vitézek, vitézek,
Szivetekbe nézek 
S szájamról nagy ének kél: 
Vitézek mi lehet,
E széles föld felett 
Szebb dolog az életnél?



Y okohama.

A z égben az isten lakik,
S az égen szent virág a nap:
De ki lakik a föld alatt,
K i vigyáz gyatra lábainkra?

Lelkünkre az isten vigyáz,
S majd egyszer felveszi magához 1 
De hová lesz a hús, a sáros,
Ha lódul a föld, mint a hinta?

Cethal-torkát ki tátja meg,
Vért, szobrokat, vasat, ki habzsol?
Ki varázsol rózsalugasból 
Falánk halaknak hinárfészket?

A  pillangót ki fojtja meg,
Ki haragszik a tulipánra?
A z  apró nőcskét ki kivánja,
S a párnát, amin heverészett?
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Ki táboroz a föld alatt,
A  tárnák alján ki dörömböl?
Ki bigit tavat a göröngyből,
S a tóból ki farag hegyormot?

Ki ringat röhögő tritont 
Pagodák arany kupoláján?
Melyik örvénybe hullt a bálvány, 
Kihez hivó zsolozsma zsongott?

Kinek kell a sápadt gyümölcs, 
Mélytelen zsákjába ki rázza? 
Kinek kell a virág, s a váza,
S a habfehér csónak kinek kell?

Kinek kell a hid és a gyár,
A  kórház s a rideg kaszárnya? 
A z  árva bölcsőt ki cibálja,
S a vonatot szakadt sinekkel?

Kihez szegődött el a tűz,
Kinek szolgál a szomjas Ínség? 
K i oldja meg a bűn bilincsét,
S a bírót aludni ki küldi?



Ki felhőzi el a napot,
Ki köpi mérgét az egekre?
Ki lázadt fel és ki szeretne 
A z isten trónusára ülni?

A z isten jó és szomorú,
Tar kertjein sírva mereng e l . . . 
Veszett dőlyffel ki dúlja szét, 
Amit még nem dúlt szét az ember?



Ez a nyárfa.

Ez a nyárfa, jaj, be magas, 
Akár Erdélyben a havas, 
Felmászok a tetejébe,
Mikor kizöldel a tavasz.

Zöld tavaszban messze látok, 
Dombot, völgyet, rónaságot,
Úri kastélyt, zsuppfedelet,
Jó barátot, rossz barátot!

Jó barátot, rossz barátot,
Jó kabátot, rossz kabátot, 
Züllött zsellért, peckes pallért, 
Furcsa magyar társaságot.

Tarisznyámban gyatra morzsák, 
Buzaföldön görcsös torzsák, 
Rostálhatják majd a gyomot, 
Ha a búzát hazahordják.



Nem kérdem én, kinek hordják. 
Nem járom én a bolondját, 
Viselje a magas isten 
Szegény ember baját, gondját!

Senki lelkének nem ártok,
Nehéz átkot nem kiáltok, 
Dombnak, völgynek, rónaságnak 
Nem mondom el, hogy mit látok.

Elmondom a futó szélnek,
Hogy itt vígan, dúsan élnek,
S akik élnek, zöld tavaszban 
Hamar, szép halált remélnek.



Fö r t e l me s  évek.

Förtelmes évek! Lódult dúvadak.
Kitörtek az idő vasketrecéből,
Most egymást marva híznak és magukkal 
Rántják a békés ezredéveket.
Melyek igáslovakként, hu baromként 
Ügettek a teremtő gyeplőjén.
Istrángot tépnek a garázda évek 
És felzabálják a mezőt, a város 
Kövei közt a véletlen gyomot, 
Atalcsörtetnek a szerelmesek 
Agyásain, s a melegházakon,
A  temetőkben csámcsogón legelnek 
Vetett füvet s a fiatal füzek 
Sápadtan omló lágy hajtásait.
A  múzeumból, hol szép századok 
Csodáit őrzi a kíváncsiság.
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A  tanulékony gyermek és a bölcs,
S a templomból, hol az isten lakott,
Istálló lesz a fellázadt baromnak,
Kolomp a szent harangból s a keresztből 
Szarv és agyar, mely döfköl és szakít 
A z  elevenbe, szívbe és zsigerbe,
A  csecsemőkbe és a ravatal.
Kékarcu, kifacsart hulláiba.
A  pénz alom lesz s trágyává vegyül 
Könnyel, vérrel, verejtékkel, köpéssel,
S az aszfalt terméketlen tájain 
Termékenyít bűnt és gyalázatot.
(Politikát és prostitúciót)
Förtelmes évek! Részeg bestiák.
Hiénák, keselyük, pumák, sakálok 
Gyűlésre gyűlnek a vak hold alatt.
A  sivatagban csönd van, csak kihalt 
Piramisok, gyárkémények s a kórház 
Nyújtóznak fej faként a Hold felé.
Szurokba mártott emberfáklya ég,
A  föld alól katonabanda szól 
S néhány fogatlan, kiket összerágni 
Finnyásak voltak a dühös fogak 
S megizlelvén, kiköptek a homokba:

91



Eposzt csahol a borzalmas dicsőség 
Koráról, míg a jóllakott vadak 
Egy felfalt földrész romjait okádják 
S tarka rakásokat rondítanak:
S ezt úgy hívják majd, hogy történelem.

Förtelmes évekl Vörhenyes a hajnal! 
Isten képén a szégyenpir kigyúlt.
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L e g e n d a  a j e ru z s á l e m i  
vargá ró l .

Hamvasszép hajnal ver hidat 
A z éj örvényes árján,
A  hídon éles kürt riad 
S az ég sátrába búj a vad 
Kométa és szivárvány.
Sejtelmes holdak teltek el,
Jelektől mély az éjjel:
De fény dereng és szél susog, 
Pihés olajfák, cédrusok 
Ölelkeznek a fénnyel és a széllel.

A  zászló, mit a nap kitűz 
A  templomon s az ormon 
Lobog, mint a győzelmi tűz 
Serkenni, lenni, tenni űz,
Hogy ami él, ma forrjon.
Őrt vált a zordon légió,
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A  kúton zeng a dal már,
Hajcsártól nyüzsg a barna part 
S konnyadt fővel templomba tart 
A z  agg, a pap, a koldus és a kalmár.

A  gond zavarta fel korán,
Penészes, mély a műhely, 
ölébe bámul ostobán,
S a győztes zsoldos bocskorán 
Rak foltot csorba tűvel.
S mig kurtul a szurkos fonál,
Szeme vackára fárad,
Megül fetrengő asszonyán,
Ki oly fakó és oly sovány,
S a sors kordáját húzza, mint az állat.

Csak varga 5: sarut javít 
Csúf púpja no napestig 

j i s  mint a bocskor oly avitt,
Vonszolja csámpás lábait,
Ha részeg, sárba fekszik.
Öt nem riasztják nagy jelek,
Nem vár a Messiásra.
Ha más világ jár, nyög tovább
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És búfelejtő mámorát
Nem zengi túl az új idők hívása.

Új reggel, vásár reggele,
A z  árnyak fénybe tűnnek,
A  fény illattal van tele,
Tarkáll a rétek pendelye,
Közéig a páska-ünnep.
A  templomot galambrajok 
Kerülgetik kavargva . .. 
ölébe bámul ostobán;
A  győztes zsoldos bocskorán 
Otromba tűvel foltot tűz a varga.

De most megáll a gép, a kéz 
S a földre hull a szandál,
A z  áradt országúira néz,
Hol lárma zúg, akár a vész,
Felillan és rohan már.
Megejti ősi csordaláz 
S a csődületbe vonja,
S mint forgószélben perg a por,
S mint üstben a vízcsepp, ha forr, 
A  forgatagba szédül renyhe rongya.



Mert rongyosok, bélpoklosok 
Pezsegnek vig morajjal,
Kiket szél járt, eső mosott 
S fekélyüket bölcs orvosok 
Nem kenték írolajjal.
Fonnyadt kezük ökölbe fut,
De pálmaágba békül,
A z égre nyúl a zöld tenyér,
Ökölből sarjad, s esdve kér
Egy más, uj istent földi menedékül.

Göthös szamáron, gyermeteg 
Arcán szent gyötrelemmel,
Mig zúg a kíntól kergetett 
Vak, ismeretlen fergeteg,
Közéig egy szőke ember.
Szemében égi villany ég 
Es szétlövell a szikra,
Dús áramával leikeik
Szűk ciszternája eltelik
Es zsálya lágyul sebhedt lábaikra.

A  rongyosok közt rongyosabb 
Mohón kering a körben,
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Pálmája a leglombosabb,
Hozsannája leghangosabb 
S egy vakkal ősszezőrren,
Könyökkel harcol uj utért,
Bozontját rázza bőgve,
Henceg, meri csúf és szenvedett.
A  homlokán hord egy heget,
Mert nemrég ittasan bukott a köre.

De már a sorból is kivált,
Vezetni űzi láza,
A  kantárt rázza, úgy kiált:
„Királyt a népnek, új királyt!“
S a főpapot gyalázza.
Lobot vet minden durva szó,
Szikkadt szivekbe pattan:
Ablak csörömpöl, boglya ég,
S mig dúskál az enyves marék, 
Poroszlók csörtetnek komor csapatban.

A  térről fegyveres rajok 
Iramlanak rivalgva,
Lohol, kinek bokája jobb,
S mig borda tőr, homlok sajog,
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Elillan rég a varga.
Párás ivószobába tér 
Merülni vig vigaszba.
Éjfélig édes bort vedel
És mert szép szóra nem megy el,
A z utcasárba szórja őt a gazda.

Otthon megnő a vad harag;
Az asszony nyögve búsul,
Uszitja a tikkadt garat 
Es szurkozott szíjat ragad,
Hogy elpáholja csúful.
Aztán lerázza rongyait,
S züllött vackára kárhoz . . .
S mert fázik kívül és belül,
Nyütt vágya gerjed, felhevül,
S hozzásimul egyetlen asszonyához.

Másnap új fény füröszti meg 
A  fák kövér bogyóit 
S jut gond, öröm kinek-kinek; 
Megállnak a beteg szivek 
S az úr irgalma gyógyít.
A z öszvér tömlőt hord tunyán
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S fáradtan jő a halk éj,
A  szent tekercsben él az agg 
S a lányok ajkán álmatag,
Királyi nászt dicsérő ősi dal kél,

Uj reggel, péntek reggele,
A  felhők összegyűlnek,
A  fákat szélvész törte le,
A z  ég jelekkel van tele,
Közéig a páska-ünnep.
A  templomot hollórajok 
Kerülgetik kavargva 
Ölébe bámul ostobán:
A  győztes zsoldos bocskorán 
Otromba tűvel foltot tűz a varga.

De most megáll a gép, a kéz.
S a földre hull a szandál,
A z  áradt országutra néz,
Hol lárma zúg, akár a vész: 
Felillan és rohan már,
Mert rongyosok, bélpoklosok 
Pezsegnek bősz morajjal,
Kiket szél járt, eső mosott



S fekélyüket bölcs orvosok 
Nem kenték andalító irolajjal.

Bársonypalástban, gyermeteg 
Arcán szent gyötrelemmel,
Míg zúg a kíntól kergetett 
Vak, ismeretlen fergeteg.
Közéig egy szőke ember. 
Tövisfüzéres homlokán 
Vörös rózsák kikelnek,
Vállát bitója sebzi meg,
Most megbünhődni, veszni megy,
S estére ott ül Atyja jobbja mellett.

S a rongyosok között a rongy 
Mohón kavarg a körben.
Markában ölnyi tölgydorong, 
Süvöltve ordít s ott tolong,
Hol fegyver érce csörren. 
Poroszló-kegynek hízeleg,
Lóbál temérdek öklöt,
Hasítja a süppedt eget,
Mikor kiált feszitsd-meget.
S a szőke ember orcájába köpköd.
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S hogy fenn a dombon vége Ion, 
Villámlolt s bőgve dörgölt,
Görcs rándull át hegyen, mezőn, 
Eső eredt magérlelőn:
Arathat majd az ördög!
A  vai'ga a sőntésbe tért 
Merülni víg vigaszba.
Éjfélig édes bort vedel,
És mert szép szóra nem megy el: 
A z  utcasárba szórja őt a gazda.

Otthon megnő a vad harag,
A z asszony nyögve búsul,
Uszítja a tikkadt garat 
Es szurkozott szíjat ragad,
Hogy elpáholja csúful.
Aztán lerázza rongyait 
S züllött vacká-a kárhoz . .  .
S mert fázik kívül és belül 
Nyütt vágya gerjed, felhevül 
S hozzásimul egyetlen asszonyához.

* Es vásár napján és péntekén 
Mellette dúlt a szomszéd



Isten szeméből érte fény 
S az égi borral telt Edény 
Csúf bűnétől omolt szét.
Volt ott kő vér és ósztóvér,
Tudós, nagyszájú, balga 
Es másnap elfeledte mind,
Mert dolgozott s ivott megint 
Es asszonyát szerette, mint a varga.

S nem tudta meg sosem szegény,
Hogy elmozdult a szikla,
Es sok kietlen reggelén 
Megvirradt redves fekhelyén 
S éjjel borát megitta.
Kufár, poroszló bocskorán 
Rakott foltot napestig . . .
Tiéd az irgalom s erő-;
Bocsáss meg néki, ember ő,
Csak ember és nem tudja, mit cselekszik . .
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A r a n y .

Utódok földjén régi bűn fogan,
Bogáncsot érlel tiszta magvetésük.
O, hasztalan csépeltünk, hasztalan,
A z asztagot vérrel meddőn tetéztük. 
Szájunkon sorvadt már a szó, —  arany 
Nincs már övünkben, kopja sem, mi rést üt, 
Nincs itt porondja harcnak, hősi módnak, 
Bomlott agyunkban ég s pokol vívódnak.

Özön fölött, bolygó bárkán evezve 
Maradt egy Ararát, egy szűk halom tán,
Hol nem vet örvényt sorsunk sodra, medre 
A  vér s a tajték árját bőszen ontván.
Hitem roncsolt hajója sírhelyedre 
Akad ma hitlen, s méltatlan, Szalontán.
A  tompa gyászdob perg az este csöndjén, 
Lidércként ég a sik fölött a tömjén.
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Atyám, nehéz sor lenni itt utódnak,
Ki csak temetni tud, se hős, se látnok. 
Siratni: odvas kripták mint csukódnak, 
Ezeriziglen fognak ősi átkok.
Vadként buvója lenni vad bozótnak,
S hunyt tűzre lelve, az avult zsarátot 
Csiholni, mert fecsérelők valánk,
S önnőn szivünkből kifogyott a láng.

A z őszi tájon víziók ügetnek,
Feléjük tárja tört szemét a vak,
S felrémlenek a csöndbe zárt süketnek 
A  múlt dalából nagy, forró szavak.
De uj zene és uj fény nem születnek, 
Mindent belepnek a mély kődtavak.
Egy árva mécs sem villan már vigaszként, 
Csak nyughelyére szór a hold viaszfényt.

Ki az, kit szóm idéz az esti síkon,
Ki átkot, vádat vállal gőrnyedőn?
Ki az, kit hangom most tetemre hívjon, 
Mert életem hurcolni nincs erőm?
Ki jött sorsunk poklából, hogy lebírjon 
Os tölgyeket szilánkká tördelőn?
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A  sík kihalt. Nem villan égi jel,
A  rongy utódnak senki sem felel.

Zekéje vásott, zord esők kimosták, 
Lankadt kezében nincs már kelevéz, 
Hiába, hetyke harcok elkinozták, 
Szédül, ha mély szivébe belenéz.
Tar Lőrinc régen megnyerte Piroskát, 
Gerince hibban, pillája pehéz. 
Félholtan áll koporsót silbakolni 
S megássa sírját, mint az esti Toldi.
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Sárkányölő.
(R u p ert R ezsőn ek .)

Ki a sárkánnyal víni kész, 
Harcban legyen konok, vitéz, 
Ménjét kevélyen ülje meg, 
Kegyéért nők hevüljenek!
Erős hitét és virtusát 
Csodálja lelkes ifjúság,
A  nép nevét zászlózza szét, 
Hirét cifrázza szóbeszéd!
A  bujdosó, s a gályarab 
Oltalmat tőle várjanak.
S ha szúr a büszke dárdahegy, 
Anyák imája áldja meg!
De meg ne ejtse majd a bősz 
Triumfusének, hogyha győz. 
Babéros arcát fedje el,
Hogy szíve van, feledje el!
Ha zászlaját meglengetik,
O, nem a szíve kell nekik!
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Utálva csámcsogó korát, 
Tekintsen hűvösen tovább, 
Csillogjon, mint a hegy hava,
A  messzeségbe egymaga!

Ki kis korának nagy fia,
A z  anyját el kell hagynia,
Legyen magános és szabad,
Ki az idők előtt halad.
Ha gyengeségét érlelik,
Tagadja meg testvéreit.
A  cimboráit űzze szét,
Kergesse el szerelmesét,
S bár kertje rablókkal tele, 
Leghübb kutyáját lőjje le.
A z  embert dőlyffel vesse meg, 
Amint kérődzőn veszteleg,
S bár semmi szentet meg nem ért 
Pusztuljon el az emberért.

K i a sárkánnyal víni kész, 
Legyen magában is vitéz, 
Oszlassa szét utján a hit 
A  magánosság árnyait.



S ha anyja melléi vágyja is,
S ha ágya özvegy, s vágya friss, 
S ha hívják pincegádorok,
Hol dal rian, pohár forog, 
Legyen félelmes és hideg;
Magát ne adja senkinek,
Gyűlölje csámcsogó korát,
De érte szenvedjen tovább,
S ha megváltó, avagy lator,
Várja napját, mig meglakol!
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Csárda Európa országutján.

A  hordó alján megfagyott a bor,
A  sőntés asztalán kinyúlt a gazda,
A z utat a december behavazta,
A z  udvaron sovány kopó csahol,

De nincs, mivel nagy éhségét apassza, 
Kifosztva romlik istálló, akol.
A  jászolnál az Ínség abrakol,
Csupán a trágyadomb nőtt meg magasra.

Európa országutján áll a csárda,
Egy ezredév korhasztja és cibálja, 
Vályogja hull, padlásán gyér a nád,

Körötte temető van és a gyásznép 
Befordul, hogy vinkójától elázzék 
És majd kirúgja a ház oldalát.
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Kísé r l e t ek .
(H e v e s i Ivánnak.)

I.

Melengesse ez a vers a tavaszi napsütéssel össze
fonódva a bennem és minden emberben olt 
gerjedő jóakaratot és megbocsájtó szerelmet 
az élet iránt:

Igen, én szenvedtem annyit, a hátam fájl annyira, 
mint a grodeki műút a katonai automobi
loktól!

Igen, én is kísérleteztem a gondolat rádiójával 
és az akarat motornélküli repülőgépével!

£s higyjétek el, nem csupán rajtam múlt, hogy 
az emberek még ma sem gondolkoznak és 
nem akarnak feltámadni!

Én legtökéletesebb jóviszonyt akartam tartani 
az istennel, a királyokkal, a magas klérus
sal, az időjárással és az ekliptikával.
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Mondhatnám, meglehetősen gyáván alkalmaz
kodtam hozzájuk, elfogadtam törvényeiket, 
imádkoztam imádságaikat, esőben paraplét 
hordoztam és a naptár szerint számitottam 
éveimet.

És végül is olyan nővel szeretnék egy ágyban 
hálni, aki nem szülne nekem angolkóros 
gyereket.

O, mondjátok, kiben van hát a hiba, hogy nem 
tudunk nyugodtan, józanul leülni egymással 
a zöld asztalhoz, az élet és én?

O, mondjátok, kiben van hát a hiba, hogy leg
elemibb jogomat, az elegendő és higiénikus 
táplálkozás jogát nem tudom kikönyökölni?

O, mondjátok, kiben van hát a hiba, hogy nem 
mondhatom el legtisztább, legmegváltóbb és 
legvadabb gondolatomat a parlamentben, a 
sziklán, avagy a tőzsdén?

O, mondjátok, kiben van hát a hiba, hogy nem 
plántálhatom el megváltó, szent fiamat a 
legszebb és legegészségesebb asszony ágyé
kában ?

Én megbocsájtottam az életnek és igyekeztem 
elfelejteni a Titanic katasztrófáját, a herceg
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halmi karambolt, a világháborút és szakítá
somat a nővel 1

Es az élet mégsem jón hozzám, azt üzeni, hogy 
nagyon sajnálja, de most a leszereléssel, a 
petróleummal, a Ruhr-vidékkel és egyéb fon
tos dolgokkal van elfoglalva.

III.

Zsolt Béla, aki ritmust fakasztottál a szavak 
sziklájából és hiúságodat felcsengetyüzted a 
rímek kolompjával,

E lomha, csoszogó igékben tégy vallomást a 
játék, a zene és a firniszes szépség hiába
valóságáról !

O, bezártad magad a köznapi harmóniába, a 
tetszetős melódia parfűmős zsebkendőjével 
betömted a szájadat!

Es a legtöbb, ami lehetsz, hogy tangóra és sim- 
mire tanítod a gondolatokat, esetleg kreálsz 
számukra egy uj és bizarr táncot, amellyel 
extázisba ejted a parkettet!
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De mi közöd neked a mindenséghez és a kö
zösséghez, a hold dagadt pofájához és a 
kőbányai vasmunkás tuberkulózisához?

Bizony, ha inog a föld, nem tudsz belekapasz
kodni a Saturnus gyűrűjébe és ha éjszaka 
nehéz a melled, nem tudod magadról le
rúgni a Himaláját, mint egy nyirkos dunnát!

Es ha gyűlöletre buzdulsz a társadalmi igazság
talanságok ellen, nem tudod egy gondolattal 
skorbutos gyerekek számára megnyitni Es
terházy herceg vadaskertjét!

O, nem vagy kozmikus lény, ó nem vagy kol
lektív ember, Zsolt Béla, ritmust ácsolsz, rí
met faragsz, orvosokhoz jársz, nőkhöz sűn- 
dőrögsz és pénzt kérsz kölcsön a gazda
goktól.

Es valld be, hogy nagy gyönyörűség számodra 
a kompromittált szépség és az ezüstösen 
feltálalt vacsora a nemzetközi szállodák ét
termeiben.

Es izzadt rémülettel vergődsz, mint a kitépett 
lábú pók, ha eszedbe jut, hogy harminc 
éves korodban meg kell halnod.

Es eladnád elsőszülőttségedet és amerikai örök-
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ségedet egy uj és halhatatlanul szép sze
relmi fortélyért.

O, sajnáljanak téged, Zsolt Béla, akik minden
nap az Atlanti-óceánnal enyhítik szomjúsá
gukat, akik a Végtelenség előtt áldozva, min
dennap ostyaként nyelik a Via Appiát,

Akik apró bolygókkal fizetik ki a fekete nyak
kendőiket és a mellékutcák legolcsóbb pros
tituáltjait és délutáni feketénél az atyaistennel 
vitatkoznak az expresszionizmusról.
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M é g i s  húsvé t i  hittel .

Es mégis, a láncon, a szikla alatt,
A  láncon, erős, eleven kezeimmel, 
Szivemmel, amely szerelemre csilingel, 
Jó, ifjú szivemmel a szikla alatt,
A  napban is esteli kriptasőtétben, 
Pacsirtahitekkel baglyok tavaszán, 
Ajkamról a kor tenyerét ma letépem 
Es büszke igékre nyitom meg a szám: 
Mert érzem az érc erejét a bilincsben 
S a kő hidegén a tavasz melegét,
S bár égi hitemnek ma temploma sincsen 
Es ponciusokkal a fold tele még:
En mégis, a láncon, a szikla alatt,
Bár láttam a drága keresztet a dombon 
S a véreszelősök körmenetét,
S hogy csontja izekre megtőreték,
Ma mégis, a napba sikoltva kimondom:
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A  szikla, mit isten oromra emelt,
Egy percnyi szeszélyre a völgybe omolhat, 
S a szikla, az isteni sírra lapított,
Min vad viperák, tapadás sima gyíkok 
Emésztik a csúf hüllőeledelt:
A z  ég peremén lehet orma maholnap 
Húsvéti hitemnek a szikla alatt!
Bár láttam a drága keresztet a dombon, 
Ma mégis, a napba sikoltva kimondom: 
Feltámad a béke s a jóakarat 1

És mégis, a cirkuszok zord fövenyén,
Bár szemben a vérszemü bestiahad vár 
És nincs kegyelem s a sorok tetején 
Már részeg a nép is, a csorda, a vandál, 
Es mégis, a bestia bősz foga közt is, 
Szememben a hittel és semmi vigasszal, 
Dőzsölhet a bosszú, szivekben a pestis: 
Hadd álljak itt nem gladiátori daccal! 
Hadd álljak itt meztelen, régi szivemmel, 
Hadd szóljon a mélyből, az éjből az ember 
Húsvéti hitét, amely el sose hamvad, 
Most hallja a páholy és hallja a karzat:
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Én láttam a cirkuszok bősz fövenyén,
Mint lesz a homokból a szent télévé ny,
A  vérből a holnapok árja ered meg,
A  tiszta jövendők miként cseperednek!
Én láttam, amint jön a tébolyon át 
Nem lepte a vér be fehér saruját,
Rést tőrt szava, halkan, a vak viharon: 
„Enyém a dicsőség és a hatalom,
S ha százszor a szennybe, a vérbe tiporták, 
Enyém ez a szent, ez a vértanú ország!“

Es mégis a láncon, a szikla alatt,
Bár láttam a harcot a szörnyű porondon, 
S a vérpocsolyát iszonyú fövenyén:
Most mégis, a napba sikoltva kimondom 
Es messze mezőknek hirdetem én:
Ne fogja a hangom a mély katakomba, 
Húsvéti hitem besikolt ma koromba,
S bár látom a drága keresztet a dombon, 
Most gyermeki hittel, dalolva, kimondom: 
Feltámad a béke s a jóakarat!
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Zsoltár.

Én istenhez kívánkozom 
E szennyes déli ágyon,
Én sohasem imádkozom,
S most istent látni vágyom.

Mint csónakon hajótörött,
A z  ágyon úgy vesződöm.
Csak isten él fejem fölött,
Es én hozzá szegődöm.

Hideg habok haragja vitt 
Nyugatra és keletre,
S most rámdereng a tiszta hit 
Árnyékos, zöld szigetje.

Most száraz lábbal szembe jő, 
Vizet, szelet pihentet,
De én nem kérdem, hogy ki ő, 
S hogy engem mért teremtett.



Eltűröm terhem, mit kiró,
Békén megyek, ha elvisz, 
Dicsérem, mint tincses zsidó 
S üvőltve, mint a dervis.

Fizetséget nem várok én,
Irgalmát nem kivánom,
De szolgát nem szolgálok én 
Ezentúl semmi áron.

Ha úgy van, hogy szolgálni kell, 
A z  ajkam meg se pisszen,
Ha úgy van, hogy szenvedni kell, 
Hát verjen meg az Isten.

Üdvösséget nem várok én 
Es kegyelmet se kérek,
De emberi nem szolgálok én,
Akit felfal a féreg.
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Szerelem legkisebb cseléde.

V





Oda a szüzhöz.

Szűz, ki friss vizben mosakodsz, s vihogón
piperézed

Áldott szépséged a hatalmas egészség 
Nyájas kincsével: te derült, te rugalmas, 
Ennivaló vagy!

Fáradt pillanatom pihegőn a hajadra, ha rászáll* 
Fészket rakni, ha vágy kebeledre madárként: 
Tűrd meg vén varját a szememnek a kéjek 
Lanka tetőin!

O, csak borodon él e parázna tekintet,
Vakság sorsa, ha égre mereng, s amikor befelé nézF 
Bús öreg úr, hadd járja fonák táncát puha bőröd 
Sik padozatján!
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Szent az Űr tenyerén maglászó édes apáca, 
Klastrom dúcában turbékol esti zsolozsmát,
S forró szájával Jézus sebeit a keresztfán 
Sírva hegeszti.

Szent az a szűz, aki hősen gyászol szürke hajával 
Ifjan múlt mátkát, kit a munka s a szörnyű tüdővész 
Sírba lökött, ó szent a fejfa tövén gyökeredző 
Szűzi anyókái

Ámde ki vagy te, te szűz, aki szítod a démoni
szikrát,

Melytől lángba borulnak a csöndes, a férfias esték? 
Ámde ki vagy, forrás, ki folyammá nőve kiáradsz 
S kertem elöntőd?

Ámde ki vagy te, te szűz, ki uszitva feszülsz, s
aki csellel

Őrződ lányságod, termő anyaság televényét? 
Lány, kit nem mocskolt soha bűn, s aki tőlem 
Tiszta maradtál?

Benned szunnyad, akár Aiolos barlangja kődében, 
Passzát, bősz ciklon, tavi szellő: száz lehetőség,
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Ocsmánykéj, fortélyos öröm.s az igaz szerelemnek 
Titka, jövő je !

Mit tud rólad e kor, mely kontyod látja s a pírnak 
Berzsenyes árnyékát, mit tudja, ki jár itt?
En tudom és kínnal vágyom rád, mert gonoszok közt 
Leggonoszabb vagy !
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Fáradt  ősz i  népdal .

Nem ülhetek véled 
Búbos kemencéhez,
Merre járok, merre hálok; 
Engem meg se kérdezz!

Uttalan az utam,
A z időm időtlen,
Országuttól, keresztfától 
Messzire vetődtem!

Senkinek se kellek, 
Magamnak se kellek, 
Irigységem, haragvásom 
Vihartalan felleg!

Senkinek sem ártok, 
Semmisem gyötör már, 
Tengek-lengek, mint a réten 
Ősszel az ökörnyál!
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Hogyha ez az élet 
Kicsinyt élet volna, 
Bátorsággal ölelnélek 
Lankadt két karomba!

Hogyha itt az ember 
Isten mása lenne, 
Gyönyörködve gyűrűznélek 
Örök szerelemre!

Hogyha itt a Krisztus 
A  gyengéké volna,
Életemnek fürtös ága 
Fölibéd hajolna!

Menyasszonyi fátyolt 
Estennet, ha szőttél,
Szakítsd széjjel sima selymét 
Nem megy éried vőfély!

Meghalok én, rózsám,
Árván, fiatalon:
Egész világ, örült világ 
Lesz a ravatalom!



Ké t  torony.

Sorsunk az ég felé meresztett, 
Tornyok vagyunk viskók felett 
És büszkén hordjuk a keresztet.

Gőggel fogadjuk a szelet,
Napfényben nem szebb senki nálunk 
S a kődből élesen kiválunk.

Árnyékunk együtt hull a porba, 
Egyforma messze még az ég 
Es zúg a hangunk összeforrva.

így várunk áhítozva rég,
Dacolva téllel és szelekkel: 
Szeretnénk összeérni egyszer.

Sorsunk nem enged kőzelébb . . . 
Kongatjuk az idő múlását,
Mig elfogy bennünk a kívánság.
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B e á t a .

Félelmeidnek zavarában 
A  szemeidet én ijesztem 
Pattansd fel őket felriadva 
Es nézz és reszkess halaványan: 
Mert kegyetlen vagyok, Beáta.

A  könyveidből én rikoltok 
Es én csiklándok a tavaszban. 
Enyém a bűn s enyém a vád is 
És miattam nem vagy te boldog, 
Mert nem kívánlak már, Beáta.

Én leszek az a két hűvös szem, 
Akik beégnek páholyodba,
Ha surransz édes férfiadhoz,
A  redves küszöbre lefekszem 
S csak rádnézek nagyon, Beáta.
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Kergetlek mennyhez és pokolhoz, 
Harácsló vágy nélkül vadászlak, 
Sátán leszek, ki sárba gáncsol 
És pap leszek, ki fel nem oldoz: 
Mert bűnös némber vagy: Beáta.

Ó, nem leszel te kék, remek szűz, 
Belédsűgom a cédaságot.
Én ejtlek el kacagva, másnak,
Es én leszek, ki majd kiseprüz! 
így lesz te szép, ijedt Beáta.

A  szépséged hámlik maholnap,
A  ráncos vénség áthinároz:
S én olt döglök meg lábaidnál,
A  halálommal megcsufollak:
Mert kegyetlen vágyók, Beáta.
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A  ha l ha t a t l an  kedves.

Lelkem határán úgy jelensz meg 
T e  régi nő, te végtelen no,
Mint messzenyúló róna szélén 
Titokzatos, vörös napernyő.

Itt vagy megint és álcaarcod 
Rettegve és gyűlölve nézem:
Phönix, kikeltél a szemétből?
Hát nem öltelek meg egészen?

Nyomod múltamban gaz benőtte,
Utódod ágyban a betegség,
S most élsz, beszélsz s belém kigyózod, 
Hogy értem jöttél, hogy szeretsz még!

Korbácsot fonjak? Megköszönnéd!
Legyek komornyikod, királyod?
Várlak kifáradt gyűlölettel:
Minden úgy lesz, ahogy kivánod.
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A  szép leányok.

Látjátok azt az ablakot?
A  szép leányok laknak ott,
A  rossz leányok laknak ott.

Mind új gúnyába öltözött:
A  sárga ablakok mögött 
Ok szolgálják az ördögöt.

A z  ördög víg cselédje mind 
Es aljas rendelés szerint 
Nagy üstbe gyűjtik leikeink.

A  csókjuk nem gyönyört csikar, 
A  vérük nem varázsital,
A  szenvedélyük csúf ipar.
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Nem szűzi árvák, kikre zord 
Gondok szórták a sárt, a port 
S csalódás talpa rátiport.

Nem csecsemők, kiket kitett 
Gálád anyjuk, a gaz, süket 
Sors tűzre dobta testüket.

Jöttek, hogy a pokol falánk 
Máglyáját gerjesszék alánk, 
Hogy megsirasson az anyánk.

Jöttek, hogy kéjeink hevét, 
Miben gyermek reménye ég,
A  hitvesünktől elvegyék.

Jöttek, hogy vágyaink fanyar 
Undorba fúljanak hamar, 
Szivünkre hulljon az avar.

Szüzek, ti tiszták, csendesek, 
Értük könnyet ne ejtsetek,
De vessetek kereszteket.
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En láttam egyet, felnyögött 
A  ronda istálló mögött 
Es elvitték, mint egy dögöt.

Látjátok azt az ablakot?
A  szép leányok laknak ott. 
A  rossz leányok laknak ott.
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Ellenségem te vagy . . .

Ellenségem csak o és az lesz mindörökre,
Mig félni kényszerit veszélyes végzetem, 
Kuncogva lesben áll és én nem védhetem 
Magam, bár izma sincs, kicsiny s fehér az ökle.

Nem angol, francia, nem sémi és nem árja, 
Zászlója sincs, s a hit nem fog szivén lobot, 
Hazát nem ismer és nem gyötri rab-robot:
Ha foglyul ejtik, ő a strázsa porkolábja.

Jártam csatákban is, hol ember ember ellen 
Agyart hegyezve dúlt, mert őrült volt szegény, 
Gyilkos vagyok talán, de lásd, szerettem én: 
Fivérem volt a holt a férges főrtelemben.

Kesztyűt dobott a hím, kit bántott egy tekintet 
Es rám szegezte zord, iromba pisztolyát:
Barbár, bolond kaland: de lásd, élek tovább,
S tán jő, hogy a halál egyszer szivenlegyintett.
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S nem ellenségem ő, ki eszméket kioltván 
Agyagpipára gyújt, hol fáklyát hordtam én,
A  csúzos veterán, idétlen, balga vén:
Recsegje vak dühét, ahogy kifér a torkán!

Ellenségem te vagy, te bűbájos, te mérges, 
Szirupizü bogáncs, sziromlárvás bürök: 
Látványod elbutit, szagodtól szédülök,
Szárad csíp, mint csalán, pergő pártád bevérez.

Ellenségem te vagy, te bűnös, cifra angyal,
Ki röpködsz, s trombitálsz ég és pokol között, 
Ha kél a tiszta vágy, vihogva üldöződ 
S fecsegsz, bár jól tudod, megölhetsz egy szavaddal.

Te edzed véremet vad ingerhez s a sárhoz, 
Érted van csúnya seb emberszivem helyén,
Sok renyhe reggelen érted szégyellem én,
Hogy zeng a sok harang és a világ világos.
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Sz e mt ő l  szembe.

Száj szájra forrt és mell a mellen,
Most küzdjünk: ember ember ellen.

Megolvadt pajzsod; gyengeséged, 
Vigyázz, mert nincs bennem kímélet!

Agyam, szivem, s öklöm se retten;
A  gyenge nem sebezhetetlen!

Nem félek, mert fehér a bőröd 
S szíjjam nyomát kéken megőrződ,

Nem félek, mert te félsz, te gyermek, 
Ha tudlak, vigan tönkreverlek!

Nem félek, mert szűz vagy, te kedves, 
És szent leszel, ha gyermeked lesz,
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Nem félek, mert anyám is asszony: 
Győző igámat rád akasztom.

Életem olcsón nem adom ma,
Mert asszony vagy, mint a Madonna.

Enyém vagy, tiéd lesz ma minden. 
De nem adok semmit se ingyen.
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Túl  a gáton.

A  csermely gátján túl mi van? 
A z összeájult hársfasor,
A  hársfasoron túl mi van?
A  foghijjas, szuvas palánk.

A  vén palánkon túl mi van? 
Ebektől őrzött házatok,
Falak hidegjén túl mi van? 
Hideglelős, rossz éjszaka.

A  kínos éjjen túl mi van? 
Fehéren izzó gyenge gyolcs,
A  gyenge gyolcson túl mi van? 
T e  vagy, te szédült, gyenge szűz!

A  szüzességen túl mi van? 
A z  érthetetlen szenvedély,
A  szenvedélyen túl mi van? 
A  mérhetetlen szenvedés.
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A  szenvedésen túl mi van? 
A  békenyálas unalom,
A  zöld unalmon túl mi van? 
A  kórház és a temető.
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A z  e l v e s z e t t  koporsó.

Mélyebbre holtat még nem ástak 
Mélyebbre tenger sem temet,
Mint én, az én szerelmemet,
Ki élt, aztán kiszenvedett 
Agyán a fel-nem-támadásnak.

Még élt, s vonaglott rúgkapálva, 
Aztán kinyúlt és megfagyott 
Es akkor tudtam, hogy halott,
Hogy mindörökre elhagyott:
Hisz én kergettem a halálba.

Megmostam csöndes, nagy sírásban. 
Csonk-vágyam gyertyaként kigyúlt,
A  vén koporsó-ács, a múlt,
Deszkát a szivemből gyalult,
Es nem tudom, hová, elástam.

141



Én nem tudom, hová temettem? 
Nagy, égigérő este volt,
Rég elrohadt a messze holt,
S most azt hiszem, igaz se volt, 
Hogy egyszer valakit szerettem.



S z e r e l e m  l e gk i s e bb  csel éde.

Szerelem legkisebb cseléde,
Csupa íveltség és idom,
Lányságod minden pelyhe, kelyhe,
Ott tündöklik formáidon.
Asszonyföldőn apró palánta,
Borúra-napra rezzenő.
Mennyi villany van rejtve benned,
Mennyi Ígéret, gőg, erő!
Szerelem legkisebb cseléde,
Borúra, napra rezzenő.

Hogy játszod már a teljes asszonyt,
Hogy érik szádon a mosoly,
Hogy szenvelegsz, nyafogsz, hazudsz már, 
Hogy kufárkodsz és alkuszol,
Hogy simulsz és mutatsz magadból,
Hogy nincsenek rejtélyeid.
Asszony vagy, szemtelen szemekkel 
És gyermek, aki vétkezik.
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Éhes csikó, csőngős bohóka, 
Mindig tánc bántja lábait,
Hogy elsurranja azt a pányvát, 
Amit a vérem ráhajit! 
Vonatfütty, füst, tűnő riadtság, 
A  percvitorlán ellibeg.
Kinek adja szerelmi táncát, 
Mindenkinek, vagy senkinek? 
Éhes csikó, múló bolondság, 
Mint ifjúságom ellibeg,
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N ő k.

I.

R e a b u r n.

Lomhára békült szemei 
Lágy bocsánattal mosolyognak, 
Fellornyozott, komoly haját, 
Mintha a nyárnak napja sütné, 
Mint szellő-mosta ír mezőt 
Bőséges, fülledt júliusban,
A z arcán rózsás, enyhe árny, 
Álla alatt a hús kicsordul, 
Kövérkés, hullámos nyakán 
Lazán ing mélavíg feje.
Két karja tág ölébe foly,
Ujjait játszva összefonja, 
Gyűrűi homályló kövekkel 
Tűznek fáradtan, pillogón.
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Lábai félszegen kinyúlnak, 
Pihennek imbolygó csípői, 
Vérében terhes lassúság,
Szive hálásan, csengve ver: 
Talán babusgató csicsijját 
Egy csírázó valakinek.
Valaki sír tán méhe mélyén, 
Melengetőn néz befelé:
Bölcső főié néz így az asszon> 
Szemében élvezet a bánat,
Zárt ajkán retteg a kacaj . . . 
Frivol, dús száján lenge szellem 
Gügyögő mesévé butul.
Szalagok szépülnek ruháján,
Sok sávos selyme sustorog.
A  színjátszó, ráncos szövet 
Alázattal fürdőzteti 
Élettel áradt izmait,
A  teste terpedt, ferde, rút 
De mégis benne orgonáz 
A  legtisztább harmónia.
Ez asszony már megistenült, 
Testében két élet feszül 
S ígérete sok életeknek.
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Legháborultabb perceit 
Alázott szívvel adta másnak, 
Megkívánták és megkívánt:
A  szemek könnyben fuldokoltak, 
Éhes sikoltás rítt a szájon, 
Villámlott s mennydörgött a perc 
E nő húsos főiddé csírázott 
És víg kínok közt szülni fog.

II.

B o l t i c e l l i .

Árnyékban perzselő szemében 
Alávaló vágyak homálya, 
Kihülhetetlen láva-testén 
Sisterg a földi meztelenség. 
Fejéről súlyos, sűrű haj hull, 
Aranykigyók nyalják a hátát 
És átgyűrűznek hónaalján: 
Fullánkjuk kis mellére éhes.
A  törzse kéjes ferdeségben 
A  vonaglás kínját kőnyörgi,



Mely testet és lelket lehorzsol,
De istenít pár pillanatra.
Akár Mars ékes hitveságya,
Vagy Paris izmos ifju-volta,
Vagy Anchysesnek férfisége 
Köríti síkos női testét,
Vagy bármely mámor mángorolja 
Tamarin-bokrok sátorában,
S a gyenge-háncsu rózsafák közt: 
A  teste mindig könnyű zsákmány 
Egy elcikkázó pillanatnak I 
Szűkén karcsúsodnak csípői 
Okos, kijátszó diadallal,
S bálvány marad, örökre márvány, 
Mert meddősége rejti, zárja 
Asszonyvoltának csúf csodáit.
A z  elmélázó, céda bánat 
Egy istennő hisztériája.
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Nárc i s z  a zárdaker tben.

Tudom, Hogy minden este vársz rám, 
A  ház magános, mint a zárda,
Pántos kapud kétszer bezárva 
És moha nőtt a küszöbön.
Mint az istentől megesett 
Apáca, várod jegyesed:
Hogy büszkén megkoppan a pálcám 
S a kaput hősen betöröm.

O, megyek érted, tán vasárnap 
Hajnalban frissen nyergelek, 
Csörögnek a víg kengyelek,
Szűz hó szakad az utakon.
Jaj, ne sirass, hogy itt maradtam, 
Lesántult a pejló alattam . . .
Vásznán a vak látóhatárnak 
Szelíd képedet kutatom.
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Advent is itt van és a rácson 
Jámbor szemmel benéz a csillag: 
Lecsüggedt karjaid kinyílnak 
S a vállamat megöleled.
Jaj, arcon korbácsolt a vad hó, 
Félúton elveszett a patkó . . . 
Elszánkázott a szent karácsony 
S nem könnyeztem be öledet.

Újévkor én nyitom szemed fel, 
Legszebb szerelmem újra kezdem 
S a szádon, a piros gerezden 
Megbékül minden szörnyűség. 
Kisértettem a kocka-asztalt 
S jaj, virradatig itt marasztalt . . . 
A  leggyorsabb lovam veszett el, 
Más hozza rajta kedvesét.

Husvétra várhatsz, cifra csokrot 
Tűzök ki melled messze dombján, 
A  vállamon feszeng a dolmány, 
Csokor lesz rajta szép fejed . . . 
Különös szirmokat neveltem 
S hajnalra elfagyott a kertem,



Lábam tarolt bokrokba botlott,
S jaj, meg sem öntözhettelek.

Pünkösd is eljő, most se késő 
Szerelmes napsütésben égni,
A  szájunk és szivünk a régi 
S az ifjúság sem múlik el.
A z  éj bevonta már az ormot 
A z üt a völgyben mégse porlott —  
S nem átkoztál a zárdalépcsőn, 
Hogy oly sokáig várni kell.

S ha most átkozva, sírva vársz is 
S ha párnáid gyűröttre gyötrőd 
S az ég felé bólong az öklöd,
Ahol már nincsen kegyelem: 
Bocsáss meg széttiport szivemnek 
A  múlt táncol rajt’ és nem enged: 
Sirass meg engem, drága Nárcisz, 
Mert eléget elevenen.
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Ö r e g  v i d é k i  sz ínésznő.

De írni kell ma róla mégis, megsiratni lopva, 
Szégyenkezőn pengetni meg a tiszta, büszke húrt. 
Mert láttam őt midőn sunyón anyókás mezbe bújt 
Es láttam, amint két kezét a mellén összefogta.

En láttam őt egy éjszakán kilökve szörnyű csöndbe, 
Kirúgva őt, kit egykoron a lárma ünnepelt, 
Körötte zúgott, mint a taps, a vén arénakert,
En láttam őt a fák alatt csapzottan és dülöngve.

O, bosszúálló szerelem, ki vén szivére léptél, 
Hogy elgyötörd és eltaposd, mert csúful volt híved: 
Emeld fel ezt a gyermeteg, gyalázatos szivet, 
Hadd járja boldog táncait vidám angol zenéknél.

Hadd hordja nagy, fakó haját királyosan, emelten, 
A  vére dúlt zsarátnokán hadd égjen el szegény: 
Mert jó anyámtól szökve meg, egy-híres este, én, 
Tizenhat éves, vad kölyök, először őt öleltem.

(Nagyvárad.)
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V e r s  kéz f ogó ra .

Ki most vacogva hozzám készülődik, 
Mért hagyja el szerelmetes szülőit?

Csergő erét mi duzzasztotta árrá,
Mit tudja ő, hová fut és mi vár rá?

Mért hull felém titokzatos delejben ? 
Mért omlik boldog mártírként elejbem?

Mit tudja ő, a liliom, mi volt itt,
Mért vágyik hozzám elszegődni holtig?

Tán skorpiót kell véremben cipelnem,
S beteg dühök örvénye a szerelmem?

A  tánc elfárad, kiürül a násztál 
S tán csókjaimat elhullattam másnál.

S ha teste földjén csókjaim kikelnek, 
Kinek borul virágba majd a gyermek?
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Ki őrzi szent, szabad szivét kalitban, 
Kiért, miért kél hadra s hal meg ifjan?

Köröttünk csapdák, aknák, vad kalóznép 
Lánnyal fiú itt most ne csókolózzék.
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Ki s  f iú fohásza.

Istenkém, súgd meg az anyámnak, 
Szándékait ha te vezérled,
Küldje el holnap a cselédet.

Nappal játszom, élem világom,
De éjszaka meggyül a dunnám.
S nem nyughatok, bárhogy aludnám.

Tizennégy évem felajánlom,
Eleddig tisztán megőriztem 
Kerted liliomának, isten.

De egyre látom, egyre környez,
Hiába zúgom szent igéid:
Főlémhajol, s röhögve rémít.

Kövér mellét mellemre nyomja,
Két óriási kart akaszt rám:
Megfojt ez a vörös parasztlány.
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Petróleumszagú Kajának 
Fekete boglyájába ágyall 
Es megkeres patkányfogával.

Jaj nem tudom, hogyan, de itt van, 
Bár mélyen alszik künn a konyhán, 
Segíts, szeplőtelen Madonnám.

Kis szolgalány, szelíd szüzecske:
Ne hagyd, hogy mezleien keringjen 
Rossz álmaimban, bűneimben.

En istenem, őrködj az éjen, 
ö le ld  magadhoz, aki gyenge, 
Vigyázz imádkozó kezemre.

Vigyázz rá, hisz feléd meresztem 
S szeretnék férfivá megérve.
Pennát, kardot forgatni véle . . .
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É n e k e s n ő .

E röpke vers oly csöndes és oly esdő:
Mint egy sápadt diák a karzaton.
Virágaid közé elbújtatom,
Bocsáss meg érte, fényes énekesnő.

Mi voltam én a nézőtéren, árván?
Két rád tapadt szem s félig nyílt ajak!
Egy néma voltam és hallgattalak,
S gyáván feszengtem a szűk zsőllyepárnán.

O, mondd, mi van tebenned, drága hangszer. 
S ki játszik rajiad, —  boldog virtuóz!
Előadás után kivel rohansz el?

Hangod finom selyemként begubóz,
Szivem vergődik börtönébe vetve:
E vers kiszáll belőle, mint a lepke.
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Utol só hullám.

Egy virágot tűztem kontyára ügyetlen újjal 
És pázsitos hajában eltévedt az ujjam 
És gyíkként bujkált borzas aranysarjujában.

Arcára fojtott, ritka szóval kármint kentem,
Kis, keskeny orra felszegült, riadva tágult 
S villogva csórrent meg fehér füzére fogsorának.

Anyámról emlékeztem tegnap tépő gondolattal, 
—  Hogy néz utánam, törpebokros dombtetőn áll —  
Emlékét amulettként akasztottam szép nyakára.

Érdes salak gyorsrőptü lábát, hogy ne tőrje,
Úti tövistől és cseréptől ne riadjon:
A  tenyerem volt néki könnyű, sima szandál . .

Bánatomat, a meghasonlott éjszakázót,
K i múló órák kongását sürgette ébren, 
Lefektettem a mellett csöndes vánkosára.
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Lányságos és rejtelmes szűk ölében,
Hol karjai dobáltában összefolynak,
Fiamat ringattam, ki sohasem lesz.

O, halk s kibékitö vagy most, boldog szerelmem, 
Mint elfáradt bűnösnek megváltó vezeklés,
Mint kivénhedt lovagnak repkényes kolostor . . .

A  vihar elmúlt, csittül már a büszke tenger: 
Utolsó hullám vagy s erőtlenül gyűrűzve 
Megcsókolod a partot és a csókban elmúlsz.
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T i t k o s  szere l em.

Lesz-e majd egyszer szép nyarunk 
S a nyárhoz kedv és hév elég, 
Jövőre, mondd, élünk-e még,
Vagy meghalunk?

Eljünk-e? Szólj, s élek tovább, 
Avagy haljunk meg reggelig? 
Mindegy, én nem tudom melyik 
A z ostobább.

Várjunk-e még, higyjünk-e még, 
Bujkáljunk tar bozót között? 
Tudnál-e lenni üldözött,
Rongyos cseléd?

Titkunk halálos: elveszünk,
Ha függönyön szétnyil a rés . 
Teremnénk s rémületbe vész 
A  gyermekünk.
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Minden fény orvul les reánk,
Nap és hold bennünket nyomoz, 
A z  éjjel, a sikátoros 
A  cimboránk.

Minden kacaj örvénybe hajt, 
Minden sikoly romlásba dönt: 
Tanácsadónk a csönd, a csönd,
A  néma ajk.

Anyád, ha a szemedbe néz 
S aggódva firtat meztelen,
Nem vérzik feslett testeden 
A  szenvedés ?

Nem fojt meg a fülledt homály,
A  vád dacod nem törte meg,
Mi lesz, ha a gonosz tömeg 
Sárral dobál?

Lesz-e majd egyszer szép nyarunk 
S a nyárhoz kedv és hév elég, 
Tudunk-e majd szeretni még,
Vagy meghalunk?
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Eg y ko r ú  f ame t s z e t  1923.

A  homlokán a mély redő 
Gyémántfüzérként kérkedő.

Szemén kék árnyék sátoroz, 
A  szája vékony és gonosz.

A  válla süppedt, sárga már, 
A  melle omló kártyavár.

Tizenhatéves is lehet, 
e elherdált már negyvenet.

Tévelygő, satnya lábai 
Még néha tudnak szállani.
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A  tánca éhes és bolond.



Ha elfárad, templomba megy,
S a bűnt gyönyörrel vallja meg

A  nézése, a mosolya 
Holdfényben fürdő pocsolya.

Szerelme zugó fergeteg 
És sohasem szül gyermeket.

Családja mégis nagyra nő,
Egy nemzedék sírhalma ö.



A sánta lányhoz.

Ha látod a ballettet imbolyogva,
Bokák sorát, ha megzavart madárraj 
Módjára felrepül s parányi szárnnyal 
Forró szelet kavar, sütő aranyport 
Hint a szemekbe, égnek a szemek 
S könnyet izzadnak a szépség hevétől.
A  nővéred ha keringőzni látod,
Es labdáért ha libben labdaként 
Barátnőd, s ha a primadonna lába 
A z  apró csillagokba belerúg,
S ha látod a kokottot szépharisnyás 
Kevély ikrákkal kéjre silbakolni,
S ha látod a cselédek redves, izmos, 
Elterpedt csánkjait a fapapucsban,
Amint csípőik széles boltozatját 
Terméskő-pillérként magasra tartják;
Ne átkozd meg két gyenge, sánta lábad. 
Ne gyűlöld lépted dadogó zenéjét,
Ne sírd tele két formátlan cipőd,
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Ha este ágyadnál ferdén lehullnak.
Mint elkinzott csikókról az igák:
Én a mellem teríteném eléd,
Hogy a talaj vad görcseit ne szenvedd, 
Szent szöveget Írnék a bús zenéhez,
Mit járásod átabotán kiver,
S két kis cipődre szárnyakat szerelnék,
Hogy szálljanak, ha hozzám hajt a vad,
Tizennyolcéves, bűnös, titkolódzó
Vágy, melyben minden csúfságunk kiszépül.
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A csúnya nőhöz.

Ma láttalak, testetlenül, kopár 
Bőrödre múltad száz göröngyöt ácsolt. 
Csömör lepkéje szőtt szemedre fátyolt, 
Melled haván megbámult a gyopár.

A  szó megázott, vaksi csirkeként 
Csipogva ült kimarjult, sárga szádon, 
Kevés hajad tót kontyba bújt, ruhádon 
A  szög tépázta a selyemszegélyt.

Szobrászod, ki naponta ujravés,
S ki új színekbe rejt, a házipiktor 
Selyembilincs, halcsont, ecset s a rizspor, 
Ma cserbehagytak és nekem kevés,

Hogy zongorád ma is felzaklatott 
Sírással érez lázas ujjaidra,
S hogy elméd gazdag képzeletben izzva, 
Megért csigát, embert és csillagot.
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Áldott a bölcseségre nyílt ajak,
Mely felszakadt, hogy higyjék és megértsék. 
De szent igéknél szenteltebb a szépség,
Mit jókedvében az isten farag.

Csúf szobrodat oly búsan nézem én,
Miként a ravatalra kiterített 
Menyasszonyt nézi, ki mindent veszített:
A  mindörökre megcsalt vőlegény.
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U f ü v ö n.

Uj fűnek zsenge kocán 
A  lomhaság szegével 
Keresztre vert az álom 
Es színtelen viasszal 
A  pillám összefogta 
Es a fülem befolyta 
Egyhangú lárma ólma,
Iszalag bujt keresztül 
Öklöm goromba görcsén.
A z  atmoszféra terhe 
Száztonnás görgetegként 
Dermedten ellapított,
Mint sziklatömb a gyíkot,
S hogy élek, én se tudtam . , .

S hogy ott tunyán lapultam 
Füves partján a víznek.
Hát arra jött a Körös 
Ficánkoló irammal,
Kíváncsian kiloccsant



És végignyalta képem 
S hogy ott halotti-halvány 
Ajakkal s ernyedetten 
Terültem, mint a hulla,
Kin lándzsa vert keresztül:
Kutyák kerültek arra,
Kettő vicsorgva húzott,
A  harmadik meg nyúzott,
S csalódott vakkanással 
Loholt el friss szimatra.
S hogy ott kiengedetten,
Kivetve kényre-kedvre,
Hevertem, mint a részeg 
Háromnapos toron tül:
Hát arra jött a nő is 
Világos-zőld köténnyel:
Kőrülkerült vihogva,
S aranypillés papuccsal 
A  tomporomba rúgott —
S csúfondásos dalokkal 
Továbbtáncolt a nő is.

S hogy este lett s az ég is 
Leroskadt rám sötéten
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És olajos nehézség 
Terpeszkedett a vízen 
És a kutyák neszeitek 
Palánkos udvarokban,
S a nő ledobva fátylát 
Alomtalan pihent el:
Sok szentjánosbogártól 
Kifényesült a zsombék 
Es rázilált hajamba 
Lopództak s csillagoztak 
S hogy arra jött kevélyei 
Világos homlokommal 
Halottnak hitt az isten.



M o r g u e.

Nem ismerem. A  homlokát a sebbel, 
Száját szeszélyes, vásott fintorával 
E pillanat vázolta rá szememre.
Száraz haja csomós, akár a kender,
Utolsó harca kék bőrébe ágy all,
A  körme szörnyű karmolásra fenve.

Mindjárt szivébe látni; már a lándzsa 
Sikos fénnyel lobban meg és bemélyed, 
Kéjelgve váj a teste lágy vajában.
Most lottyadt húscsomók burkát lehántja: 
Mint színben tört szekér, bent áll az élet 
S vér rostokol a pitvar ajtajában.

Ki végtelenbe látni vágy, benézhet,
Már széthasadt: megtudni most, ki volt ő, 
Tenyéren szive, felkoncolva, pőrén.
O, látni már a sors dúcát, a fészket,
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Itt rejtegette végzetét a holt no,
Itt bújt az életére rátörő rém,

K i keserű savat csent uj borába,
Szemét a spektrum kéjétől lefedte, 
Drótkorbácsot font bolyhos napsugárból, 
Gáncsot vetett, ha táncra járt a lába, 
Szeretni küldte, hogyha nem szerette, 
Acsarkodóit, ha kedves volt a mámor.

Döglött motor . . . Falába fúrt a penge.
Egy állat szive volt? O, hol lakik hát 
A  rejtett kin, orvgyilkos sorsa szörnye,
K i nékem is majd fegyvert ád kezembe? 
Hát kik vagyunk mi? Sorsunk néma titkát, 
Szabdalt szivét, belőkték egy csöbörbe.
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Budán a szűzzel .

Sikító sípon, nyers dudán 
Pest háborodni kezd,
Jöjj drága szűz, a szűz Budán 
Nem szajha még az est!

Tisztes kisasszony, kontya van 
Litániára megy,
A  szív ma Pesten hontalan,
Jöjj drága, vár a hegy.

A  hegyről messzi látni majd,
A  völgybe látni majd:
De most ne nézd a földi bajt,
A  fekete bivalyt.

A  hold, az égő égi szén 
A  völgyben veszteleg,
Kezed se fogjam s mégis én,
Csak én vezesselek.
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f
0  t hadd hallgassam el neked 
Buzgó imádatom,
O, hadd merengjek el veled 
A z  édes tájakon.

Alpok viharja oly bolond 
S a tenger mérgező,
De melled áldott rózsadomb, 
S a borod vérmező.



Szere t l ek ,  nem szere t l ek.

I.

Sárkányfejét a szennyes szenvedélynek 
Elmém élével rég lenyestem én,
A  hátgerincem s matracom kemény,
Hideg szobában, egymagámban élek.

Mit asszonyokról zengek: költemény,
Emlékek íze, évelő szeszélyek,
Higgadt szivem zaklatni könnyű méreg,
Mit megtalálok renyhe éjjelén

A  rothadásnak, könnyű por talán,
S az aszpirin s a Veronái között 
Kallódik a szekrényke asztalán.

S ha percre tán vérembe költözött,
Megtölti medrét az ernyedt ereknek,
En nem szeretlek, édes, nem szeretlek.
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II.

Én nem szeretlek, nem szeretlek, édes, 
Szivem megunt dobogni sziveden,
Hóeste fa, keményen, hidegen:
Nem akarom, hogy máglyádon felégess.

Havam nem lomb, a jéggyümőlcs nem édes, 
Szivet nem tudsz faragni kérgemen,
Nincs semmi hasznom, semmi érdemem, 
Királynő nem dőlt testem törzsökéhez,

Hős nem kötötte ágamhoz lovát,
Gőggel repült a griffmadár tovább,
Tüzedre engem kegyből hát ne válassz,

Melled jegemre bújni nem hagyom,
S ha lángod mégis áttör a fagyon:
A  fának és a lángnak is halál az.
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III.

Vigyázz szegény, az életed törékeny, 
Múlandó játék; jól vigyázz magadra. 
Istenpalánta vagy ma, kis tanagra,
Es holnap csorba bábú a szeméten.

Holnap hitem szememről tán letépem 
S a kéz, mely szobrod reszketőn faragja. 
V íg gyűlölettel tördel száz darabra 
Ujját se vérzi a silány cserépen.

Amig elhiszlek, légy bátor kiróni 
Sorsomra bosszút, bélyeget, gonosz 
Rabszolgaságot, mint a babiloni

Isten, malmot tapostass, ostorozz I 
Mert holnap tán kaján kényem felébred; 
És elszegődhetsz hozzám kis cselédnek.

Igaz könyv 177
12



IV .

Apád szeretnék lenni. Gondodat 
Viselném, sedre lépteid vigyáznám,
S lesném, mint vén paraszt a szűz barázdán, 
Hogy érik benned érzés, gondolat.

Szilaj kedved szeméremmé igáznám 
És pírra szoktatnám az arcodat,
S hogy elkerüljön kín és kárhozat, 
Gárdistaként virrasztanék a strázsán.

Elkergetném rikácsolón, garázdán 
A  májust, mely új vágyra bujtogat,
A  fákról a virágokat leráznám,

Mert éhem, szomjam ráduszít paráznán; 
Apád szeretnék lenni, s lányomat 
A  legszebb álmaimban meggyaláznám.
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V .

Úgy hordtalak magamban, mint a no, 
Ki magzatát éleszti életével 
És bélyeget, gyalázatot se szégyell,
A z  isten áldott ágyastársa ő.

Szenvedtelek magamban érlelő 
Áldozni éhes asszonyszenvedéllyel, 
Álmatlan kínjaimból minden éjjel 
Neked jutott a jóság és erő.

Most megszülettél, elhullattalak 
Egy kapualjban, s mint esett cseléd, 
Lappangva bujdosom a kert alatt.

S ha éjjel ellopódzom, hült helyét 
Lelem bűnömnek, mert a csúnya, zord 
Idő, a vén cigánynő elrabolt.
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V I .

Edzett, s kemény, ha volnék, spártai 
Mezitlen ifjú, kit hős mester oktat 
Ravasz cselére férfias bíróknak 
S hogy kell a kardot vérbe mártani.

K i böjtöt s megtartóztatást fitogtat, 
Kígyók marják s szégyell kiáltani 
Es éjjel békén hagyják álmai,
Mint férgek a balzsamba vont halottat

Most tűzbe tartanám a hős gerelyt 
Es célbavenném, ki fegyvert emelt 
A z  emberre, ki élni, élni vágyik.

A  dölyf máglyáit vérrel oltanám,
En nem szeretlek! ezt sikoltanám,
S az emberért harcolnék mindhalálig.

180



V II .

De lásd e satnya izmot, lomha kart,
A  romló Róma kéjenc, korcs fiáé, 
Kezében görbe mankó lett a spádé 
Es roggyant lába bordélyházba tart.

Feledte, hogy boldog hazát akart,
Mely istené s a kínlódó világé,
Ma minden vágy a lágy, a lázas ágyé : 
Vérrel rózsázza be a ravatalt.

Szerelmes ágy, halottas ágy, ahol 
A z  elbitangolt élet meglakol 
S a bűvös forróságra sarki fagy jo :

En fekszem ott, nem ment meg senkisem, 
De ittas tébolyomban azt hiszem,
Te vagy a kéjtanyán az ifjú rabno.
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V I I I .

Nem semmi sem kell. Tudlak és eszellek.
Mint egy finom szó, úgy vagy az enyém.
Mit elsikoltok oktalan, henyén 
A  hold alatt, szelíd víz partja mellett.

Mint szélben tengert, messziről ízellek,
S mint délre, folyton készülők feléd,
Mint búcsújáró dombi kegyhelyét,
Szemem szerelné látogatni melled.

O, csak szemem. De jaj neked, ha pillám 
Lehúnyom. s vágyam rádtőr, mint a villám 
És testedről a meszeség leolvad.

Nem, semmi sem kell . . . Minden tüske, méreg. 
De sokszor úgy kívánkozom tevéled 
Csak összeérni, mint a ma s a holnap.
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any o l  histór ia.





Igaz könyv.

Most azt hiszem, minden igaz volt,
Amit e könyvben föl jegyeztem: 
így éltem a hideg világon 
És így vesződtem Budapesten.

Én nem vagyok orvos, vajákos,
Ki sebre, varra hűs vigaszt önt:
Ez a könyv nem a bölcsek könyve,
Meddő, dühös, bolond, igaz könyv.

A  dalban tőrtrugójú szív van,
A  szóban lázas emberagy van:
Azért vetődtem a világra,
Hogy akinek kel , odaadjam.

Vén asszonyok, ha megmorogják,
Tudósok, hogyha ősszetépik:
Adjon az isten az enyémnél 
Százszorta szebb életet nékik.
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így éltem, rágódtam, gyűlöltem,
S most csüggedt homlokom legörnyed: 
Akik nem félnek a haláltól,
Azoknak írtam ezt a könyvet.
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Sz e r e t né k  é lni  a v i déken .

Szeretnék élni a vidéken,
Honnét a cél elüldözött.
T i nem tudjátok, hogy mi nékem 
Itt élni a kövek között.

Bezárva éltem én a kőben,
Nyögtem tégláit, ormait,
De most kicsap a vágy belőlem 
Es robban, mint a dinamit.

Csodás a dongó lift s ha vézna 
Dróton szalad a villamos,
De szebb a sárga ló s a cséza 
S a csónak, mit tó habja mos.

Fény és zsivaj agyamba tépáz,
Megűz a vad sokféleség:
A  kávéháznál jobb a présház,
Színháznál a tündérmesék.
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Csókoltam itt százféle -ágyon, 
Költöttem olcsón drága vért,
S most félénken rajongni vágyom 
A  szőke papkisasszonyért.

K i eddig befalazva éltem,
Miként a bűnhődő barát.
Kirontok és a szép vidéken 
Ú j élet sodra nyargal át.

Meguntam a sok börtön-estét,
A  kőben nem birom tovább:
A  szép vidéken szép öregség 
Kinálja dús asszűborát.
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Spanyo l  hi stór ia.
(B á lin t La josn ak .)

A  fűben elmerült a föld,
A  napban elmerült a gyep, 
Arannyá üdvözült a zöld,
Felhővé a dacos hegyek: 
Mögöttük zeng virulva Frankhon. 
De nemsokára jő az alkony,
S a hegy leküldi a szelet.
A  megriadt mezők felett 
A z  éj dühe viharzik át.

A z  éjszakák, a reggelek 
Itt lelték a remek bikát,
Amint az első fény előtt 
Gyönyörkődőn az égre bőg, 
Amint keresve csöndes enyhet 
A z  alkony árnyékán elernyed,
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Amint gőgjéről megfeledkezik,
S a fékevesztett, mámoros viharba 
Konyulva fúr hegyes, királyi szarva 
S fehér tehénkékkel szeretkezik.

Harapta az izes füvet 
S uralkodott a zöld határon,
Mig egyszer, sallangos határon 
Vígan, nem vetve rá ügyet,
Nem félve vadtól, banditától 
S a fellegtől, melyen vihar lóg, 
Kőzelgtek véribe varrva, bátor, 
ölesre nőtt, kevély hidalgók, 
Megtorpant és felszegte orrát 
És elbődült, midőn a földből 
Kezük nyomán kinőtt a korlát 
S mögötte vertek új tanyát.
Húsába szúrt, akár a bőgőly,
Midőn a szűz gyepet kitépték 
S a főidbe vájt a vaslapát. 
Kemence szórt az égre kormot 
Es szennyes lett az égi kékség,
A  déli napban is komorlott.
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Csak állt meredten, szarva szétállt,
Feszült nyakkal, dülledt inakkal.
S az infánsnő is arra sétált 
Nyomában három őlnyi apród 
Ezüst pajzsokkal és nyilakkal.
A  napot, az aláhanyatlót 
Bámulta, mig az este nem jő,
Kezében vérpiros napernyő 
Szűrte a tűző sugarat.
Ott állt a dűlt, nagyárnyu állat 
És leste, hogy a kedves esti 
Bucsűsugár pirosra festi 
A  vékony arcot, barna vállat 
S szemébe szökkent a harag.
Meglendült a kemény, iromba 
Kinyúlt test, lázban a pirostól . . .
Rengett a főid, loholt a donna,
S a levegő is meghasadt.

A  hátán megpattant az ostor.

Akkor vadat, fájdalmasat 
Bőgött a barna végtelenbe 
S szörnyű fejét szügyére szegve 
A z  éjszakába elszaladt.
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íjjászok űzték most a barmot 
De megcsúfolt, testvéri testét 
Magába vette az őles rét.
Vad ordítása egyre hallott,
És benn, tövén az új falaknak 
A z  alvó népek felriadtak 
És meghuzatták a harangot,

*

Oly dús e bokros új vidék, 
Fúvét nem lépte senki még 
S esőben ízes sarju serked. 
Amig vígan, mohón harapta 
Öröm volt mindegyik falatja. 
Lovasok lepték el a berket.

A  bokrok loncát szertevágván 
Meglátták fürgén, élvezőn 
S mert túl az elhagyott mezőn 
A  mélytelen-mély őszi dágvány 
A  gyenge tengelyt megkötötte: 
Karéjba oszlottak körötte,



Csörrentek a vérélü kopjak,
Patkó pendült a gyors patán.
Es már hurok feszült nyakán:
A  megrekedt szekérbe fogták.

Es vonta és kiöltve nyelvét 
Szaladt a roskadó szekérrel,
Nem tudta merre, s meddig ér el, 
Csak tűrte, hogy a durva helvét 
Rablólovag csíkozza borét 
Szijjból font ólmos ostorával.
Már elmerült a serkedő rét 
Es elmaradt a drága róna,
Hol a vihar sasteste szárnyal.

Előtte fénylett Barcelona.

A  vámon túl a csárdacímer,
Benn tarka népség, durva, céda, 
Mély mór borokkal várt a söntés. 
A z  udvar tág és tiszta színnel.
A  gazda száján szép köszöntés, 
A z  istállóban friss a széna 
S a sárga, zizzenő alom . . .
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És malagán, s forró dalon 
Elédelgettt a locska helvét,
Agyára szállt a súlyos óbor 
És ólom ülte lomha nyelvét.
Egy mocskos tölgyfaasztalon 
Három sötét, goromba kóbor, 
Zsoldos talán, vagy vad kalóz, 
Kiknek a bűnös éj adóz,
Kik kincsüket marták, orozták, 
Sárgán villámló nagy halom 
Aranyra pörgették a kockát.
S hogy látták, hogy a svájci részeg, 
Játékra hivták, s ő bolond 
Mámorba süppedten kacagta,
Hogy gördül az aranykorong, 
Bambán tomboltak a zenészek,
Es gőzölögtek a szeszek 
S ö mindenét egy tétre rakta,
S minden tallérja elveszett.
S midőn már kardját, drága vértjét 
Elvitte a garázda, rossz éj 
Es látta, hogy sarkantyú, rostély 
Es minden büszke harci érték 
A  zsoldosokhoz siklik át:



Feltette daccal a bikát,
S a martalócok újra nyertek.

Hajnalra felszáradt a főid 
S a tág, színjátszó, őszi, kertek,
S a barna, vén tetők fölött 
Folyós-arany napfény ömölt 
S elmosta a szennyes ködöt. 
Hintók cikkáztak röpke trappban, 
V íg szikrát szórt a szürke gránit 
S a hegy párkányáról kigyózva 
öszvérek húzták nyúlt csapatban 
A  vásárosok talyigáit.
Tetők fölött egy hosszú pózna 
Ormán vadító, vérpiros 
Zászló hirdette szerte némán, 
Hogy este a dicső arénán 
A  harc megujra felporoz.

Heroldok száguldtak dobolva 
A z  utca csattogó kövén,
S hirelték: „Nem került porondra 
Erősebb, formásabb bika!
A z  őse a dühödt bölény



És benne pezsg még sűrű vére. 
Nedves szemében alszik a 
Múlt sziklatépő, ős haragja!"
És szájukon pergett a szép szó: 
„Érdemes minden díjra, bérre 
A  szőrnyü-szép ma esti cécó.
Ha polturátok sem maradna!"
S a láz kigyulladt a szemekben 
És mint a pernye száll a szélben, 
Repült a hir a városon.
A  toreádorok kevélyen,
A  csárdában asszút borozva 
Kérkedtek: „Vérében mosom 
Ma barna arcomat pirosra 
S az infánsnő belém szereti"

S az elherdált, nagy, büszke állat 
Ki isten volt az ősi pusztán, 
Elhagyva színt és szekeret,
Uj lánccal baktatott az utcán. 
Kitódult asszony és öreg 
S csodálta teste friss rugalmát 
A  léha, imbolygó tömeg,
Kit véres pára egyre fertőz.
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S csúfolva rettentő nyugalmát 
Néhány lerongyolt utcagyerkőc 
Rángatta farkát boldogan.

Es jött az est. Szurkos kanóc 
Bűzös fényét széttárta tágan 
Es mint a megduzzadt folyam 
Dagályt idéző holdvilágban 
Ömlött a polgár, martalóc, 
Matróna, ringyó és cseléd.
Es búgó harsonák jelezték:
A z  infánsnő most érkezett meg, 
A  páholy ajtaján belép 
Es édes, barnabőrü testét 
Simázzák gyengéi bolyhái 
A  bibor-bársony kerevetnek!

A  láncot, s a ketrec lakatját 
Most kezdték ép megoldani 
S az infánsnő heroldjai 
Harsány szavakkal hirül adták: 
„K i bántatlan megőrzi testét 
S nem fut meg a dühödt bikától, 
Azé minden dics és fizetség!"



S mert tallértól bátrabb a bátor 
S a vére bértol izzik át,
Felajzva várt hat toreádor:

Es elengedték a bikát

Először megtorpant büvőlten, 
Csodálva, hogy a dús sorokban 
Egy hang se kél, egy kéz se moccan 
Es látta, hogy a sima táblán 
Finom vonalban hátradőlten 
Hogy néz merőn rá a királylány.
Kit kinn a réten megszalasztott.
Es látta szép arcán a gőgöt.
Es fenn a karzat korridorján 
Meglátta a rongyos parasztot,
Dülledt szemekkel s tapsra készen.

Meglendült és a népre bőgött 
Es gőz szakadt ki nedves orrán . . .

Most gyors irammal, vakmerészen 
Kopját vetett felé az első,
Egy percre megrogyott riadtan
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Mert mérges éle érte mellső 
Lábán az izmos, karcsú térdet. 
Figyelte, amint visszapattan 
S a sulykozott porondra csorren . . .

Bőgött, de még semmit sem értett . .

Most bronz lovon, keringve körben 
Lopódzott szökkenőn a másik 
S incselkedőn szarvához érve,
Arcára dermedt, torz mosollyal 
Égő taplót dugott fülébe.
Megállt és feljajdult azonnal,
Állát izzadt szügyébe fúrva 
Érezte, mint apad ki torka.
Foga dühtől csattogva vásik.
S vészes vágtában bőgve, fújva,
Két támadóját elsodorta.

De nyomban megszükült a sorjuk, 
Egyszerre űzték mind a négyen,
Egy könnyű nyíl, surranva, frissen. 
Megállt rengő, kemény szügyében. 
Tágult az öblös, síkos orrlyuk



A  vér csípős, részeg szagától,
Szakadt a nyíl, akár a zápor . . .

Es most megállt és meg se pisszent .

Csak tűrte, hogy a barna bőrét, 
Mezők félelmetes csodáját 
Bolond acéllal megdobálják 
Pihenni vágyott, vágya vonta 
A  csöndes, nyugtató vadonba,
Hol az övé az éltető rét . . .
Es már a drága vért se bánta,
S hogy térde zökken, lába sánta, 
Nem bánta ketrece lakatját 
Es megbocsátott, hogy eladták,
Eltűnt a bódult, tarka rémkép 
Es bőgve hívta a tehénkét . . .

Olt állt szelíden, mint a borjú,
Két fájdalmas, űzött szemével 
S a bámész nép, a vérre szomju 
Nem értette az árva barmot,
Amint lehorgad és letérdel . . .
Lábbal dörömbölt és morajlott



És durva szitkot szórt merészen, 
Mert vért akart a könnyű pénzen, 
Gyilkos düh bujtogalta lelkét

És újra kezdődött a torna:
Vörös posztóval ingerelték.

És ekkor összegyűlt szemében 
A  tengerekről mind a felleg 
S dacos hegyekből mind a szélvész 
Zúgott sűrű lehelletében.
Vérét fenékig felkotorva 
Meglóbálta, az ős, vad érzés 
És most megindult s szörnyű szarva 
Lékett tépett a levegőn,
És sápadtan és remegőn,
Arcát rémülten eltakarva 
Szaladt szét néző és pikádor . . .
Bőgése száz mérföldre hallott 
S otthon megtelt a pincegádor 
Rémült asszonnyal, gyáva férjjel.

A  templomban verték az éjjel 
A  vészt jelentő száz harangot.
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Hajnal lett s felbődült a napra, 
Száguldva és gyűlölve roncsolt 
Márványt s a bársonyt és a foncsort 
A z infánsnő tükrén (miben 
Meglátja arcát, hogyha eljő 
S a kereveten megpihen,
A  kezében piros napernyő 
Piros, mint volt a szörnyű posztó 
S e mély, halálos lázu méreg . . .)

A  téren néhány mord poroszoló,
S sunyitó, félszemü pecérek 
Közelgtek, s a cirkuszra szórták 
A  tűzbe mártott szalmacsóvát. 
Kigyulladt a szuvas palánk 
És macskaként kúszott a láng, 
Fölmászott a vászon tetőre 
S fölfalta a szép bojtokat . . .
És dermesztőn harsant belőle 
A z állat nyújtott, tompa hangja,
S ő még dacolt, s belérohanva 
A  füstbe, mely mar s fojtogat,
S a lángba, mely ismét betört: 
Őrjöngő lázzal a szemekben,



Tenni akarva s tehetetlen,
Megroppant, égett, elgyötört,
Buzgó sebekkel elborított 
Cafrangos teste megszakadt . . .
S vonaglott, mint a könnyű gyíkok 
A  szörnyeteg sziklák alatt . . .

A  tűz lohadt és mint a kagyló 
Zsongott a tenger és a révek 
Hajót fogadtak és a nép 
Elhagyta vak rejtekhelyét.
S a leskedő, konok pecérek 
Körülvették a lomha testet,
Kezükben megvillant a tagló 
Es nyomban osztozkodni kezdtek.

Borét elvitték Cordovába,
Kövér húsát a fürge kukták 
Hidalgók kamrájába csukták.
A z utcának jutott a mája,
Epéje, s a szennyes belek,

A  szarva, ez a büszke jószág,
Miben ős harsogás remeg,
Furcsán, nem kellett senkinek.
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Egy lantos ment mélázva arra, 
Szivében szerelem, bohóság,
S holott a tűzvész régi, barna 
Nyomát füvek be nem takarták, 
Megtelte híres, csorba szarvát 
Felvette és tovább haladt.
Aztán a pálmafák alatt 
Ledobta lantját és a tülköt, 
Levetkezett s édelgve fürdőtt,
Majd szárítkozva elfeküdt 
A  friss gyöpön . . .  És mindenütt 
Nyugodt, derűs volt már a föld 
S a víz pihent színes fodorral.
Most felrémlett a drága hölgy 
S száján szemelt egy búskomor dal 
A  hűtlenről, ki mást szeret.
Aztán vígan, feledkezőn 
Szétnézett tengeren, mezőn 
És falt falatnyi kenyeret.
A  dombokon már este volt 
S ő kémlelődött: lesz-e hold?

A  város innen mesze volt 
Bújó nap bíborába fürdött



Szép teste, a márvány fehér,
A  város innen messze volt,
A  holdra várakozva büszkén, 
Szegélyén néma, barna folt, 
Szeme megült a cirkusz üszkén, 
Amint a hold fölötte csüngött 
És szörnyű kedv gerjedt agyában

Hajnalban, amikor beért 
Megfujja majd a csorba tülköt! 
Remeg a város, a fehér,
Remeg dermedten, halaványan. 
Megkondulnak a templomok,
S megrendülnek a vén kövek 
És szétszalad a kapzsi, léha 
Parázna, vérszopó tömeg.
S ahol most üszkös a homok 
A  földből nő egy új aréna . . .

Mária, fehértestü bárka 
Mária, üvegtestü csillár 
Mária, lobogó olajos korsó, 
Könyörögj értünk: Szomorú Szűz.
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