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JVHSSA SANCTA. 
Introitus. 

Legyenek tiszták lábaim, 
Mint áldozatra szánt-galambnak 
És színem, mint a színaranynak, 
S csillogó, mint a gyöngy s, rubin. 
Előtted állok óh Uram, 
Én, a vakond, közel a Naphoz. 
Számon ének, fejemen hamu van: 
Engedj magadhoz . . . ! 

Kyrie. 
Szórd óh Uram, az irgalomnak 
Fénylő kincseit szerte. 
E kincsekkel felgazdagitva 
Dalom szebb ezerszerte, 
Mit égi, zengő citerákkal 
Égi karok kisérnek, 
'Mert csodatermő irgalmadról 
Áradozik az ének. 
Most lelkem, mely feléd igyekszik, 
Tisztító, forró,  szent viharba' van: 
iKyrie Eleison ! Irgalmazz Uram . . . ! 

Glória. 
Mindenért, ami volt, van és lesz, 
Örökké dicsőség Neked, 
>Ki alkotád a pille szárnyát, 
S a kéklő, óriás eget ! 
iKi fönt az ormokon ha fénylesz, 
Mosolyban fürdik a világ. 
D e reszket, ha viharzó éj lesz, 
.A büszke tölgy, s a csalit-ág. 



Lehetnék ararátnyi érchegy 
És hangjaim ezüstösök, — 
Dicsőségedet akkor is csak 
Ciripelném, mint kis t ü c s ö k . . . ! 

Evangélium. 

Im, mondatik az Evangélium, 
Az élet egy-örök, nagy hiradása. 
Megtorpan harcra görbülő kezem 
És ott ragyog a három tiszta jel 
A homlokomon, számon, s szivemen. 
Homlokomon: hogy átértsek Uram, 
Roppant bölcseségedből egy parányt, 
Mely életemnek jelt szab és irányt. 
Szájamon: hogy dallal harsogja át 
Mint színaranyból öntött trombita, 
Öröklétednek márványcsarnokát. 
A szivemen: hogy mint égő jegyet 
Vegye, s ápolja dús palántaként, 
Amit a háborgó világ k i v e t . . . 

Credo. 

Hiszek, hiszek, hiszek! 
Hiszek a mindig egy, örök, 
Mindenható igaz Istenben, 
Ak i alkotott engem! 
Hiszek a földnek ellenére, 
Hiszek a Sátán ellenére, 
Hiszek enmagam ellenére! 
Fejem ráhajtom tenyerére, 
S szivem nem reszket, nem kiált, 
Hiszem, hogy értem szánta kezdet óta 
Szent áldozatnak egyfiát. 
Örök jelek vannak felőled 
A földben, földön és egen, -
Hiszek tebenned Istenem ! 



Offertorium. 
Kezdődik az örök csoda, 
Mit elkáprázva néz a lélek. 
Vak lelkem nézz, csak nézz oda, 
Kegyére az Isten szivének! 
Bámuld az olajfák hegyét, 
Ahonnan az Élet elindult, 
Mig hős harcában a halállal 
Az égen, földön szörnyű kin dúlt. 
Bámuld a szegett kenyeret, 
S a hegyízzadta tiszta bort, 
E nagy csodát, amely megett 
Két égi t i tok összefor r t . . . ! 

Prefacio. 
Méltó és igazságos a ' Urnák 
Mondani diadaléneket, 
Ki adja a fényt a világnak, 
S a lángzó, fiatal éveket. 
Ki óltja a férfiu-korba 
Nagy tettek erős, deli vágyát, 
S az agg rozoga csontjainak 
Pihenni, puhán veti nyoszolyáját. 
Kit angyalok és kerubok milliói 
Szolgálnak örökkön-örökké, 
Ki fölemel, ha fejem megalázom, 
S teszi a gőgöt derékba törötté. 
Zengje az ég, meg a föld, s a pokol, 
Ködverte falu, s a bűnteli város: 
Méltó és igazságos, 
Méltó és igazságos . . . ! 

Sanctus. 

„Ez az én t es tem. . . " S test a hókenyér. 
„Ez .íz én v é r e m . . . " S ontott vér a bor. 
„Ez t egyétek s van örökéltetek I " 
Ezt esszük és van örökéletünk. 



„Ez t igyátok, s piros lesz szivetek!" 
Ezt isszuk és szivünk örökpiros. 
Nyitott oldalból kibuggyant a vér, 
S lassan lecsordult a kereszt bogán, 
A meggyötört isten-tetem alatt 
Kehelybe hull a drága vér, s a viz. 
S a testtel együtt, mely ostyafehér: 
Öröktápláló égi lakoma. 
„Ez az én t e s t e m . . . " S test a hókenyér, 
„Ez az én vérem . . . " S ontott vér a bor. 

Páter noster. 

Miatyánk, ki vagy a mennyekben, 
S onnan figyelsz világra, csillagokra, 
Kinek szemét el nem kerülheti 
Sem sziklavár, sem kis csalogány bokra: 
Szenteltessék a Te neved, 
A Te országod jöjjön el, 
Mely oly távol van millióknak, 
S mégis oly véghetetlenül k ö z e l . . . 
Legyen meg szent akaratod 
Az égen, földön egyaránt. 
Add mindennapi kenyerünket: 
Zárt, tiszavirág-életünk 
Az áldott búzaszembe' lüktet. 
És vétkeinket is bocsásd meg, 
Mikép másoknak mi is megbocsátunk, 
Irigy, gonosz harag fekélyeit 
Gyógyítsd le rólunk — ez a mi nagy átkunk. 
És ne vigy minket kísértésbe. 
Ne engedj idegen vetésbe, 
Hova lábunk, a balga, csélcsap, 
Belétapos titokba, szokszor, 
De szabadíts meg a Gonosztó l . . . 



Agnus Dei. 
Agnus D e i . . . ime a Bárány, 
K i vállalta a világ bűneit, 
Ak i ott áll a végső vég határán, 
Hol emberszó, erő már nem segit. 
Agnus D e i . . . ime a Bárány, 
Lelkünknek ritka, drága eledel, 
Ki megment isteni élete árán, 
Ha konok vérünk méltón vezekel. 
Agnus D e i . . . ime a Bárány, 
Ö r ö k élet hullámzó tengere, 
Mélységes mély, szent öble vár rám, 
Hogy boldogan merüljek b e l e . . . 
Heggedjetek életem sebei! 
Agnus D e i . . . 

Communio. 

Meghajtom gőgös, vad fejem, 
Ziháló mellemen kezem. 
A térdem roskad, mint betegnek, 
S könnyeim lassan megerednek... 
A semmi súlyos érzete 
Sziklaként rám ólomkodik, 
A lélek veszte, végzete, 
Hogy vétkezik, hogy elbukik. 
Vérző arccal, vérző kezekkel 
Térek Uram vissza. Feledd el, 
Hogy hűtlenségem hányszor ért, 
Feledd el omló véredér t . . . 
Feltárom hozzád két karom, 
Conf i teor . . .  óh Irgalom . . ! 
Fáj a szivenués hull a könnyem, 
Láss meg engem, ki visszajöttem, 
Lássmeg csupán,—még ne szeress, 
Hadd legyen terhem tízszeres. 
Lelkem zavaros, mély tó, 
•Uram, nem vagyok méltó . . . 



Utolsó Evangélium. 

Elteltem ihlettel és malaszttal. 
Téged Uram, gyarló szivem magasztal. 
Az én szivem, ezrek szive, milljók sz ive ; 
Ki nem magasztal, nincs ma senkise. 
Bocsáss Uram, mint egykor Simeont, 
Bocsáss haza szegényes hajiokomba, 
Hintsd rá kereszted vidult homlokomra, 
Mely ott ég úgyis békélt szivemen, 
S az életet igy békén cipelem, 
Á m e n . . . 

1934. 



Szent Antal sirjánál. 

A dóm tövénél állok Páduában. 
Körül az élet harsogó folyam. 
Fürdöm a friss tavasznak illatában, 
S olasz nap éri szürkülő hajam. 
Künt a világ vidám derű, 
Napfényes, forró,  nagyszerű, 
A vágy - hogy élni, élni - szétviharzik,. 
S ott bent a nagy Szent hétszáz éve alszik. 

Beljebb sodor az áhitat hatalma, 
Megállok áldott oltára előtt, 
S kérdem: valóban hát meg volna halva? 
Hisz százak, ezrek keresik fel őt. 
Utolsó menedékeképp' 
Ide vonszolja életét, 
Ki már nem tudja bizón elviselni, 
S nyugalmát Antal újból visszaszerzi. 

Ál l az oltár, mint diadalmi jelvény, 
A gyertyák fénye rajta megremeg, 
S esengve Bábel valamennyi nyelvén, 
O t t roskadoznak fáradt emberek. 
Az oltár öblében alant, 
Hová nem ér se szó, se hang, 
Se zokogás, se fojtott sóhajok: 
Alszik a Szent és békén mosolyog. 

De nem, nem alszík! Éber ő örökké, 
Néma száján a mosoly is örök ! 
Bánat, könny, jajszó hogy válnék örömmé, 
Ha nyomná őt a véges földi rög 1 ? 
Akiket mindig szeretett: 
Hallja az embersziveket, 



~S valakié ha hűn feléje dobban, 
Soha meg nem tér vigasz nélkül onnan. 

Fejem lehajtom, szemem könnybe lábbad, 
Szent meghatottság árja elragad, 
S hideg kövéhez kősirja falának 
Odatapasztom forró  ajkamat. 
Óh, kérnem annyi volna, mit, 
S csak egy kérésem van ma i t t : 
Hadd érezzem az élet zsivajába', 

iHogy sírjánál nem állottam hiába . . . ! 

.1926. 



Vergődés. 
Szegény Ikarus: vergődöm a porban, 
Szárnyam törött, szomjas ajkam liheg. 
Egy lendülettel felrepülni  kéne 
A kék azúrba, csillagszűrte fénybe, — 
De tört szárnyakkal ki kísérli meg ? 

Neki indultam, vonzott a magasság, 
Titokzó hangok áradtak felém, 
Szárnyam viasz volt, szédültem az ürben,. 
S ijedten, némán, törten, kimerülten 
Földre zuhantam a nagy út felén. 

Mint partrahányt hajótörött, azóta 
Csapzott hajam s ruhám szárítgatom, 
Várom, hogy gyöngeségim szűnjenek meg,. 
S vizsgálom árját fodrozó szeleknek, 
Ha felszállhatnék újra egy napon. _ 

Örök vágy bánt a magasság után, 
A törpe lélek szállani akar. 
Minél törpébb, annál magasbra vágyik, 
A fennt káprázó csillagmiriádig, -
S mi lendítné, nincs bátor, tiszta k a r . . . 

Meddig vergődöm itt erőveszetten, 
Távol az égtől, s fekve a rögön ? 
Meddig tart, míg merev karom kitárván,. 
Vágytól gyötörtén és reménytől árván 
A bús, esett lélek jaját nyögöm ? 

S hogy itt, a porban, oktat az alázat, 
A titok, érzem, kitárja most magát: 
Csak vágy derengett eddig még szivemben, 
Szikrák pattantak pillanatra bennem, 
De szent, nagy áram nem járt soha á t . . . 

1934. 



Erdélyi Alvernán. 
A város torka el nem ér ide, 
Szél is ha kél, susogva rebben. 
Ferenc, a nagy, igy élhetett 
Az ős Alvernán békén, csendben. 

Én nem tudom: kifáradt szívvel, 
Meredt lélekkel léptem itt be, 
S minden lépésem ütközik 
Magányba, csendbe, létbe, — hitbe. 

Fehér a templom, hófehér, 
A lelkem benne megfehérül, 
S az Úr megielzi szívemet 
Jelenlétének címeréül. 

Elmenni, tűnni, mint a hajnal 
Jöttére terhes titku éj, 
Elbújni, hogy csak Isten lásson : 
Testvér, csodás ez igy, ne fél j ! 

Csak add át lelked' teljesen 
És minden porcikád' a csendnek, 
S a megfogant szent percek itt 
Mind drága gyöngyöket teremnek. 

A bánat, csüggedés, jaj elhagy, 
Az élet karma nem hasit, 
S a boldogságos feledés rád 
Pazarolja gyémántjait. 

Én nem tudom: kifáradt szívvel 
Léptem be, mint beteg eretnek, — 
És fán, füvön, lombon, virágon 
Megérzem lelkét szent Ferencnek . . . 

1930. 



Októberi rózsafüzér. 
Kezembe/ rózsafüzér, 
Az édes, égi tűznél 
Óh hadd melegszem. 
Ha tép a bánat ö lyve: 
Hogy könnyeket törölj le, 
Hozzád menekszem. 
Pereg az olvasó-szem, 
Egy röpke panasz-szó sem 
Fertőzi ajkam.' 
Neved, szép Boldogasszony, 
Rózsabimbót fakasztón 
Rezg a sóhajban . . . 

Dús nyári színek tőltén 
Októberi verőfény 
Pompázza arcom.' 
Két kezem összecsukva, 
Fáradt szemem lecsukva, 
De mégsem alszom: 
Pereg az olvasó-szem, 
Madárka dala szól fenn 
És elbecézget, 
Elmerülve a dalban, 
Morzsolom bízva, halkan 
A z Üdvöz légyet . . . 

1928. 



Hétszer elbukottak éneke. 

Uram, naponta hétszer elbukunk 
És vérző fejjel hétszer felkelünk. 
De ha egy nap felállni nem tudunk, 
Mi lesz akkor velünk? 

Mert szeretjük az ingatag talajt, 
Botorka lábunk mindig erre húz, 
Vérünk vad átka bűnről bűnre hajt, 
S lesünk rá, mint hiúz . . . 

Csak a nagy inség szörnyű küszöbén, 
Csak ott sikolt fel jajjunk és okol, 
Mikor fetreng a hetyke, gőgös én 
És tátong a pokol. 

Egy mozdulat az örök lendületből, 
Mely föl nekünk már hasztalan mutat, 
És nap ránk többet nem kél keleten föt 
És nem lesz napnyugat. 

Sötét, tátongó mélység árnya lebben, 
Egy kar lelök kemény- kegyetlenül, 
S érezzük: éltünk örök förtelemben 
És szennyben elmerül. 

Mintha világok égő gyűrűin 
Testünk, lelkünk holtan zuhanna át, 
Hasgatna holtan is a szörnyű kin, 
S gyötörne néma vád. 

De, - mint meredély partról iramos 
Patakba lódított letört virág 
Megáll félúton, s tartja, védi most 
Kinyúló lombos ág : 



Uram, ugy fog fel irgalmas kezed, 
Mikor hisszük, mindennek vége van, 
Él újra lelkünk, mely bújt, vétkezett, 
És sirunk boldogan. 

1927. 



Hamvazóra. 
Immár kiürült a kehely meleg öble, 
Belőle kifolyt, kifogyott a zamat. 
Nem húz a szivem duhajos örömökre, 
Csittulni csalom csuhajos szavamat. 
Már halnak a réveteg éjjeli fények, 
S szívemben a bánat mécse lebeg: 
El, el öröm, élv, t i vidorka legények, 
Szent a magány, ahová sietek . . . 

Kedvem koronája lehull ma a porba, 
Fátyolra sötétedik át szalagom, 
Vigalom száz gyöngye ragyog teli sorba 
Idegen ma nekem, ime, vissza adom. 
Koronátlanul érjen a pillanat üdve, 
Ha a döbbenet égi, szelid keze ér. 
Mint érc, a szivem heve-lángja lehűtve, 
Ereimbe' nem ég, — szelíden ver a vér. 

Már sejtem az élet ezerszavu t i tká t : 
A bánat ajándok, igaz csodaszem, 
S hol e szem csodatűkörü könnyei ritkák 
Nem is ért az a sziv örömet sohasem. 
A bánat ajándok, igaz dalu hárfa, 
Szivektől a szívig elér ez a húr, 
S ugy játszik azon - hogy az ég lesi, várja -
A Lélek, e mély, ez örök t rubadur . . . 

Vállad magasán a királyi daróccal, 
Fenséges Alázat : a szívem az ú t . . . 
Száz kába, bolond örömet sirató dal 
Lelkembe' ma halk szepegésre lazult. 
Óh szórd, pazarold a hamút ma fejemre, 
Hogy lelkemet ugy ne gyötörje a rém, 
Ami jön: — árnyékseregek kusza rendje. 
Ha az agykoponyák hegye dermed elém . . 

1928. 



Kopott ember az Úr asztalánál. 

Az áhitat, mint láthatatlan, 
misztikus, hófehér galamb, lebeg 
a tömjén kékes, könnyű fátyolán. 
Napsugár surran át az ablakon 
és csókkal tapad az Örök Kenyérre, 
mely tündökölve életet igér. 
Kopottasan, bús-mállatagszegényen, 
férfi  térdel a szent rács zsámolyán. 
Kezei durvák - sokat dolgozott, 
Az arca sápadt - sokat szenvedett, 
Haja kuszált - nem ért rá piperézni, 
A válla görnyedt - gondok malomkövétől. 
De szeme fénylik, hittel van tele, 
s fáradt szive szent, boldog nyugalommal. 

Itt állok hátul némán, semmisen, 
s irigyelem e kopott boldogot. 
Szegény vámost szeretnék játszani, 
de lázad bennem a farizeus, 
a mellet döngető, üres szivű. 
Az én ruhám új, elegáns, vasalt, 
A kezem ápolt, köiinyed és puha, 
Hajamon fésű kulturája járt, 
a hátam, vállam szálas, egyenes: 
s merev szivemben szégyenülten érzem, 
hogy a hit ily tenger-alázatával 
nem tudnék úgy letérdepelni o t t . . . 

1933. 



Út a kereszt felé. 

A vigasságok kelyhét kiittam. 
Fürödtem öröm aranyporába', 
Telemarékkal szakítottam, 
Nyilt a vidámság piros virága. 
S im, a vezeklés perce itt van. 
S ki ittam, s aranyporba' fürödtem i 
Bús szivvel állok, megtörötten. 
A marék hervadó virág 
Örömet többé már nem ád, 
S kezemből holtan lepereg, 
Mint fényevesztett gyöngyszemek. 

A bánat hamva homlokomon van,. 
Lelkemet rójja töredelmem. 
Hitem palotája romokban, 
Hogy kéne újból fölemelnem? 
Erő, segítség honnan, honnan? 
Óh én könnyű könnyelműségem, 
Erőtlenségem lesz a végem . . . 
De a remény lágy bársonya 
Betakar, ugy, mint még soha. 
Egy édes, titkos kéz vezet, 
S én tiszta mámort érezek. 

Ruhám megtépem, szivem megvérzem, 
Öntöm könnyem' omló patakba, 
S a lelkemet ifjodni érzem, 
Mint testemet hűs zuhatagba.' 
Szenvedő Krisztus lett vezérem. 
Szemem, mely látomásban árva, 
Odatűz a Kálváriái a, 
Honnan egy töviskoszorú, 
S egy arc, szelid, szent, szomorú 



TVJéz vissza rám, — mégsem megyek? 
Remegni látom a hegye t . . . 

S a síró alázat rongyain át 
Királyi sasként száll, száll a lelkem. 
Boldog csodálat fog le, ím, hát 
Jly drága érzés ez : vezekelnem ? 
Megértem az élet nagy t i tká t : 
Nemcsak a jók javával betelni, 
D e vezekelni is, vezekelni! 
.Egy út van i t t : a Golgota, 
Meddő, ki nem vágyott oda ! 
Én földre hajtom fejemet 
És — a keresztfához megyek . . . 

.1927. 



Nagypéntek. 
Kongott a szó Pilátus ajkairr: 
„Én mosom im\ keze imet . . . " 
S a vérre szomjas, elvakult Kain 
Lelkéből élő csordának kitett 
Szelid Mesterre ráborult az éj. 
ö rvényt kavart a torzult szenvedély, 
Az éj felett és szenvedély felett 
A Golgotán kereszt emelkedett, 
S a vész között, mint égi rejtelem, 
Hangzott a végsóhaj: „Én Istenem . . . ' * 
És megdermedt a keblekben a sziv, 
És lőn egyiptomi setét, — 
Az átokban fogant ember keze 
Megölte ennen Is tené t . . . 

És kong a torz szó most is ajkamon, 
„Én mosom im' kez imet . . . " 
Száguldó vadként vonszol hajlamom 
S a Mestert szűm nem érti meg. 
A vérző szent arc nem gyújt irgalomra. 
Életem szennyét gyűjtöm csak halomra,. 
Nem látom, hogyha nyilnak az egek,-
Ég dörgésétől meg nem remegek, 
Lelkembe' Sátán indulatja forr, 
És kedvesebb nekem a bal l a to r . . . 

De majd, ha jő a végleszámolás, 
S jő az örök tűz gyújtani:: 
Lehet-e kezem — nem mosásra, nem — 
De irgalomra nyúj tan i . . . ? 

1930. 



Szegény lélek verejtékei. 

1. 
Nézem, hullnak a hópehelykék 
Csendesen, zajtalan, puhán, 
Mintha égi kéz eregetné 
Szent játékból egymásután. 

Lágyan hintáznak, földre szállnak, 
Mint piciny égi madarak, 
S lelkem' szorongva járja átal 
Egy titkos érzés azalat t : 

Pehely vagyok Uram, kezedben, 
Szürke pehely, se jó, se rossz. 
Mi lesz velem, ha mégis egyszer 
Szent, fehér kezedből ledobsz . . . ? 

2. 

Nem lehetek Uram, oly tiszta, mint Te. 
Én be vagyok a bűn sarával hintve. 
Elfúlok a szenny-áradatban szinte, 
Felém irgalom olajága int-e . . . ? 

A tiszta tó hűs tükörét nem érem, 
Nem játszik arcod fénysugára vélem. 
Nem gyötri lelkem' bánat és szemérem 
Hegyi patakként zúg, zubog a vérem. 

Én is szeretnék lépni a nagy útra, 
Borítani tömött fátyolt a múltra, 
Rátalálni a Sichem- béli kútra: 
Csurogna csöppje énrám, nyomorultra . 



Tiéd örök lelkem, s porlódó testem, 
Uram, ne engedd, hogy kétségbe essem. 
Uram, ne hadd, hogy az utolsó esten 
Lelkemet is testemmel eltemessem . . . ! 

3. 

összeteszem a két kezem, 
Nem imádkozom, — vétkezem, 
Mert fanyar ajkamon a szó, 
Nem békés, halk, megnyugtató. 

Feléd igyekszem óh Uram, 
Lelkemen koldusruha van, 
De a kolduscondrán belül 
légmező. Semmi nem hevül. 

összeteszem a két kezem, 
S nem imádkozom, — vétkezem, 
Mert nem hivtalak: elűztelek, 
Mert nem kérek: de követelek . . . 

4. 

Uram, elfog sokszor a rettenet: 
Uram, hisz én mindig szerettelek. 
Uram, vagy csalt bennem az érzelem, 
S a Sátán játszott én velem? 

Éreztem, hogy Te vagy fölöttem úr, 
Hogy szivem aszerint feszül, lazul, 
Amint kezed simítja vagy szorítja, — 
Óh, hol van e titok nyitja . . . ? 

Uram, Te látod, sokat kiizködök, 
Vagyok két őrlő malomkő között. 
Itt búza, amott konkoly a más felén. 
Minek a lisztje leszek é n . . . ? 

És rettegek, mert jól tudom Uram, 
Hogy e malomnak két garatja van: 
Pokol-fekete, s mennyei fehér, 
S hogy a konkolyból nem lesz kenyér... 



Uram, én neked sokat köszönhetek. 
Szép órákat, ihletett perceket, 
Örömet, amit érezhet földi sziv, 
Sikert, amit a földi harc kivív. 

Mindent adtál — és én semmit se adtam, 
Szerettél — és én konok, hideg maradtam 
Most is szeretsz, óh érzem magam is, 
S mégis hálátlan vagyok és hamis . 

Uram, te végtelen vagy - én arasznyi, 
Te mély, s örök - én kurta, s pillanatnyi, 
Te Isten - én bűn-iszapolta ember: 
Ne mérj le szent, nagy, örök mérlegeddel. . 

6. 

Verj óh Uram, csak verj, erősen, 
Pattogjon rajtam ostorod 
És nézzen a mély, fenyítő szem, 
Mely előtt életem forog! 

Lázongó hátam ostoréhes, 
Igára vár szilaj nyakam, 
S hogy rá csapást csapásra mérhess: 
Óh, annak tenger oka van ! 

Szivem a dac, s békételenség 
Örök-háborgó krátere, 
Indulatom komor, veres ég, 
Vihar, s omló könny jár vele. 

Acél lá lesz a vas, ha pőröly 
Tüzes csapása rázuhog, -
Ó h hát Uram^ vágj, verj vagy őrölj, 
Mig csak acéllá t isztulok! 

7. 

Uram, nem ugy, mint a gőgös nagyok, 
lm én bevallom, hogy bűnös vagyok. 



Hiába rejtem, zárom, tagadom : 
Homokot mérnék a sivatagon. 

És a roppant tudat szivemre dő l : 
Hová bújhatnék el szemed elő l? 
Ki látod a harmatcsepp rejtekét, 
Csak én maradnék előtted setét? 

S mégis Uram, ez szörnyű végzetem t 
Örök szemed láttára vétkezem, 
Belátom újra s újra bűnömet, 
És minden új bűnt újabb bűn követ... 

8. 
Uram, keresem a szentelt nyomot, 
Amit a kőbe szent lábad nyomott, 
A csipkebokrot, mely lángtól veres, 
Hangod', mely igy zeng : „Engemet keress!.. 

De két szememre vak hályog borul, 
Tapogatózom, bénán, botorul, 
Fülem' süketté zúgta a világ, 
S dőrén elszoktatott hallgatni rád. 

A csipkebokor, érzem, értem ég, 
Parányi látást adj szememre még, 
Füleim ólmát hadd olvadni, hadd, 
Én is akarom hallani szavad' ! 

A kőbe vésett nyomra hadd lelek, 
Mint vesztett kincsre a siró gyerek, 
Kinek szemét - a vesztett kincs ha int 
Szivárványszínben játszatod meg in t . . . 

9. 

Neved szó márványába faragom, 
Szent ihletés órája van velem. 
Márványneved ott diszlik szivemen, 
Attündökölve fényen, aranyon. 

Nevedet szépség és öröm, Uram, 
Zengő szavak ércébe önteni. 



Díszek díszével feldíszíteni 
Nincs is elég sok fénylő sugaram . . 

S egyszer csak egy őrület elsodor, 
Átokká torzul ihlet és varázs, 
Gyémántvéső és gyémántkalapács, -
És darabokra széthull a s z o b o r . . . 

10. 

Uram, hogy álljak meg előtted 
Ily vétkesen? 
Nincs rajtam a szüzek ruhája, 
S kezembe' mécse sem! 

Uram, csak szédelegve állok, 
Lelkem beteg. 
Szennyes, gyűrött, rongy öltözékben. 
Én mit remélhetek? 

Mig rajtam hófehéren égtek 
Égi jelek, 
És álltam mécsessel kezemben: 
Óh, hogy szerettelek . . . ! 

Uram, taszíts izzó kohóba, 
Hogy égjek el, 
Lelkem tisztulva száll belőlem 
És himnuszt éneke l . . . ! 

11. 

Mint vihartól partradobott hal, 
Mely tátog a száraz fövenyen: 
Vergődöm Uram, s küzdök a homokkal, 
Melyet nem öntöz kegye lem. . . 

Ki-kihagy lelkem lélegzése, 
Mely eddig bő levegőt kapott, 
Szemem sötétül, s nem tudom én se: 
Élő vagyok-e, vagy halott. 



Félek tőled, ki zord viharral 
A habzó hullámokat veréd, 
Mégis, könyörgök én, erőtlen, 
Óh nyitsd meg Uram, énelőttem 
Irgalmasságod tengerét! 

12. 
Te irgalmas vagy Istenem 
És én packázom csak veled. 
Elébem tárod tenyered/ 
S nyargalni utat adsz nekem. 

Terül az óriás tenyér, 
Beláthatatlan nagy lapály, 
Nem mondja senki, hogy - megáll j ! 
S én futok rajt', silány egér. 

Mohó futásban talpam ég, 
A nyargalásra van nagy ok, 
És c incogom: szabad vagyok, 
S mi tért futok be én ma még ! 

S egyszer csak szűkül tenyered, 
Feddő szó-harsonát se bontsz, 
Csak észrevétlen összenyomsz 
Engem, kicsiny, rongy ege re t . . . 

13. 

Miserere . . . könyörülj rajtam ! 
Kínnal kinlódó száraz ajkam 
Hozzád rivalg. Te el nem veszthetsz, 
Te meg nem ölhetsz, csak szerethetsz ! 

Miserere . . . könyörülj rajtam ! 
Megérdemlem, vágj végig rajtam 
Rettenetes, szent ostoroddal, 
De emelj föl erős karoddal ! 

Miserere . . . könyörülj rajtam ! 
Csendek csendjét ki felzavartam, 



Nem is csak egyszer, nem is százszor, 
Én, roggyant lelkű, űzött vándor . . . 

Miserere . . . könyörülj rajtam, 
Ne hagyj veszni e szörnyű bajban, 
Poklok partjáról érkezem meg, -
Öh, fogd Uram jól két kezem' meg . . . 

14. 

Eljő a nap, hogy rózsapirját 
Elveszti arcunk, s mereven, 
Halványan, csendesült kezekkel 
Fekszünk. Virág, dal, szerelem, 
Az élet ezer dísze, bája 
Kongó, üres, nagy semmiség lesz, 
S hogy ránk vigyorg a sírnak szája, 
Egyedül ez csak, ami szép lesz. 
Zörögni fog, mint tört fazék, 
Élettelen, zord koponyánk, 
De jő a nap, megreng az ég, 
S feltámadás dereng reánk. 
Mi lesz-e nap? Dicső örömnek 
Napja, vagy mély, örök ború ? 
Mi fonja át majd homlokunkat: 
Lángnyelv, vagy rózsakoszorú. . .? 

15. 

Uram, Te ott ülsz a kereszten, 
S kész vagy végig feküdni rajta, 
S bár tested' vér, könny tele marta, 
Ál lok előtted túnyán, resten. 

Nem merek hoznád közeledni, 
Rettegek véres kínjaidtól, 
S dermedten állok, állok itt, hol 
Magam lábadhoz kéne v e t n i . . . ! 

Lábadhoz, mely szeget virágzik 
A zord kereszten nemsokára. 



Ez az én lelkem véres ára, 
Melyből jaj, s gyötrelem csirázik. 

Uram, Jézus, halál ez, nem lét, 
Emberhez nem méltó konokság ! 
De érzem, arcom könnyek mossák: 
Le szeretnék roskadni melléd . . . ! 

16. 
Pusztaságok dalát nyöszörgőm, 
Síró szél lantomon a húr, 
jajdul szivem, ha belevágok 
Komoran, keserűn, vadul. 

Eldobnám messze ezt a lantot, 
S ragadnék égi citerát, 
A tiszta dallal felrepülni 
A reszkető étheren át. 

Gránittá vált a lant kezemben, 
Mint rab kezére vert bilincs, 
Tépem, verem húrját — hiába: 
Csak hangja van, de lelke nincs... 

17. 

Uram, sivár zúgából börtönömnek 
Feléd hörög a hangom, 
Félre verem puszta szivem tornyában 
Repedt harangom'! 
Ködöt hasít, sötétséget teper 
Ez a síró felédsikoltás, 
Ha jő-e elborult szememre 
A rég könyörgött könnyetóltás . . . ? 

Uram, a vakság sziklabörtönéből 
Feléd esengek! 
Rimánkodásomhoz kíséretet 
Szivem verése csenget! 



A habok fodra szennyes, tarajos, 
A sötétnek zord, rémes arca van, 
Uram, csupasz karom feléd mered: 
Meghallod-é szavam?! 

18. 
Fosztottan, árván fekszem a mélyen, 
Siváran arra, hogy lelkem reméljen, 
Én segedelmet már hiába várok : 
Szememből lassan fáradt könny szivárog. 

Zord csöndet ölel a vak sötétség, 
Érzem gyötrődő testem remegését. 
Á m hirtelen, derengő fényt okozván, 
Levillan egy meleg sugárka hozzám. 

Felugróm én, a gyönge, béna, árva, 
S beléfogozóm e meleg sugárba. 
Nem, nem akarom elereszteni, -
Tán e súgárka meg fog men ten i . . . ! 

1934. 





GALAMBHÁZ 





Elégia. 

Ké t kis fecske csókolózott : 
Milyen vidám, milyen boldog. 
Vagy talán ép' osztoztak a 
Him-szerezte eleségen. 
Egy az : boldogság az ezér', 
A párunknak szerzett kenyér, 
Ugy-e édes feleségem ? 

öregedő fecskék : én, te, 
Huszanhárom tarka évre 
Nézünk vissza illetődve, 
S mélázunk e „röpkeségen." 
Soknak ily idő tengernyi 
Átnyaralni, áttelelni, 
Ugy-e édes feleségem? 

A mi nyarunk, a mi telünk 
Nem bánt pedig csínján velünk 
Nyárunk áztunk, télen fáztunk, 
Voltunk árny sok napos égen, 
Víg zenében méla akkord, 
Mely lemondó hangokat hord, 
Ugy-e édes feleségem? 

Panasz ajkunk' fel nem verte, 
Mit a sors oly sok kegyeltje 
Első bánat érzetére 
Ot t zokogtat már szivében, 
A te hited emelt engem, 
S egy voltunk a küzdelemben 
Ugy-e édes feleségem? 

Sorsom durva, csontos öklét 
Kis kezeid félre lökték, 



Ha orozva ütni készült, 
Szinte ugy, mint a mesében. 
S szines álmok szertefosztán-
Gondjaid' én is megosztám, 
Ugy-e édes feleségem? 

Igy éltünk. Nem látta senki, 
Mennyi drágagyöngyöt vet ki 
Habzó árja életünknek, 
(Soha másnak nem meséltem) 
Vagy, ha lelkünkből a bánat 
Könnyes adót kért magának, 
Ugy-e édes feleségem ? 

Nem kerestük a világot. 
Villanynál a gyertyalángot 
Néha jobban megbecsültük, 
Fájt szemünk a fényességen. 
Nem vártunk bort más hegyéből. 
Alamizsnát más kegyéből, 
Ugy-e édes feleségem ? 

Voltunk két magányos ágfa, 
Melyre nótázó madárka 
Nyugtató dalt énekelni 
Legtöbbször nem szállá mégsem, 
Ámde nem volt éltünk dermedt, 
Dalt a lelkünk bőven termett, 
Ugy-e édes feleségem ? 

Számunkra még ami réved: 
Azt a néhány röpke évet 
Fecskemódra átaléljük 
Ifjú szívvel, békén, szépen, 
S lombját ősz fölénk ha rakta, 
Megpihenünk majd alatta, 
Ugy-e édes feleségem ? 

1932. 



A feleség. 
Valamennyi jó feleségnek irom. 

A z élet forró  sugarában égünk, 
Körülfog a gomolygó lángözön, 
Megostromolnak fülledt vágyak, álmok, 
És a láng is megér kézen-közön. 
Mint az olajban áztatott ruhába 
Ahogy alattomos tüzecske kap, 
Ugy perzselődik el a szív, a kába, 
Hogyha magára percig is marad. 
De ha magát a lángokból kitépte: 
Elér a csendes, boldog, tiszta révbe, 
Hol a viharnak nincsen ereje, 
Ahol az égnek édes derűje 
Feledteti az orkánt, szeleket, 
Ahol bimbót bont jóság, szeretet. 

Idegen lángok hányan kéklenek, 
Lidércfényükkel megkísérteni, 
S a sziveket, ha gyávák, tétlenek, 
Ez a gonosz fény hányszor elnyeli, 
idegen rétnek hány virága int, 
Kínálva illatát megint-s megint, 
Hány lepke villan ti l tott kertek öblén, 
Arany bogár, duruzsló dalt dönögvén, 
Idegen dalnak hány. foszlánya száll, 
Hányszor kínálja szirmát rózsaszál, 
Hány bársonyos gyep tárul pihenőre, 
Amelynek más az őre . . . 
A szívet rontja léha kábulat, 
Más örömök lakomáján mulat, 
Kívánja mások kábító bórát, 
S a bornak rontó, terhes mámorát, 



Fetreng lázálmok forró  fekhelyén, 
Amely gyötrelmes, lázadó, kemény, 
Belőle köny s verejték hull a kintul, 
Mig egyszer felkél - és megindul. . -

S hová elér: a kedves, régi táj, 
Komor hegyek helyett szelid lapály, 
Nem zord vihar, mely bőg és kavarog, 
De hű mosoly és ölelő karok. 
Nem nyugtalanság, vádak és panasz, 
De áldás, megbocsájtás és vigasz, 
Nem boszuállás kérub-angyala, 
Hanem az élet gyógyító dala, 
Nem káröröm a roncsolt szív sebén, 
De balzsam, hogy begyógyuljon szegény.. 
Nem a mártír, ki sirt és szenvedett, 
De az asszony, ki mindig szeretett, 
Nem is az asszony - szeme könnyes ég -
Hanem az áldott, édes felesség . . . 

A férfisziv  örök támasza vagy, 
Az indaszivnek örök törzsöke, 
Jóságba', hitbe', szeretetbe', nagy, 
Nem érti ezt egyetlen férfi  se. 
A férfi  életén aranyiakat, 
Csukva tartasz gonosz kis árnyakat, 
)óság-sugárból hófehér torony, 
Amely a kéklő mennyekig felérsz, 
S tisztán ragyogsz, mint nap tüzén a bérc 

1932. 



Fiam születésekor. 
Kétség, remény, szivrágó izgalom 
Űzte zord, kemény játékát velem. 
Fehér ágyon - gyűrött a leple — 
Fehér arccal küzdött pihegve 
Az asszony és a gyötrelem. 

Fájdalmas, félő, mély, remélő, 
Magasztos éjek éje lett. 
Szikkadt szemem Reá szegeztem 
Uram, ki meghaltál a kereszten, 
Adj az életnek é le te t . . . ! 

S mire a hajnal rózsaújjal 
Biborra festé az eget : 
Az élet élt és p iheget t . . . 

19)1. 



Az ingecske. 

A kis fiam mar gagyogat, 
Kiáltoz, tör, tipeg, verekszik, 
Mosolyog, s bámul nagyokat, 
Ez vagy amaz ha tetszik. 
Mindenben nagy kedvét leli, 
Csak egy nem izl ik: fürdeni. 
Van ilyenkor sűrű sikongás, 
Hős rugkapálás, könnyetontás, 
A szája reszket, arca kékül, 
Két májas-kar az ingecskébül 
Mig nagynehezen kikerül, 
Szóval, a dolog sikerül. 
Az anyja persze ezalatt, 
Ami csak az eszéig ér, 
Az égen, földön, föld alatt, 
Mindent neki igér. 
Hintalovat, szép hámosat, 
Székecskét, tulipánosat, 
El az aranyház se marad, 
S belé gyémántból madarat. 
De csipős végű vesszőcskét is, 
Amitől félhet, aki rossz, 
Karácsonyfát,  fehér pihét, 
Mit a Jézuska hoz. 
Egy ilyen fergeteg után 
Beszélt hozzá az anyja egyszer. 
Mind meg sem is értette tán, 
De nézte anyját a kis ember. 
Madonna képe a falon : 
A kis Jézuska csupaszon 
Ül a karján, s tekintetével 
Az Istenanya béragyoyja. 



Kis fiamnak az anyja mondja: 
„ — Hol a Jézuska ott a képen? 
Tedd a kezecskéd össze szépen, 
Ugy, s ints neki most csókot is." 
Czupog a száj, megvan az is. 
„ — Kicsi Jézus, inget reája, 
Lásd, nem varrhatott anyukája, 
Fázik szegényke. És neked van, 
Neked mindig jó meleged van. 
Nézd a szegénykét kicsi kincsem : 
A Jézuskának inge sincsen . . . " 
A kis fiam néz mereven 
Hol az anyjára, hol a képre. 
Szemén kigyúl az értelem, 
S nyelve is oldódnék beszédre. 
Kedveskés ümmögése jelzi, 
Hogy mit hallott, megszivlelé, 
Fogja kis ingét kis kezével, 
S nyújtja édes ügyetlenséggel 
Szegény kis Jézuska felé . . . 

1914. 



Köszönet a kislányomért. 
Köszönöm neked Istenem, 
Hogy szent kegyelmed igy megáldott. 
Hogy lehet mégis hintenem 
Utamra még pár szál v i r á g o t . . . ! 

Hogy adtad im e kis leányt 
Arany verőfényűi egemre, 
Szikrám utolsót bár ha hányt: 
Sugárzóbb lesz a naplemente. 

Szelídebb lesz a gond, szivem' 
Nem érzem zordon- zaklatottnak, 
Rá sem lehet ismerni benn: 
O t t most kis angyalok lakoznak. 

Átfestik szívem rőt színét 
Kimondhatatlan égi kékre, 
S mint ártatlan kis őzikék, 
Figyelik halk', kiváncsi-félve 

Egy csöppnyi lélek életét, 
Titkát sok édes, szent dolognak. 
Ajkukon kél zengő beszéd, 
S a kislányomra mosolyognak. 

S a csöppnyi száj, biborbogyó, 
Visszamosolyog öntudatlan', 
Óh, e mosoly el nem fogyó, 
Szivemnek édes, múlhatatlan . . . 

Köszönöm neked Istenem, 
Hogy könnyem nem hiába folyt, 
A szent gyönyört már ismerem: 
Kis lányom ajkán a - m o s o l y t . . . 

1924. 



Kislányomé ez a tavasz. 
Az ág hegyén bimbócska bomlott, 
Pezsdülnek a parányi lombok, 
A madárének szertefoly, 
Mint jó, meleg, áldott mosoly. 
A fény kannája dúsan önt 
Ragyogó, szép, napos özönt. 
Pazar verőfény melegén 
Örömem szétterítem én, 
S azon, mint hattyú a vizén, 
Boldogan úszik a szivem. 

Szép tavasz ért már egy halom,. 
Lelkem búgott, mint cimbalom 
A fény miatt, mi eddig is volt, 
A dal miatt, mi eddig is szólt. 
De e tavasz, e mostani, 
Csak ez tudott kibontani 
Szivemben minden rejteket, 
Mely tenger-kincset rejteget. 
Más a bimbó az ág hegyén,. 
Más a dal is, mi száll felém, 
Kékebb az ég, teltebb a nap,. 
Mindenütt rózsák bomlanak. 
Puhább a szellő, ha lebeg, 
A lágyan lengő levelek 
Szebben simulnak most az ághoz,. 
Több az illat, mint a virág hoz, 
Drágább a mag a puha földben, 
Szebb a bársony a gyepi zöldben,. 
S mit a tavasz tündére lépett, 
Százszor drágább a lábnyom is, 
Mert - súgjam-é? - ez új tavasznak 
Rűgye az én kis lányom is. 

1924. 



Altató. 

Az ezerjajjú gond elült, 
A nap pihenni szenderült, 
S az elfáradt világ felett 
Csapong az álom, s képzelet. 
Agyacska mellett csendesen 
A lassú szendergést lesem, 
Hogy küzködik két szem-pile, 
Ragadni álom mézibe, 
S a tiszta két szem már ugy áll. 
Édes kis lányom, a lugyá l . . . 

Mig titkos, égi mély sötét 
Föléd borítja köntösét, 

•Csöndben ha surran bármi nesz : 
Szivemnek dobbanása ez. 
S habár az éji óra múl, 
Hű gondom láthatatlanul 
Pihen fölötted, mint rokon, 
Szelid csók márványhomlokon. 
S igy ér a pirkadó sugár, -
Édes kis lányom, a lugyá l . . . 

Mint terebélyfa, mely levált 
Minden szem gyömölcsöt megáld, 
S tartván tövén a hulltakat, 
Tovább is hűs árnyékot ad : 
Ugy hajlok én rád, mig pihegsz, 
Boldoggá tesz e csöppnyi nesz, 
S ha megmozogsz, két néma kar 
Mély szeretettel bétakar, 
Megsimogat, bébugyolál, — 
Édes kis lányom, a lugyá l . . . 



Mert benned jobb jövőm s hitem* 
Legszentebb kincsét őrizem. 
Éltemnek sok szép gyöngyei 
Mind elperegtek, ömleni 
Holttenger sós gyomrába. Ám, 
Torzzá horpasztott koronán 
Megmentett drága gyöngy: nekem * 
Te megmaradtál gyermekem. 
Szivem mit érted ád, nagy ár, -
Édes kis lányom, a lugyá l . . . 

E csöndbe mártom lelkemet, 
S virrasztok álmaid felett. 
Mig alszol igy - óh érzem én -
Enyém vagy, teljesen enyém. 
De majd ha jő, mert jő a perc, 
S feslő virág: bimbóba telsz, 
Az élet tőlem, kit adott, 
Elkap, mint szél az illatot. 
De nem szállsz messze, ugyebár . . . ?'.' 
Édes kis lányom, a lugyá l . . . 

1925. 



Kurta mese a kislányomnak. 

lő t t az este álomporral 
Bársonyos kezében, 
S mint hamiskás csinyt ki forral, 
Édes szóval, altatóval 
Jött leánykám két szemére 
Fátylat vonni szépen. 
Lánykám játszi kedve nem forr, 
Szép mese-szó jár ilyenkor, 
Ami elringatja, 
Álma még nem ért az ágyig, 
Még figyel, beszédre vágyik, 
S így mesél az apja: 
„Egyszer volt egy nagy-nagy erdő, 
Benne, mint sok tarka ernyő, 
Óriási gomba. 
És alatta ülve körbe. 
Sok-sok hószakállu törpe, 
Elmerülve gondba. 
Mert a földön sápadt-árván, 
Hullt levélből puha párnán 
Ot t feküdt egy lányka, 
Haja arany, arca tejszín, 
Szeme még nem tudni, mely szín', 
Ember azt nem látja. 
Ez a kis lány Hófehérke, 
Rá e szörnyű sorsot mérte 
Álnok mostohája, 
Gonosz rablók elcipelték. 
Halálának hírét kelték, 
Ki talál most rája . . . ? 
Ámde bárhogy el-orozták, 
Nem vihette a gonoszság 
Tervét diadalra, 



Mert az erdő, hol letették. 
Volt , s előbb már lehetett rég 
Törpék birodalma. 
Mert a törpe jó, szelid nép, 
Gonoszság nem tel ki innét, 
Annál több segítség, 
Eszüket hát összemérték, 
Hogy szegény kis Hófehérkét 
Életre segítsék. 
Arany haja szétbomolva, 
Mintha végkép halva volna, 
Feküdt halaványan, 
Tanakodnak, tusakodnak, 
Hátha tán megokosodnak 
Végig valahányan, 
így a törpék, jó kis törpék 
Koponyájuk' egyre törték, 
Mit lehessen tenni, 
Langy eszük hiába jár-kel: 
Ő t a törpe királynál kell 
Egyenest letenni. 
„Uccu elé szekerecske, 
Rajta négy szép kerekecske!" 
— Szólnak örvendezve — 
Elé fogva négy pár evet, 
lm csak, ez a ritka menet 
Jól lesz megrendezve! 
Pillanatra szerte futnak, 
Felkészülni a nagy útnak, 
S messziről már az evetkék 
Szép csengője hallszik. 

Tovább minek mondjam ? 
Kis feje leroggyan: 
Kicsi lányom alszik . . . 

1928. 



Szamarak padja. 

A kis Magdolna első elemista, 
A haja rendes, kis köténye tiszta, 
Szorgalmas munka minden délelőttje, 
I, á, ó, u, már ismerős előtte. 
Bögyébe véste, hogy ki nem tanul, 
Hátul fog ülni irgalmatlanul, 
S gyöngyét kagylószem hasztalan apasztja, 
Mert várja hátul - a szamarak padja. 
A tisztelendő nővér mondta ezt, 
Ásit a pad és várja azt, ki rest. 

Elérkezett az első hittanóra, 
Hol ajk, s a sziv figyelt az imaszóra, 
Kiket szeretni kell, a jó szülőkér'. 
Közben belép a tisztelendő nővér, 
S mosollyal ajkán, észrevétlenül 
A hátsó padban csendesen leül. 

A kis Magdolnát nem lehet becsapni. 
A padból hátranézni - pillanatnyi, 
S attól, amit lát, ékes bizonyságul 
Fényes szeme csodálkozásra tágul. 
Mert gyermekésszel meg nem értheti: 
A kedves nővér mért szemelte ki 
Épp a legesleghátulsó padot ? 
Felejti tán, mi célból áll az o t t? 
Kis szíve mogdobbant a szörnyűségtől, 
Két nagy szemében tettek vágya ég föl. 
A tisztelendő nővér, ki, noha 
Többet tud, mint az összes iskola, 
A kedves nővér, akit ugy szeret, 
Leghátul üljön . . . ? Nem, ez nem lehet. 



Perdül a padból fürgén, mint pereszle, 
A többi nézi, tág szemet meresztve, 
— Csipogni nem merő madárkahad — 
Amint a kedves nővérhez szalad. 
Megáll előtte, borzasztó komoly, 
Feddés, tanács szemében összefoly, 
S festi arcát az édes, lüktető vér, 
Ahogy motyogja: „Tisztelendő nővér, 
A leghátulsó padban mért marad? 
Itt azok ülnek, akik szamarak ! " 

1931. 



Mit hagyjak rád fiam? 

Apámnak sem volt, nekem se maradt, 
Én sem hagyok rád omlós ugarat, 
ö r e g diófás ősi kúriát, 
Amely hűen, s dohosán vár reád. 

Életem nem a föld élete volt, 
Nem a madárdal, nem az egi bolt, 
Nem erdőzúgás, himes tarka rét, -
Korcs, fülledt városhoz kötött lét. 

A kőfalak közt szenvedett szivem, 
De titkát mégse tudta senki sem, 
Én nem közöltem soha senkivel, 
A kőfal - óh jaj - kőembert nevel. 

De bár kapott sok fájdalmas sebet, 
Szívem azért meg nem kövesedett, 
Járdánál százszor inkább léptem én 
Tarka rétek virágos szőnyegén. 

Ahogy illattól pompázik a kert, 
Érdőzugással lelkem ugy betelt, 
S az égbolt fénylő kárpitja alatt 
Hallgattam a trillázó madarat. 

A város éh-szájjal esett nekem 
És szívta, szívta fáradt életem', 
O t t ült lidércként álmaim felett, 
De szívemen győzelmet mégse vett. 

A szivem mindig ott künn kóborolt, 
Hol fény szikrázott és madár dalolt, 
Megnyílt a dal, s fény berkei előtt, 
S itta a szűzi, ózon levegőt. 



És ha hagynom lehet rád valamit, 
Ami vigasztal, biztat és tanit, 
- A korcs világ talán ki is nevet -
Én rád hagyom fiam, a sz ivemet . . . 

Ha nem dobog már, akkor is tied, 
Hangold majd hozzá a saját szived'. 
Csak ugy érzed: a fény mi, s mi a dal, 
Hogyha a szíved örök- f ia ta l . . . 

1935. 



Mimóza. 

Temlomba ment. Rosszul lett. Elhanyatlott. 
Csukott szemei rebbenéstelen 
Pihentek álmot rejtő öbleikben. 
Szelid arcán, mely nyúgodt s fiatal volt, 
Halvány pir küzködött a sápadással, 
S megenyhité a hosszú ájulást. 
És igy feküdt fehéren, mozdulatlan, 
Szorgos kezek mig dörzsölék szivét, 
Hogy az élet e drága hangszerébe 
Visszacsalják a hangot, mely kiszállt. 
Megébredt. Szertenézett tétován. 
Messzi világok messzi partiról 
Érkezhetett e megriadt tekintet, 
Mely néma rejtelemmel volt tele. 
Bomlott ruháját fázón összevonta, 
S nedves arcát melengető kezén 
Karikagyűrű fénye reszketett. 
Asszony? Menyasszony? Ki lehet szegényke? 
Férj várja, gyermek, avagy vőlegény? 
S biztatólag, szelíden, bátorítva 
Özönlöttek a kérdések feléje: 
Honnan jöt t? Hol lakása? - Nem felelt. 
Nevét közölje. - Nem tudom, rebegte. 
Él apja, anyja? - Hallgat, néz merőn. 
Van-e fér je? Hogy hívják? - Szótalan. 
Tán vőlegénye van? A némaság 
Tömör lakattal zárja ajakát, 
Révedve csak néz, néz, miként ha új 
Világ mélyitné képeit szemébe, 
S a régi közt lengő emlék-ködök 
Kiszálltak volna lelke völgyiből. 
S mint rab madárka ablak-üvegen, 



Egy utolsó kérdés próbálkozik: 
Van gyermeke, kis fia, kis leánya, 
Ki anyukáját haza várja tán? 
Most felfigyelt.  Szemébe fény szivárgott, 
Az anyaságnak titkos, égi bája 
Halovány arcán gyönge pirt fakasztott, 
S ki elfelejtett otthont és nevet, 
Szintúgy felejtett férjet  és szülőt, 
Halkan, melegen - mint ahogy pihés 
Madárfiókát melenget kezünk — 
Elrebegett egy lánynevet: Mimóza . . . 

1927. 



Egy gyermektelen barátomnak. 
Panaszkodo!: örömtelen az élet, 
Édes vidámságtól szived nem éled, 
Nincs életednek visszacsengő hangja, 
önmagadnak vagy elnémult harangja. 

Panaszkodol, kedélytelen, fanyar vagy, 
Közel, hogy mint a csirkevér, megalvadj. 
Érzed magad illattalan virágnak, 
Mit a ránőtt gyommal együtt kivágnak. 

Panaszkodol, hogy ép azért veted meg, 
Mert célja nincs egyhangú életednek, 
S mint ékszer nélkül a doboz sem érték t 
Te is üres vagy, holt szived' lemérték. 

Panaszkodol . . . De hagyd szegény barátom,. 
Hol a keservek bő forrása,  látom. 
Itt a recept : — miben sem lesz hiányod. 
Legyél apa s legyen egy kis leányod. 

1930. 



A boldogsághoz olyan kicsi kell. 

Kerestem annyi rejtett résen, 
Á t rohanáson, törtetésen, 
Kergettem álmok paripáján, 
Hogy tépett hab szakadt le száján. 
Űztem, mint csodaszarvast az ősöm, 
Vágy, mámor volt az ismerősöm, 
Lestem az aranyban, ezüstben, 
Piros lángban, kavargó füstben, 
A vad zsivaj, véltem, takarja, 
Vagy a magány becéző karja, 
Mely ívét föléje kitárta, -
Nincs i t t ! egy titkos hang kiálta. 
S éreztem, hogy szivem, a meddő, 
Halk, permetélő könnyemet bő 
Folyammá felduzzasztja, melyen 
Vágy-hajóm száz terhet cipel, 
De ismerem már titkát a titoknak, 
Hogy a boldogsághoz mi kel l : 

Elég a napból egy meleg sugár, 
Amely világokat magába zár, 
Elég érezni, vagy csak sejteni, 
Hogy szép az élet, gonddal bár teli. 
Tudni, hogy a regg értem biboros, 
Virágok szirma értem himporos, 
Hogy a menny kékjén rajzó fellegek 
Értem tarkázzák a derült eget. 
Egy gyermek édes, tiszta mosolya, 
Mit elfeledni nem lehet soha. 
Lelkeden gyémánttűvel karcolat: 
Egy puha kéz ha éri arcodat 
És ugy rezdül, mint hajnali zene, 



Mert ez a kéz a hitvesnek keze. 
Elég egy áldott, bátor lendület, 
Átnyúlni éltünk átkai felett, 
Elég a békességből egy atom, 
Mellyel viharzó lelkem altatom, 
Egy tiszta mag, miből a jó öröm 
Örökélő csirája így kikel, — 
A boldogsághoz olyan kicsi kell, 
A boldogsághoz olyan kicsi k e l l . . . 

1934. 
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HITVALLÁS 





Hitvallás. 

Hitet teszek hitemről tiszta szóval,. 
Ahogy lelkemből felharsanva szólal, 
Hadd gúnyoljanak a hitetlenek, 
De eszméljen, ki gyáva, langy-meleg ! 
Hiába jelszó, elvek, tudomány, -
A lélek vagy keresztény, vagy pogány ! 
Itt nincs ma szükség gyáva, langy-melegre,. 
Ma forró  szemmel nézni kell keletre, 
Hol Betlehemnek csillaga ragyog ! 
- Katholikus vagyok! 

Adot t a Krisztus egy-igaz hitet 
És erre új világot épitett. 
Polgár vagyok ez uj világban én, . 
Derű orcámon, két szemembe' fény! 
Szabad vagyok és szállok, mint a sas, 
Nekem nincsen mély és nincsen magas. 
Örökké friss dal engem itt fogad, 
S lelkem issza a zengő t i tkokat: 
Igazak, szentek, mélyek és nagyok! 
- Katholikus vagyok! 

Nem alkuszom, mint kalmárlélek, én, 
Miről tudom, hogy teljesen enyém. 
A szikla, melyen állok, egy darab, 
S tudom, hogy végig sziklának marad ! 
Meg nem téveszthet Ézsaú keze, 
El nem csábithat egy tál lencse se, 
Sátáni ármány nem ronthat meg engem, 
Mert Róma szíve lüktet kebelemben ! 
Nem úr fölöttem se Góg, se Magog ! 
- Katholikus vagyok! 



Nem ószeres bolt kincstára hitemnek, 
Turkálni benne már nem engedem meg. 
H i tem az Isten égő csipkebokra, 
Ki odalép, szüksége nincs sarukra! 
Nem teszek itt-ott engedményeket, 
Szóm, ha szólok, nem suttogó, rekedt, 
Mert tudni büszkeség, mert tudni jó, 
Hogy testvérem ven ötszázmillió, 
S pártfogóim a szentek, s angyalok ! 
— Katholikus vagyok! 

E hit meg nem dől, meg nem tántorog, 
Nem változtatják népek és korok, 
Mit örök jelként a lelkembe oltott, 
Tisztán megőrzöm, mint az anyacsókot! 
Föld meginoghat, ég is mennydöröghet, 
Poklok kapuja dönghet, düböröghet, 
Nyugat pernyézhet, lángolhat kelet : 
A kereszt ott áll a világ felett, 
Mely nála nélkül jégheggyé fagyott ! 
— Katholikus vagyok! 

Örökké gyászol, ki örökké temet. 
Én nem temetem élő hitemet, 
S nem gyászolom, mi diadalmes élet, 
De arra esküszöm és annak élek ! 
Támadnak érte? - Támadták a sziklát. 
Gyaláznak érte? — Eltűröm a szitkát. 
Gyötörnek érte ? — Szebb erényem lesz-i 
Megölnek érte? Vonjanak keresztre, 
Büszkén megyek és bátran meghalok! 
— Katholikus vagyok! 

1934. 



Ecce Sacerdos! 
Majláth püspök jubileumára^ 

Harmincöt év ! Iramló habfodor 
Háborgó óceánján az időnek, 
De fényoszlop a végesség határán, 
Mit a fönséges, nyűgző végtelennel; 
Az emberiélek híven összeköt. 
Harmincöt év ! Sugárzó emberöltő, 
A munka édes, boldog terhivel, 
Az áldozat pazarló mámorában, 
S a szeretetnek forró  láza közt. 
Mindig csak hinni, bízni és szeretni, 
Adni mosolyt, törülni könnyeket, 
Vállalni a hozsannát és a gáncsot, 
A csókot és keresztet egyaránt. 
És menni, menni egyenest az úton, 
Virággal vagy tövissel van behintve, 
Borítsa vér, vagy kelet szőnyege, 
Kísérje áldás, vagy kísérje átok. 
És ha fel is zúg ördög és pokol, 
Csak hinni, hinni rendületlenül, 
És hogyha ég, föld összeomlik is. 
Csak bízni, bizni csüggedetlenül. 
S ha gyűlöletből óceán dagad, 
Szeretni mindig mérhetetlenül... . 
Harmincöt év ekép suhant tova 
Fehér sirályként fények özönén, 
Borús napok gondszőtte árnyain át, 
S vészes idők vad villanása közt. 
Harmincöt év : lobogni kész bokor, 
Szeretet, jóság, irgalom, alázat 
Lobogó lánggal benne ég ma is. 
Ecce Sacerdos! Élni és elégni: 
Apostoloknak sorsa ez ! 

1932. V. 1. 





HILLMOKJÁTEM 





Szózat a gyűlölet ellen. 

Emberek, testvéreim, reménytelen' kik hánytorogtok 
Vak hajóján élteteknek, szennyezett vizek felett, 
En-bálványtok Bacchus-éjén kerge kosként csak forogtok, 
S mint a romlott, gennyedő vér, ömlik szét a gyűlölet 
Szikkadt lelketek Iapályán, s áradása végig önti 
Tiszta látását a szemnek, vashitek gátját töri, 
Irgalom szép szűz leányát orgiás dallal köszönti, 
S hamvas, édes biborajkát torz mosolyra görbiti. 
Szép szivárvány hét szinét, mely nyugatról ível keletnek, 
Vak dühén beteg, fakuló szinfoszlányokká szakítja, 
Égi, földi szépségekre ajzott emberélteteknek 
Emberek, testvéreim, feleljetek : ez volna nyitja . . . ? 

Lázadó, önös, kerítő, létorzó, gálád, eretnek 
Érzés, mely durván letörte koronátok gyöngysorát, 
Hogy a bűnön, véren, gyilkon hízott kérges szíveteknek 
öntudatlan mákonyálmot már csak gyűlölet-bor ád ! 
Hát lehullt a fényes égből, drága, vágyott messzeségből 
Minden csillag, mely fedezte békés vándorutaink' ? 
Hő agyunk szikrája tán vad képzetek tüzében ég föl, 
S már felénk a zord Sötét holt, feneketlen kútja i n t . . . ? 
Farkasok vagyunk-e, izzó, vérző, csattogó fogakkal 
Télidőn kik vért epedve, nótázó torokra mély, 
Szörnyű némaságot írunk ? Zöld szemekkel mért marasz tal 
Átkos kábulatban élni ártó emberszenvedély ! ? 

Emberek, testvéreim! Az élet szent harmóniája 
Más daloknak öbliből száH> mint a tömjén, égre fel, 
Más lesz életünk zamatja, színe, árnya, lángja, vágya 
Másra vár, ha álma tárgya díszben ál l : a telt kebel! 
Tisztuló sok szenvedésben, szent örömben sok-, s kevésben 
Égi, tiszta kéz-kötötte, egybefűzött lánc szivünk; 
Egyek izzó ívelésben, egy-magok közös vetésben, 



S boldog ily átengedésben érzenénk-e percnyi b ű n t . . . ? 
Pirkadó ívén zenés regg fénycsipkézte peremének 
Vajha látnám táruló nap tűzkorongját fényleni, 
Százezer piros harangok öble ontaná a hangot, 
Mely be tudná zord világunk holt fülét is töl teni! 
Mint fogyó hold: sárga, sápadt, bús reménytelen színében 
Sorvadozva halna szörnyet szörnyű szájú gyűlölet, 
S jeltelen sírjára ében éjszakán dicső fehérben 
Szent Szeretet lángkarokkal hengerítne rá követ ! 

Emberek, testvéreim! A régi igét új szavakkal, 
Új szavaknak új tüzével sisteregje lelketek, 
S marja szépre súgarakkal, izzó szeretet-savakkal 
Gyűlöletnek Gorgon-arcát, melyet melengettetek ! 
Míg kebelben szív doboghat, s szívbe' lángzó láng loboghat, 
S rózsát lét tavába ontnak szent vágyak bő vedrei, 
Szálljon odvas szája-gőze korcs, kiélt, avult koroknak: 
Máglyaőlben kell nekünk új emberekké vedleni! 
Mert hiába, mindhiába, agyatok hiába kába, 
S vágtok élő törzsű fába dőrén, durván és hiún, — 
Megcseng egy halk éjszakába', lelketek szűk ablakába' 
Szeretetről telt erővel a nagy évangélium . . . ! 

1930. 



Őrhelyen. 

Ömlö t t a láva, izzva, sisteregve, 
Sötét biborba öltözött az ég, 
Tűz permetélt öregre, kis gyerekre, 
Gőzlött a város, mint forró  fazék. 
A tenger háborogva hánykolódott, 
— Reá méltán várt háborogni juss — 
Misenum hegyfokánál bizton, oldott 
Horgonnyal ringott, s bámult Plinius. 

Cikázó villám sújtott át az égen, 
Visszhangját nyögte nyugat és kelet. 
Csak ösztön élt már a tömeg szivében: 
Csak futni, futni, merre még lehet! 
Nincs kötelesség, nem búg harsonája, 
Halálos rémület ma itt az úr. 
De áll a poszton Róma katonája, 
Merev-keményen, mozdulatlanul. 

Ömlött a láva, végefogyhatatlan, 
Már a kapuknál hömpölyögve folyt, 
Bőgött a kráter, gyilkos, szörnyű katlan, 
S túlharsogott rekedt hörgést, sikolyt. 
Már forró  lávagyűrüt ér bokája, 
S szemébe kormos pernye hamva hull, 
De áll a poszton Róma katonája 
Merev-keményen, mozdulatlanul. 

Torz végzetté meredt az égi plánum, 
Vak dűh borult az Istenekre fennt, 
Sűlyedt lassan Pompéji, s Herkulánum, 
Hamúba ölni holtat, elevent. 
Gyász vigyorgott ez alvilági tájra, 
S a láva már alig övön alul, 
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De áll a poszton Róma katonája, 
Merev-keményen, mozdulatlanul. 

Virágzó pompa, dal, szerelmek, é let r 

Örök álomra tűztengerbe dőlt. 
S hogy végigvert keblén a végitélet, 
Gyötrelmiben sirt, jajgatott a föld. 
Dörg a Vezúv, pokolt okádva szája, 
A láva mellig, fényes pajzs lehull, 
De áll a poszton Róma katonája 
Merev-keményen, mozdulatlanul. 

Sötét pokol koporsójába roskad 
Ezer szépségű két város, szegény . . . 
A lángnyalábok még harag-pirossak 
Dühét kibontó vén Vezúv hegyén. 
I t t . . . ? Plinius remeg, s riadva várja, 
Mig elemek vad orgiája dúl. 
O t t . . . ? Á l l a poszton Róma katonája 
Hűlő lávában, mozdulatlanul. 

1925. 



Smfonia  Transsylvanica. 
A havasokat szeretem, 
Szemem a bérceket csókolja, 
Honnan a sas száll nap felé, 
S hová nem ér a lomha gólya. 
Epedem az erdők vadonját, 
Szeretem a szűz ibolyát, 
Vadvirágot, méhek ha dongják, 
A patakot, mely ott foly át. 
Szeretem a mély, barna felhőt, 
Mely fennt lebeg a csúcs felett. 
Szeretem a tört fényű alkonyt, 
S szerelmesem a napkelet. 
Szeretem őket szivvel, ihletetten, — 
Hisz itt születtem! 

A Hargitát, ha zúgni kezd, 
Zord áhítattal hallgatom, 
S az évezres szinfóniába 
Elvész ilyenkor halk dalom. 
Partján a Gyilkosnak megállok, 
Irdatlan mélye sok-sok ölnyi. 
Hogy lehetne — mert rág az álnok 
Vérem fájdalmát be leö ln i . . . 
Csontos, csapzott mellem kitárom 
Sírva - süvöltő Nemerének, 
S torkomból hetedhét határon 
Vele rohan, repül az ének 1 
Ez, ez a dal csak igazán, 
Hisz Erdély a hazám! 

Szelíd lankák, domboldalok, 
Határtalan, szép, szűzi kék ég. 



Lelkem közöttük andalog, 
S haj, sohse tudja érni v é g é t . . . 
Csodatűkrén az Anna-tónak 
Kábultan nézdelem magam,' 
S ki nézte tegnap, nézi holnap: 
Mindnek egyforma arca van. 
Boldog érzés ragyog szemembe' r 
Hisz erdély tükröződik benne. 

Nézzek a fényes égre fel ? 
Szemem, ha vágyón odajut, 
Minden csillag nekem felel, 
S benépesül a nagy T e j ú t . . . 
Nézzem a dermedt bérceket 
Villámcsapással arcukon ? 
Viharviselte tört fenyőt? 
Lelkemmel mindenik rokon. 
Zord bérceket, fenyőt, havasokat, 
Lankát, völgyet, virágot, sasokat, 
Mindent, mindent magamhoz ölelek, 
S szivembe', mint a friss vér hűlt erekbe', 
Bizserg a nagy, szent, lángoló meleg 
És hull a könnyem tarthatatlanul: 
Erdély rögére hull . . . 

1922. 



Harangok beszélnek. 

És szólt a régi, aki honn maradt: 
„Hű társaimtól elszakadva, hangom 
Vig érce síró tompaságra árvult 
És tétován imbolygott, mint elárult 
Zászlón a foszlány. Ilyen bús harangon, 
Mint én valék, alig vidult a lélek, -
Óh, egyedül teher volt már az élet. 
A vérvihar hogy árván itt marasztott 
És vitt a mámor urat és parasztot, 
öreget , ifjat, inni, inni vért, 
Fantómért, csalfa semmiért: 
Hangom felitta jó anyák sirását, 
Hitves jaját, árvák rimánkodását, 
Halk zokogását tört szivű arának, 
S virágok illatát, mik hervadának 
A hazatért hős néma sírkeresztjén . . . 
Óh, láttam és mind, mind felittam ezt én, 
Ettől lett hangom fáradt,  tompa, tépett. 
Nem hasítá selymét az égi kéknek, 
Mint friss pacsirta rózsás hajnalon. 
Sírásra, jajra kellett hajlanom, 
Mert tenger gyász, jaj felfogója  lettem: 
Sóhsem vigadtam, mindig csak temettem. 
A gyászban, könnyben nem volt vígaszom, 
A bánatot nem volt kivel megosszam, 
Az ég felé nem szállt, de sírt a szóm, 
S csak kongtam így, elfátyolozva, hosszan. 
S látván a földi szörnyű képeket, 
Harangszivem majd szét repedt . . . " 

S szóltak az újon érkezők: 
„Darabra törve löktek a magasból 



A lánggal égő, tikkadt földre le, 
Mely emberestől, bárgyú állatostól 
Haraggal, vérrel, bűnnel volt te le! 
Szelid formáink ágyukká durvultak, 
És igy gyaláztuk - kénytelen - a múltat. 
Hangunk, mely bátorító volt előbb, 
Rémmé sötétült százezrek előtt, 
Mert gyilkot öntött torkunk öble. Mély, 
Halálszinbe borult a csöndes éj, 
Ha őrjítő, vad bömbölésbe fogtunk. 
Fájt minden izünk. Titkosan zokogtunk 
Haranghangon — mit más nem hallhatott — 
Ha a pokoli koncert hallgatott. 
De vártuk és reméltük: jő az óra, 
Hogy visszatér a vágyott, régi forma, 
Forrott bennünk a rejtett, lobogó hit, 
Hogy öblünk mélyén nem halál fonódik 
Ajkak köré, de újhodt szárnyalás, 
Nem rút átok, de szent magasztalás. 
Hit tük: mint Csipkerózsa, álma múltán 
Életre kelt és boldogan virult: 
Nekünk is visszatér a múlt, 
A drága múlt, hogy jelenen keresztül 
Zúgjon hangunk, mely a jövőbe rezdül. 
Mert zúgni fogjuk, hogy a gyilkolásra 
Nincs többé hangunk! Ázot t vérpalástja 
Az öldöklésnek szerte nem terülhet, 
Világ vértóba újra nem merülhet! 
Mint frigyesült  szerelmes kéz a kézben, 
Pihenjen szűzi béke lágy ölében 
A dermedt szív, mely már fagyásra vált, 
Életet várunk, nem többé halált! 
Visszahoztuk a boldog, régi hangot: 
Nem leszünk mások, mindig csak harangok 1" 

* * 
» 

S a régi, s új harangok, hallga: 
Összecsengnek egy kedves, régi dalba. 
Szárnyal a dal, fonódik, mint az inda, 



S lebeg az ég zenitjén ingva-ringva, 
Száll zord északra, enyhe délre, 
Ernyedt nyugatra és piros keletre, 
Zúg, zsong, dereng, bolyong a hang, 
S hiv a három testvérharang 
A z örök istentiszteletre! 

1923. 



Költőtársaimhoz. 
Hány-vet sorsunk, mint vizek a gályát, 
Rőt hajunkat át orkánok cibálják, 
Várunk sokszor az elmerülésre, 
De reménység bátorít, hogy mégse! 
Rajta költők, istenadta jósok, 
Legyetek most bátor, hű hajósok, 
S mig a gálya partot érhet végre, 
Nyittassátok a szemeket égre! 
A vitorlát két marokra venni: 
Énekelni - és nem keseregni! 

Költők, akik szent örökbe kapják 
Isten lelkét és Isten haragját, 
Verjék, aki méltó a verésre, 
De ne lökjék dermedt csüggedésbe! 
Költők, kikre milliók figyelnek, 
- Harcos férfi,  s boldog játszi gyermek 
Hangját most ha valahány kitárja. 
Legyen az a hangoknak királya. 
Kárrogó hang úgyis van seregnyi: 
Énekelni — és nem keseregni! 

Mi sebünk van mert van garmadával 
Ne égessék szavak ostorával, 
Ne fullasszák fájdalomba, jajba, 
Legyen versük ezerjófű rajta! 
Ezerekhez szóljon a megirt dal, 
Ne magukat kenegessék irral, 
És dalukból, ami elszáll halkan, 
Másra hulljon enyhület és balzsam. 
Nem bújkálni, de fennen kerengni : 
Énekelni — és nem keseregni! 



A napot, ha szörnyű bár az inség, 
Dalos szívvel vidámra derítsék. 
Úgyis égnek, rejtve úgyis égnek 
Könnyűi a mély keserűségnek. 
Ne fessék a zöld lombot avarnak, 
Ne mondják a gyors szelet viharnak, 
Ne nevezzék — zöld mezőn ha járnak 
A virágot jeges zúzmarának! 
Élni, élni, soha nem temetni: 
Énekelni — és nem keseregni! 

Ernyedt húron lelke nincs a dalnak, 
Örök jégben a szivek kihalnak. 
Most bagollyá egy költő se váljon, 
Rémitgetve mely huhog a tá jon! 
A lánggal, mit belerejtett Isten, 
Ne dermesszen, hanem melegítsen! 
Sas legyen, ki akkor is, ha meghal, 
Bércen áll és szembenéz a nappal, 
Mert örök fényt érez ő derengni: 
Énekelni — és nem keseregni! 

1934. 



Gyónás 1933-ban. 

Én, a címeres ember, rothadt föld koronája, 
G ő g - , bűn- s ezer gonoszból förtelmes Himalája, 
Bábelnek fattyú fattya, lélektelen zarándok. 
Mint kettészelt kigyótest: a szennyes porba' rángok. 
Én, a mindent evő, ivó, felhabzsoló száj, 
Ki dermedő ideggel nem érezém, mi hol fáj, 
Agyban beteg-tudákos, szív-, s lélekben tudatlan, 
Gyöt rődöm itt sivár, dúlt, átokvert hangulatban. 
Nyelvem, mi dőzsöl izzó szavak borába' máskor, 
Akadva mozdul és torz hebegést igy palástol, 
Erőnek, lendületnek láza kihűlt szavamból: 
Megtörtént bennem ég és föld közt a nagy karambol. 
Az égen csorba nincsen, de engem összezúzott, 
Azért zúzott szivemre rongyos darócot húzok, 
S bár rám az égnek nem néz ártatlan patyolatja, 
Elődbe, - irgalomnak és büntetésnek Atyja, 
Bódultan, támolyogva kúszni mégis merészlek, 
Szerzője, jól tudod Te, én voltam az egésznek. 
Karom bénára kókkadt, már hadonászni nem mer, 
És gyónom néked Isten, én, a címeres ember: 

Mellem kidüllesztettem, fejem szegeztem égnek, 
Győzelmét kinevettem világverő igédnek. 
Ha jót adtál, kevés volt, mig a kevés rossz, hegynyi, 
S nem átallottam érte nyelvelni, perlekedni. 
Letéptelek a sárba, mint ócska korcsma-cégért, 
Ha nem használhatálak toprongyos földi célért, 
Én, poshadt vadvizekben ficánkolódó kis hal, 
Pereltem nagy neveddel, akár egy bérkocsissal, 
Szájamban öblögettem, majd durvamód' kiköptem, 
S nem hallám: jajt kiáltott a roppant ég fölöttem. 
Nyakam verdeste százszor az égő ördögostor, 



S hiába hivta lelkem' a sok szelid monostor, 
Hol szent szavad könyörgött, dörgött és sirt fülembe r 
Én elrúgtam magamtól, mint magzatát a vemhe. 

A koronát levertem igazság homlokáról, 
Ártatlanok vesztéért hamisság átka vádol, 
Mindenkit letepertem, ki csak utamba' állott, 
Egymagam felakartam habzsolni a világot. 
A gyönyörök párnáit fülledtre hemperegtem, 
Vér és mámor viharzott gerincben és erekben, 
Mint szabadult vadállat, éhült lihegve vágyam, 
S éhemnek igy levének esett prédái, hányan. . . 
Nem volt, mi visszatartson, nem égi, földi béklyó, — 
Sodorna kénesője volna csak erre méltó . . . ! 

A földet cicomáztam csodálatos müvekkel, 
Dacos versenyre keltem az égi fellegekkel, 
S ha kedvem megelégűl a könnyű légi táncból : 
Vizek rettentő mélyén bukó halként ficánkol. 
Rabbá tevém az éthert, lenyűgözém a hangot, 
Világ másik feléből hallok búgó harangot, 
Rejtelmes súgarakból küldök halál-stafétát, 
Kire gázfellegem hull, nem éri el a métát. 
Agyaltam lángvetőket, gránátok garmadáját, 
Mik föld szegény bolondját szétszaggatásra várják,. 
Tankot, mely ősvilági szörnyeknek szörnykirálya, 
Mindezt magam teremtém, büszke lehetek rája . . . 
Hegyeket hordtam össze holtaknak teteméből, 
Egy tengert tőlthetek meg anyák, arák szeméből, 
Mint csöndes erdő csendjét, felvertem a világot,. 
S a rőzseág alá én oda tartám a lángot, 
Bolondul felnyitottam a Pandora-szelencét, 
S rémitik most a földet örvények és kelepcék. 

De titkos, szörnyű ekhók harsogva visszaadják : 
Hogy sziklákkal temettem a jóság égi magját, 
Görcsösen az enyémet magamhoz szorítottam, 
A Krisztus kenyerét én meg nem szaporitottam. 
Hogy mindig csak gyűlöltem, de soha nem szerettem, 
S naponta megfeszítem Urunkat a kereszten, 



S még mindig idegen, zord, konok, vad, érces, álcás 
Ez a világmegváltó, nagy szó, hogy : Megbocsátás... 
A szörnyű ekhó zúg, zúg, dermedt fülembe folyton, 
Világ vad mámorába szivem hiába fojtom, 
A lelkiismeret: két kemény kezében ostor, 
Ah, vérig visszaver rám most mindent kamatostól! 
A szörnyű ekhó zúg, zúg, vészes, morajló tenger, 
Én vagyok felelős, én, én, a cimeres ember! 
Én, én, a hadvezér, a halált ki jóllakattam, 
A diplomata én, ki bujkáltam a szavakban, 
Én, én, a demagóg, kit szólni nem külde Isten. 
Én, én, a balga nép is, ki birkmódra hittem, 
És én, a véres győző, ki nem ismert kegyelmet, 
És én, a letiport, ki kétségb' esésbe dermedt. 
Mind, mind, mind felelősek! Itt ég a jel felettünk: 
Ily  dórén,  iszonyún,  csak  Isten  nélkül  tehettünk...! 

Szivemből mintha vérnek sok súlyos csöppje hullna, 
Gyóntam előtted Isten, a földporig borulva, 
Add, hogy békességeddel végre én is beteljek, 
Hogy az egész világért, — magamért vezekeljek. 
Mint véres láng lobog fel láztól cserepzett számon: 
Mea Maxima Culpa . . . Bánom, halálig bánom . . . ! 

* * 

1933. 

c 



Bizánc. 
Bennt: rikoltott a pompa szine. Bibor, 
Tapadó bársony, lángoló selyem közt 
Lejtett a bódult mámor, szerelem. 
Nyögött a kéj, s a haldokló szemérem 
Irtózatokkal megtömött szemét 
A céda bűn kacagva fogta le. 
Szentség, becsület, férfiszó,  barátság 
Rongyokba, jártak koldus-meztelen', 
S az árulás, erőszak, becstelenség, 
Álnokság habzsoló, kövér kutyái 
Rájuk csaholtak dühvel és rekedten. 
Mint dögmadár a hulladomb fölé, 
Ugy tört az undok megfizethetőség, 
Gyanús szagára a ledér aranynak. 
A férfi  csak szavalt a köz javáról, 
De eladá jó baksisért a közt, 
S áment szólt rá a lelkiismeret. 

Künnt: friss inakkal, tigris-éhesen, 
Mellet feszítve, dagadó erőkkel 
Egy uj világnak harsonási álltak, 
Egy új világ pilléreit hozók 
Az összeomló régiek helyére. 
A félvilág már nyögte hiröket, 
Tenger vad árja nem volt gát nekik, 
A ködbe gyászló, irdatlan falak sem, 
Miket pocsékolt századok bűnétől 
Kikezdett már a belső rothadás, 
S bepermetélt a végzet hamuja . . . 

A kettő közt állt Bizánc kapuja. 

Jött az ököl, s a kapu érce roppant. 
Jött az ököl, s világingató, roppant 



Erő dühével a kaput gyötörte. 
Botond, Mohamed, Isten karja volt-e . . . ? 
Akárkié volt, nem ismert határt. 
Döngött, zengett az óriási bárd, 
A kapu pántos eresztékein 
Tág réseket verejtékzett a kin, 
Harapta ajkát bent a gyáva gazság, 
Künn döngetett a büntető igazság. 
Vérpára gőzlött a tenger felett, 
És az érckapu lassan engedett. 
„Hajrá, hajrá! - a győzelem sikoltott -
Letörölni e szennyes, ósdi foltot 
Új arcáról az ébredő v i lágnak!" 
Új pokla tört a tűznek és a lángnak, 
Zengett a bárd alatt, akár a márvány, 
Mignem bedőlt az érckapu, a bálvány. 
Már nem hallatta öntelt, érc-szavát, 
Testén vaslábak morajlottak át, 
Szemlélve rút, bűzhödt világa vesztét, 
Roncsként hevert a szétmállott ereszték. 
S amint ilyenkor mindig tenni szokta : 
Megkezdődött a bősz, pokoli tánc, 
S az enkeverte vérbe és piszokba 
Belefúlladt Bizánc. 

1928. 



öreg diák köszöntője. 
Az odorheiui rk. főgim-

názium öreg diákjainak. 

Meghajtom némán a fejem, 
De szivemet dúsan kitárom 
És boldogabban, mint kit álom 
Ejtett rabul, állok, s szelid, selyem — 
Szálak szorítnak lelkemen göböt, 
Mig öröm, s emlékezés között 
Átlépem újra ezt a küszöböt. 
Sokat tapostam vidám zergelábbal, 
S termett a nótás kedv nyomán virág, dal, 
Mint zöld levél tövén piros eper. 
Dal, kedv, virág . . . Hová seperte el 
Az élet barna fergetegje mind . . . ? 
Kemény tusán fáradt kezem legyint: 
A drága, édes, boldog ifjúság 
Nekem ma már csak mirtuszág . . . 
A kedv, a dal nem várja jöttömöt, 
Virágom is leszáradt, ócska lom, 
S a küszöböt, a drága küszöböt 
Már nem taposom én, csak csókolom. 

De emlékének tiszta méze serken, 
S édes az íz, mit ajkam nem remélt, 
Mert annyi szörnyű, lélekfojtó percen 
Keserűségek tengeréből élt. 
Mint rózsaszínű; szép álom terűi 
A mult sivár szivünkre, s szent jelűi 
Ugy adja korcs jelennek, hogy a mult 
Zord életünkben kinccsé sokasult. 
S fejjel, mit az idő csókolt deresre, 
Szívvel, mi férfigond  tüzében ég, 
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Eljöttünk, lelkünk maradék hevét 
Szét pazarolni, új reményt keresve. 
Csak áldást hozva, senki, senki átkot, 
Jöttünk az emlék tündérfogatán, 
Jöttünk: könnyes-mosolygó véndiákok. 
Ily drága perc még nem volt soha tán, 
Hol fűzéres múlt vaspántos jelennel 
Egymásba fonva, tettre vágyat érez, 
S egy szent viharban, küzdve száz elemmel, 
Hozzáütődik lelkünk hangszeréhez! 
A küszöböt, hol lábunk tapodott, 
Nemcsak csókolni jöttünk. A dohot, 
Mi a múltból kisért, ki érzi ma? 
Mi onnan árad, áldás és ima! 
A küszöböt, hol lábunk tapodott, 
Ujjá emelni, hogyha lekopott, 
S a szent falat, ha megrepedve ing, 
S romok alá, a pusztulásba ránt: 
Megtámogatni lelkesedve, mint 
Assziszi hőse a dűlő Lateránt! 

Mert zeng az ég, s nehéz falak repednek, 
Szíve remeg a rémült embereknek, 
Villám cikázik, s bántó fényin át 
Rőt lánggal égni látszik a világ. 
A m törjön, zúzzon büszke tölgyeket, 
S a völgyek öblét töltse bé rekedt, 
Csatázó hangja; vágjon szikla-arcba' 
S repesze szét a szikla kőszívét, — 
A végzetes, nagy, égi-földi harcba' 
Egyetlen eszme lesz, mi véd : 
Lelkünk tüzén kovácsolt akarat, 
Hogy mig élünk e lángzó nap alatt, 
Állani fognak e falak! 
Ha hull a vérünk, erre hulljon, 
Ha foly a könnyünk, mossa ezt, 
Bimbónk ha van, ezért viruljon, 
S érette hordjuk, ha kereszt! 
Ahol tanultunk dalt dalolni, 



'Oltár elé híven omolni, 
Hol nyelvünk ékes biborszövetét 
Tovább hímezte zengő, szép beszéd. 
Ahol tudás, hit, erkölcs, szeretet 
Ölelte át a gyermek-sziveket, 
S a gyűlöletnek réme messze tűnt, 
Meg nem mútatva rút arcát nekünk, 
E szent küszöb, e szent falak, e hely, 
Tikkadt lelkünknek hűsitő kehely, 
Mely most is áldott, régi, hű, igaz: 
Maradjon is örökre az ! 

Meghajtom némán a fejem, 
De szállni küldöm szivemet, 
Örömömet hadd vigye meg 
A napnak, ott, pirosló keleten, 
Mitől ébred a mákonyos világ. 
Frissüljetek dal, száratag virág, 
Tegyen csodát a szép emlékezés, 
Legyen ma szürke bánatból kevés, 
Boldog örömből gyémántkúpu hegy, 
Mosollyal, dallal, s könnyekkel elegy! 
ö r e g diák, én, hozzátok kiáltok 
Ti lelkes, könnyes többi véndiákok, 
Kik éltek, mint én, küzdelmek közöt t : 
Teljünk be régmúlt, boldog ifjúsággal, 
S ma könnyel, dallal, friss virággal 
Hintsük meg ezt a szentelt küszöböt! 
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Jókaihoz. 
Születésének százéves fordulóiára. 

Csodálatos, nagy Mesefa! 
Koronás, isteni terebélyed 
Fényteli sátra alá 
Tapadó, hű gyermeki szemmel 
összebujunk: epedő magyarok. 
Testünkön összebogozzuk 
A szürke, a durva valóság 
Vértől avas lepedő-cafatát: 
Inni mohón nedűjét a mesének, 
Aranyzuhatagul 
Ami foly örökajkad kincs-erein ! 
Bánatsasok, éhes gondkeselyűk 
Csőre-csapásaitól sebesült a szivünk, 
Lelkünk hajdani lendületéből 
Sebzett solyom árva, erőtelen, 
Lihegő szárnyvergődése maradt. 
A kedély veretes kehelyéből 
Kedvünk híg aranya kiloccsant, 
S hétköznapi kérges, balga vesződés 
Zavarába' halódik a szép meseszó. 
Nyelvednek csodahangszere egykor 
Bűvös erővel, igézetadón 
Hatalmasodott el ezernyi szivén. 
Egy nemzetet igy tuda megbabonázni 
Ragyogó szellemed és trónt imígy ültéi 
Egy nemes ország álma fe let t ! 

Ám e varázs márvány-nyomait 
Nem koptatta le még az idők szekere, 
Kiméivé, vigyázva kerülte ki, tudván, 
Hogy a hely, boldog pihenőt ahol érünk, 



Szellemed égi világa csupán! 
Ó h jöjj, jöjj, - koronás terebélyed 
Ágai hű anyakarként 
Fonják sziveink' szavaid melegébe, 
S zord éltünk letarolt ugarára 
Pazarolja kezed nemesen 
Álomkelető magvát a gyönyörnek! 
Sebzett örömünk csonkult poharába 
Csurranjon szavaid méze megint, 
Hadd hörpintsük a drága mesét mi, 
Kiket a szépség szomja gyötör ! 

Óh jöjj, jöjj, szomorú szemeink üregébe 
Lopj isteni fényt, ajakunkra mosolyt, 
Lelkünkre uerüt, nyugovásra cseréld panaszunk', 
Gyöngyös kacagásra sirásunk', 
S e szörnyű sivárság tar nyoszolyáján 
Álmodni taníts! 
Nem kell a zsivaj, nem kell a robot, 
Nem kell a kenyér, nem kell az ital, 
Csak mese kell ma szivünknek, 
Csak mese, melytől eláll a sebek 
Dagadó patakában a vér, 
Csak mese, melyből a múlt szava cseng, 
Csak mese, melyre feledni tudunk, 
Csak mese, melybe ma hinni tudunk. 
Ó h jöjj, jöjj, tárd ki csodás terebélyed, 
Alája hadd sietünk, 
Büszke diszünk, ragyogó Mesefa! 
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Az igazgyöngy. 

Hallottfehéren állt az Úr előtt 
A föld ziháló, robot-embere. 
Szeme halálos lázban gyúlt e lőbb: 
Most odadermedt könnyel volt tele. 
Szivére végső dermedés borult, 
De percről-percre kinnal elszorult. 
Alatta még a friss göröngy dübörgött, 
- A föld testébe csákányolt sebek -
Hangjára szíve t i tkon felnyöszörgött: 
Már visszatérni többé nem lehet. 
Szivén a fájdalom, mi fuldokolt, 
Szemén a könny árvái könnye volt. 
Mellén alázatul keresztbe tett 
Halott két karja meg-megreszketett, 
S amig a hely körülte fényben égett, 
Halott szavából visszasírt az é let : 

„— Uram, ki élsz s uralkodol felettem 
Parancsodra, hű szolgád, megjelentem 
A földi testet lehámlottam im, 
De el nem hagytak földi gondjaim, 
Mindannyiok halálos skorpió. 
Egy meddő lét után meghalni jó, 
Ha céltalan volt és örömtelen, 
Ha roskatag volt és erőtelen. 
De aki hévvel s céllal robotolt, 
S hétszer felállt, ha hétszer elbotolt , 
Aki t szerettek és ki szeretett, 
Mert a sovány, de áldott kenyeret 
Elhozta a szegénység asztalára, 
Nem nézte, hogy verejték s könny az 
S várta a jajt csirázó másnapot . . . 
Te tudod Uram, hogy kiket hagytam 



Az élők gazdag búzaföldiről 
Az én kalászom im, hamar kidőlt, 
S karomat örök gúzzsal fogni át, 
Küldéd a. halál szorgos angyalát. 
Munkába fúlva mindég csak futottam, 
Sóhsem pihenve, sóhsem jóllakottan, 
S bár nem mosolygott rám az égi kék, 
Uram, szerettem volna élni még . . . 
O t t lenn az élet vidáman pereg, 
Rohannak ezren robot-emberek, 
A henye arcán fintort  vág a bőség, 
Rőt szegénység s finom előkelőség 
Egymás mellett száguldanak tova, 
Bár nem találnak egymásra soha. 
Felkél a nap, tisztán ragyog az ég, 
Csak azokra nem, kiket ott hagyék 
A sziklagondok néma hőse - én. 
Jajgatásuk ugy szűrődik felém, 
Mint halk nyöszörgés kriptabolton át, 
S látom fején a mártir-koronát 
Az anyának, ki könnyet könnyre sir bár, 
De vigaszt nem talál a néma sirnál. 
Árváim sorsa vak szeszélyre vetve, 
Meghaltam én - s ők vannak eltemetve. 
Óh, látom én a néma szenvedőket, 
Már nincs, ki vcgig simogassa őket. 
Az éhes száj sirásra görbül el, 
A nógatásra senki nem felel : 
Hol egy falat kenyér, amit haraphat . . . ? 
Te tudod Uram, hogy - heten maradtak! 

Hivtál, jöttem. Nem panaszlok Uram. 
De ha szivünknek örök gondja van, 
Megdobban a halálban is. A jaj, 
Az árvaság rongyán fogant sóhaj 
Halott szivem palánkját döngeti. 
Mély keservem hogyne ömölne ki 
Arany vedrébe isteni szivednek ! ? 
Uram, Uram, Uram, szerezd meg 



Halott szivemnek sirok enyhe álmát, 
Tedd, hogy soká ne sirjanak az árvák! 
Óh tedd, hogy tél hava bé ne havazza, 
Óh tedd, hogy a vigasztalás tavassza 
Meleg sugárral melengesse meg, 
Óh tedd Uram, hogy ne éhezzenek. 
Vezesd szelid megenyhiilésre tértük,' — 
Te tudod Uram, hogy mit küzködtem ér tük . . 

* 
* * 

Halottfehéren állt az Ür előtt 
S elhallgatott és már szive se vert. 
S a könny, halott szeméből mely ömölt, 
Kihűlt két arcán vágott mély medert. 
Az Ür szemében szent jóság virágzott, 
Mely jéghegyeket mozgat és hevit 
És megáldá a halott könnyeit. 
Gyöngy lett a könnyből. Fénylőn szétgurult, 
S az emberek közé, a földre hullt. 
És hull ma is, mig könnyre könny terem, 
Az emberek szivébe szüntelen, 
S pompázik tőle puszta, völgy, halom, 
Mert ez a fénylő gyöngy - az irgalom. 

1927. 



Pegazus. 
Belleropfon, az istenek kegyeltje, 
Az égiek sorát megirigyelte, 
ö , égi vágyak földi holdkorossa, 
Vén, szürke föld porát minek tapossa ? 
Kivel megölte a gonosz Chimérát, 
Pegázusán hadd lengjék át a szférák 
Őt , a dicső, derék korinthusit. 
Föl, föl a földről  az Olimpusig ! 

Szárnyat bontott a táltos paripa, 
A repülésben nem volt itt hiba. 
Bellerophon, mint fénylő, égi lény, 
Szállt könnyedén az ég meresz ivén. 
Ámde Zeüsz, a gőgös imperátor, 
Aki t bosszantott szerfölött  e bátor, 
Isteneket példázó gondolat, 
Zörgette dühvel a villámokat. 
A villámokra nem riadt Pegázus, 
Zeüsz haragját hizlalá e kázus, 
Száján a dűh torz mosolyra hasadt, 
S Pegázusra küldött — egy darazsat. 

Jött a darázs és zúgott, zümmögött 
A Pegázus fölött, alatt, mögött, 
Szurkálta, döfte, csipte-csipte esmént, 
Ingerelvén a szárnyaló nemes mént. 
S füled, halandó, tárd csodálkozásra: 
Mit az Olimpus dörgő csattogása, 
S zengő, cikázó villámokra mért 
Habzó dühe Zeüsznak el nem ér t : 
Most csípésére egy bolond darázsnak 
Szertefoszlott  a szép, nemes varázslat, 
Lovasát a Pegázus levetette, 



S Bellerophon, ki fönt a fellegekbe' 
A halhatatlan istent majmolá, 
Mint kósza, űzött csillag, hullt alá, 
S bénán, vakon, silányan, összetörve, 
Halandó módra visszahullt a földre. 

Kis titánok, új Bellerophonok, 
Kik vélitek, hogy a vén föld forog 
Körületek és nem ti körülötte, 
Kiknek agyát a hivság túlfűtötté, 
Törtetők földön, vízen, levegőben r 
Illik rátok e példázat merőben! 
Kikben a gondolat csak még tipeg, 
Kik a Pegázust lónak nézitek, 
S ha sörényét fogjátok, már siker, — 
ülni  azon, s nem kapaszkodni  kel l ! 
Kiben nem lüktet szikra, isteni, 
Ne merje Pegázust érinteni. 
Percekig, a kavargó tömkelegbe' 
Fel ér vele a lengő fellegekbe, 
De száll a tiszta ihlet darazsa, 
S ha érzi szúrtát a táltos hasa, 
Szökken, s kit lelke bizton nem ragad, 
Nyerget annak szégyenletes rög ad, 
S bénán, vakon, silányan, összetörve, 
— Kapaszkodóként visszahull a földre. 

1932. 



Beszélgetés a Holddal. 

Csillagok fényes, merev udvarában, 
Mint sápadt, néma, nagy király, 
Búslasz sárgán és titokzatosan. 
A tenger-égen, határtalan határban 
Hideg arcod magányos fénye reszket. 
Óh Hold, lelkemnek sápadt arcú mása,, 
ö le l j magadhoz, delejezz magadhoz: 
Titkokra vágyom, miket csak te tudsz, 
S amikről zűr-zavarba szennyezett 
Zajos földünk nem álmodott soha. 
Titkokra vágyom: létről és halálról, 
Hűségről, dalról, hirről, szerelemről, 
A tiszta szépről és a tiszta jóról, 
Mikről sivár, silány utánzatot 
Bőven terem ez ósdi sárgolyó. 
Vonzzál magadhoz, szívj magadba fel, 
Ne lássam többé az örök rögöt, 
Barna alkony ne rémítsen tovább, 
Földi harmat ne hullja arcomat. 
Érzem : bennem is fényvilágok égnek 
Láthatlanul és olthatatlanul 
És érzek élő, rejtett t i tkokat, 
Kulcsát amiknek nálad sejtem én. 
Mint a farűgy tavasz sugallatára, 
Mint bimbó napcsókolta rózsatőn, 
Ugy bomlanék ezer titok belőlem, 
Parányik, fénylők, birhatatlanok, 
Ha sápadt lényed áhított varázsa 
Magába szívná fáradt le lkemet . . . 
Vonzzál magadhoz sápadt tele Hold, 
Testvérnek érzem magamat veled. 
Ami benned van és ami mögötted, 



Ami előtted, fölötted, alattad: -
Egész magad egyetlen alkotó kéz 
Emelte ki a félelmes káoszból, 
S isten-vonásit emberlényegemnek 
Szintúgy ez örök kéz mintázta meg. 
Vonzzál magadhoz sápadt tele Hold, 
Az éjnek e sárgafényes nappalán, 
Amikor felhőcsipke sem lebeg, 
S a föld alussza mámoros, vak álmát, — 
Ég s föld között érzem lebegni testem, 
Halk berregéssel lélek-motorom 
Emel, emel sápadt arcod fe lé: 
Megsemmisülni pillanatra igy, 
Tudni magam levegő-sulytalannak, 
S érezni arcod álmos delejében, 
Hogy a lélegző, zengő mindenségnek 
íEgy láthatatlan paránya v a g y o k . . . ! 

1934. 



A koldus. 

Aj tóm előtt egy koldus remegett. 
Éhes volt, kért egy darab kenyeret. 
Csupasz hátát egy rongydarab takarta,. 
Csak vélnéd, hogy kabát volt valaha, 
Arcát az élet szenvedőre marta, 
Alázatos és halk volt a szava. 
Láttam, didereg. Asszatag szemén 
Rejtve csillant a régi, régi fény, 
Mint a parázs a szürke hamusirból. 
Kora tavasz, március szele sipol, 
Hiába húzza összébb rongyait, 
A szél alatta fázós bőrt gyanit. 
Tekintetében — mély és vádoló — 
Kérés, könny, hála némán egybe forr, 
Ez emberen — óh szörnyű vizió — 
Szinte már-már pompázik a nyomor! 
Finnyás zakkók és elegáns zsakettek, 
Selyem ingek és selyem kombinettek, 
Festett ajkak, vörösek, mint a rák, 
Lenge sálak, pókháló-pizsamák, 
ön te l t frakkok, gőgös cilinderek, 
Torz henyeség, mely torha és beteg, -
Ápol t körmök, remekbe szült cipők : 
Hej ! Idenézzen most minden ripők, 
Ki reggelente langyos lébe' fürdik, 
S arany tálcákon tejre-vajra vár, 
Keseredjék ínyén a falat íze, 
S hűljön jéggé a forró  szamovár! 
Óh, így szokott ez kezdet óta lenni, 
Százaknak minden, millióknak semmi. 
Százakon bibor terhes éke, kincse, 
De millióknak még egy rongyos ing se 



„Szegények mindig lesznek köz te tek . . . " 
Krisztusi szó, — siket fülekbe zúg, 
S esett nyomorgók néma seregétől 
Könnyet fakasztón kigyózik az út, 
S mindannyi fáradt,  éhező, mezitlen. -

Óh, sok Krisztus jár mostanában itt lenn . 

1934. 



Jót tenni! 

Testvér, látod az öklöző kezet? 
Mennyi önzés és mennyi durvaság 
Feszíti most az izmot és inat: 
Sebeket ütni s vért ereszteni. 
Ököl , ökö l ! Kain ütése óta 
Te kormányoztad az ijedt világot, 
Mely az ütéstől kábultan feküdt, 
S dermedten tűrte öklözni magát. 
Szívben, lélekben döngött az ököl, 
Kérget kapott az emberérzelem, 
Amit puhára meggyógyítani 
Al ig győzi egy Krisztus keze is. 
Ököl , ököl, te hus-vér kalapács, 
Miattad szörnyű a Történelem, 
Miattad jár rongyban a Szeretet, 
S miattad bújdokol az Irgalom! 

Testvér, ne gondolj hát Kainra többé. 
Ne rántsa görcs ökölbe kezedet. 
Nézd a madárkát: hogy liheg szegényke, 
Pihe tollán húzd végig ujjadat. 
Nézd a bárányt: kesergő bégetése 
A félelem és bizalom szava, 
Simítsd végig hát göndör gyapjúját. 
A gyermekarc, nézd. Bámuló szemében 
Az isten-béke fénye él s dereng, 
Simogatásra szenttíljön kezed. 
Asszott, beteg tenyér mered feléd, 
Bőrén a torz nyomornak szennye ül. 
Ez soha tán még öklöt sem emelt, 
D e annál többet kaphatott szegény. 



Testvér, a Krisztus lelke néz ma rád. 
Madárka, bárány, gyermekarc, s a koldus-
Asszott keze ma hősi próbatétel, 
Hogy öklünknek nincs végleges uralma, 
S lázas kezünket hogyha megemeljük, 
Abból jó is, szép is csirázhatik. 
Meglásd, a béke visszaszáll szivedbe, 
S a nyúgalom, mint bársonytakaró, 
ö n t i végig megújult lelkedet, 
Mely ifjú lesz, vidám és hófehér. 
Testvér, jót tenni mindennel felér 1 
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Új harangok köszöntője. 
A Szent Mihály-templom új 
harangjainak felszentelésekor. 

Vérben, viharban, jajban, fájdalomban. 
Mi átvonaglott az idők felett, 
Egy uj világnak szivverése dobban, 
Mint égi, bátor, érces üzenet, 
S küld áradó, örökzengő dalokban 
Nekifeszült pirosló tüzeket. 
Jöttünk egy vágyban összeérzeni, 
Ez uj világ uj szívverése: mi ! 

Bennünk tüzes kohók izzása lüktet, 
Tömör nyelvünket ékesíti hang, 
Hallatni mély búnkat, víg örömünket: 
Bimm-bamm, ha kell, s ha kel l : giling-galang, 
S szárnyalva, hagyni renyhe földi bűnnek 
A zűrzavart, mi zúg, kavarg alant. 
Kohók izzása, érces hang-erek: 
Mind a tiétek bennünk, emberek! 

Ércszivünkben a drága múltból is van, 
Ezért nem oly sivár a bús jelen, 
S mig szemetek jövők ködébe pislán, 
Mi zengünk-zúgunk nappal, s éjjelen, 
S szónk lelketekbe reszket századiglan, 
Mint bűvös hur mély, régi hangszeren. 
A lét küzdelme így nem lesz teher, 
Ha fennt s alant á szívünk összever! 

Ha lelketek kinyílik szent örömben, 
A lendületnek hangunk ád erőt. 
Ha elborul, s bánatba, gyászba döbben, 
Hangunk jajong a temető e lő t t ; 



Vihar ha dúl a dörgő mennyözönben, 
Ércünk védi a néma reszketőt. 
Szent hivatás ez, nem csal, nem csalat: 
Földről az éghez zengő kapcsolat! 

Iayátok hát bízó, mohó fülekkel 
Köszöntő hangunk friss zuhatagát 1 
Új bánatoknak hogyha jönniök kell, 
Vigaszt csak templomok harangja ád, 
S a Gonosz is riad zavart szemekkel, 
Akárhogyan kendőzze is magát! 
Mi magatokra soha nem hagyunk, 
Küzdelmetekre Áment kongatunk! 

Ég s föld között, pihenve vagy lebegve, 
Ébren, álomban sorsunk egy-iker! 
Szálát az ég plántálta szívetekbe, 
Azt immár földiek nem tépik e l ! 
Bimbózzon ünnepléstek ifjú kedve: 
Szent frigyünknek örökkön élni kell, 
S nem bontja meg idők szeszélye sem. . 
Bimm-bamm, - rákongjuk ünnepélyesen! 

1924. 
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Hóhullásban. 

Nézem a hó fehér hullását, 
Életünk mását. 
Hull, hull, fehéren, nesztelen 
Át a ködfátyolos egen. 
S mire megpihenni leér, 
Megszennyül a szelid fehér, 
Nem szállhat többet ég felé. 
A hosszú útat óh, meg érte-é, 
Mit a magas csillagvilágból 
Megtett a szép kis hópehely? 
Nem hozzá méltó ez a h e l y . . . 
Megindulni tisztán, fehéren, 
Lebegni csillogón a légben, 
Leérni, s hullni szürke rögre 
És durva talpak taposóján 
Sárlévé válni mindörökre, 
S mi hófehér volt, szenybe-sárba vesz . 
A hópehely tragédiája ez. 

Nézem a hó fehér hullását, 
Életünk mását. 
Az élet fénye ég felettünk, 
jelszó: nevessünk és szeressünk. 
Hitünk, szivünk, dalunk fehér, 
Leikünkhöz bántó folt nem ér 
És ránk borul, mint dús virágos ág, 
Az édes, boldog ifjúság. 
S aztán? Megtörni az igák alatt, 
Miket a sors igás nyakunkra rak, 
Könnyel feküdni néma éjben, 
Százszor csalódni egy reményben, 
Halott vágyaknak tápot adni, 



S törött szárnyakkal lezuhanni, 
Küzdeni száz kunok kudarccal, 
És a rögökre bukni arccal. 
Jönni szépnek és lenni rútnak, 
Vidám helyett vak elborultnak, 
Látni a célt, mint égi repkényt, 
S üszkös romoknak az eredményt. 
Célhoz el soha nem találni, 
Sárba hullni és sárrá válni, 
Hisz egyszer úgyis vége lesz, — 
A földi lét tragédiája ez . . . 

Nézem a hó fehér hullását: 
Életünk m á s á t . . . 
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Piramisok. 

öml i k a forró,  izzó fényeső, 
Szikrázik tőle a fehér homok, 
Bús végtelennel társul a tekintet, 
Ha révedezve átvonaglik ott. 
A kék azúron nincs tenyérnyi folt, 
Körül kopár, fárasztó messzeség, 
Tengere ez a lángzó levegőnek, 
Egymásba roskad itt a föld, s az ég. 

E végtelen vibráló közepén 
Megtorpanásra kényszerűi a láb, 
Néma tilalmak fojtó némaságban: 
Izzó hegyű pirámisok, s gúlák. 
Megcseng szivem csodáló kérdezése, 
S mélázok itt az ős, nagy múlt felett, 
Mert nem üres e sivatagvilág, nem, 
Itt valaha mély élet lüktetett. 

E nap tüzében szikrázó kövek, 
Mikből a nagy múlt lelke révedez, 
E büszke, égre dermedő pirámis, 
Szorgoskodó emberkéz műve ez ! 
S már hallom is a dolgos nép nyögését, 
Átok, s panasz az ajkán, nem mosoly, 
S mig gőgbe fagy a Fáraóknak arca, 
Verejtéke vérével összefoly. 

Csodás vi lág: rabszolgák, s Fáraók! 
Más semmi több, csupán a könny, s a vér ? 
A Fáraókért e pirámisok, vagy 
Milljók könnyéért? Vagy miér', m ié r ' . . . ?? 
És volt-e béke, szeretet, barátság, 
Volt-e törvény, igazság ? Volt-e jog ? 



Idők mardosta kőábrázatával 
Egy néma sfinksz csak titkon mosolyog. 

Értsd e mosolyt és ne kérdezz te sziv, 
Ős világ ez, bolygatni nem szabad. 
Csak álljanak e néma kőtilalmak 
Tovább a fényes, kék azúr alatt. 
Titokország ez, minden kis kövét 
Talánnyá sok évezred érlelé. 
Tikkaszt a lég, tikkadt a lelkem is már, 
Tovább, tovább — a hűs pálmák felé 1 
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Sírni jó. . . 
Tövisek érték lelkedet, 
S a vér, mi onnan serkedett, 
Kezd lassan, bőven folyni szét, 
S megfesti két szemed vizét. 
Örömed néma, fél a hangtól, 
És kóbor ebként elcsatangol. 
A bánat kinyújtá karát, 
S életed kristálypoharát 
Összetörte, mig lelkedet 
Sebzi szilánkja, millió, — 
Ilyenkor, hidd el, sirni jó. 

Mitől rád árnyak árnya lebben : 
Csalódtál szűzi szerelemben, 
S mint meteor, elégve, törve, 
Eszményed ugy zuhant a földre; 
Kiben hittél, a jóbarát 
Kiönté a jóság borát, 
Szivedre ront, sebet fakaszt, 
S véresre markolássza az t ; 
Szépségek tükrét összetörték, 
S koldussá tett ez összetörtség, 
S látod, hogy szerelem, barátság 
Csak álom, ködkép, vizió, — 
Ilyenkor, hidd el, sirni jó. 

Szivedbe tág rést tört a dac, 
S te zord, makacs, konok maradsz. 
Vállad, mit fűt az indulat, 
Fellázad a kereszt alatt. 
Állsz csapzott hajjal, főd-szegetten, 
Magad-szította förgetegben, 
Állsz és inogsz, a vész ragad, 



S lankadtnak erezed magad, 
Érzed, hogy az élet vasökle 
Ahol nem vártad, ott ütött le, 
S mint Ádám, állsz a sziklaélen, 
Végsőt lendülni, s hullni mélyen, 
Hol életnek több nedve nem forr, 
S hol e lvégezte te t t . . . 
Lásd, ekkor : 
Dacos, kemény szivedbe' lenn 
Megnyílik egy ér nesztelen, 
Ágyat váj lassan, öblösét, 
Lesz percről-percre szélesebb, 
S érzed, hogy árad lelkeden át, 
Szikkadt agyadon, s szemeden át 
A könny, az édes, bő, szelid folyó, — 
Ilyenkor, hidd el, sirni jó . . . 
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Bogarak. 
Zöld fű között fürgén osont, 
Zöld fű hegyén himbálta testét, 
S rá sátort méla, holdas esték 
Csöndejtő, békés árnya vont. 
S ha fénybe gyúlt a horizont, 
S nap csókolá a földi kört, 
A harmatcsepp picinyke hátán 
Sokszínű szivárványba tört. 
Á m jött a zord, iromba láb, 
S lépett a gyilkoló, kegyetlen, 
A fűszál megadá magát, 
S leroskadt földre görnyedetten, 
A harmatcsepp lehullt a porba, 
Megrezzent a kelő sugár 
És ott hevert holttá tiporva 
Szegény b o g á r . . . 
Elnézem árva bogarat, 
Mi vált lihegő potrohából: 
Széthordja szorgos hangyatábor, 
Harmat, szivárvány lemaradt. 
Árván hagyá szárnyát a fény, 
Mely erezetén reszketett. 
Elnézem így: szegény, szegény, 
Élni érdemes volt neked . . . ? 

S mi, emberek, ugyan mi mik vagyunk? 
Testünk törött, megégve szárnyunk, 
S bánat, nyomor fűszálain 
Meleg, gyógyító fényre vágyunk. 
Óh, mik vagyunk? Sorsunk nehéz, 
Vastalpu lába hogyha dobban, 
Vert életünk megérzi nyomban, 
S nyoma gyötört testünkbe vész. 



Zöld fű között, fűszál hegyén 
Óh nincs ki védjen, nincs mi védjen, 
O t t dübörög sorsunk, e rém 
Fölöttünk, hogy halálra lépjen. 
Csak mozdul egyet szörnyű lába, 
S amire lépett, ott marad, -
S fekszünk mi is az út porába': 
Agyontaposot t bogarak . . . 

1928. 



Az érdem. 
Az érdem kincs, mit szül az öntudat. 
Tükör, amelyben nézheted magad. 
Igaz mérték, mely pontosan lemér, 
De nem kedvez mosolyér', szép szemér\ 
Mint gyöngy a tenger titkos mélyiben, 
Az érdem gyöngye benned ugy pihen, 
Nem divatcikk vagy pipere dolog, 
Silány pénzért meg nem vásárolod. 
Gyökere benned, magad termeled, 
S ott él, pompázik örökké veled. 

Ám érdemet embernél ne keress. 
Drága kincset nem árul ószeres. 
Mig szembe dicsér, sarkad marja hátul, 
S léhán megfoszt erényeid javátul. 
Görnyessze vállad' száz meg száz robot, 
Fürössze bő verejték homlokod, 
Vagy indulj megváltásra Messiásként: 
Szent gerjedésed' nem tekintik másként. 
Mint törtető bolond kapaszkodását, 
S jönnek, hogy érdemed sirját megássák. 

Ha toltad hűen mások szekerét, 
Te vagy első, kit elnyom a kerék, 
S kitől megértést vársz: a jóbarát, 
ö a legelső követ dobja rád. 
Izzó munkában élted bár kopik, 
Mit ma tettél, felejtik holnapig, 
A tett gyümölcsét majd lelopja más, 
T iéd: csalódás és sopánkodás. 
Csak tenmagadba bizzál, senki másba, 
Le ne alázkodj "máshoz koldulásra. 
Egy a tudat, mi megny-jgvásra von: 
Nem e földön érik a jutalom. 
Feszítsd ki büszkén melled', s térdedet, 
S ne várj embertől soha érdemet! 
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A havasok dalaiból. 
1. 

A havas tövénél. 

Havasoknak vi lága: rejtelem, 
Békélt erő, s fölényes, mély titok. 
Ha a világ végjajja hördül egyszer, 
A havas akkor is hallgatni fog. 

O t t állok mohos, pázsitos tövén, 
És a lelkem emelkedik csupán, 
De szabadon, hogy lendülő magával 
A testem' is tudná ragadni tán. 

De nem zavarlak hallgatag fenyők, 
Se nem bolygatlak mély csöndű havas. 
Lehet-e zengő, bő beszédre birni 
A zárt ajkat, mely néma, nem szavas? 

A ti erőtök hallgatásba'van, 
Méltóságtok a szűzi rejtelem. 
Néma havas, sötét fenyők, ti társak, 
Hallgassatok, hallgassatok velem . . . 

2. 
Havasi patak. 

Hogy honnan ered, nem tudom, 
Hová igyekszik, nem tudom. 
Alattam a kék messzeség, 
Fölöttem a havas orom. 

Csak látom, surranó vize 
Sziklákat görget, ha dagad, 
S én vadvirágos szélinél 
Kicsinek érzem magamat. 



Hogy honnan ered, nem tudom, 
Hová igyekszik, nem tudom. 
Kis patakokban mily erő 
Rejtőzhetik, - csak azt tudom. 

3. 

A havasban. 

Mi ez az éles, kristálylevegő, 
E méltóságos, tiszta, néma csend? 
Mi ez a mély, titokzatos beszéd, 
Mely a csendből olykor fülembe cseng? 
Mi ez a szikla, tömör és komor, 
Sok ezer évnek barnasága rajt '? 
Mi e fenyő, mely zölden égbe tör, 
S felfogja  az elröppenő sóhajt? 
Mi ez a fürge, csörtető patak, 
Futtába' mely mohón csipkéz habot? 
Mi e világ, hol élni érdemes, 
Nem szenvedés, nem kényszer, nem robot? 
Mi az a sas a tiszta űrben ott, 
ö l e s szárnyát kék távol ölel i? 
Mi ez avar, e láb nem lépte ágy, 
Hol a hajszolt vad pihentét leli ? 
Mi ez az ég, e szűzi, mérhetetlen, 
Melynek alig pillantom itt hasadtát? 
Mi az, mi az e boldog élet i t t? 
- Ez a szabadság. 
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Hódolat a betűnek. 
Kájoni János nagy emlékének szentelem. 

A gondolat vak húr az ész remek 
Hegedűjén, mely hanghívó vonótól 
Csábítva, telten vágyik zengeni. 
A gondolat lezárt virágkehely, 
Börtöne illattalan illatoknak, 
Melyek meghalnak mindörökre igy, 
Ha fel nem pattan a kehely-öböl. 
A gondolat szép néma gyermek. Arcán, 
Szemén sejtelmek, terhes, drága titkok, 
De szólni nem tud, arca és szeme 
Hiába rándul és hiába lángol. 

De jött a varázslatrontó csoda, 
Jött a betű, a megváltó betű, 
Jött a betű, felsírt  a hegedű, 
Jött a betű, illatok szárnyra keltek, 
Jött a betű, beszélt a néma ajk. 
A betű lélek, élet, akarat, 
Gyűlöl, szeret, harsog vagy könyörög, 
Imádkozik vagy átkokat röpit, 
Világokat köt szent kapocsba, vagy 
Szerteszakít nagy, élő kapcsokat. 
Ha sir, a gyásznak mély sötétje hull rád, 
Ha zeng, a fény felé eseng szived, 
Ha kér, az irgalom királya lész, 
Ha harsog, lángcsóvákat vet szemed, 
S kaszát ragadva űzöd a halált. 
Ha szól, a meddő gondolat feléled 
Halottiból naimi ifjúként, 
S lobogó csipkebokrok mélyiből 
Kicseng a hang az örök betűn át. 



Idéz fertelmes árnyú rémeket, 
Mutat vért, szolgál szennyek is, vagy éhes 
Vadat nevel emberből ember ellen, 
Ha beteg agy fülledt ravatalán 
Fertőzte meg a rothadt gondolat. 
De kristályforrás  csörgedése válik 
Belőle, s élet, fény, szín játszanak 
A forrás  tükrén, hogyha égi szikrán 
Fogant tűz áttisztitó lángjiban 
Keresztelődött szentté a betű. 

Üdvözlégy halhatatlan hatalom, 
Kürtje a néma, meddő gondolatnak, 
Mely tisztaság nemes párázatából 
Jegecedtél ki megnyilatkozásnak 
Szellemvilágunk rejtelmeiről 1 
Üdvözlégy halhatatlan hatalom, 
Lelkünk pusztáján bátor, új kiáltó, 
Üdvözlégy szent, örök betű ! 

1926. 
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A meleg naphoz. 

Ó drága, éltető nap, 
Én hódolok neked, 
S mohón iszom magamba 
Szétomló fényedet! 

Csak most tudom, mi volna 
Nekünk a sarki jég, 
S mi : lángod özönében 
Igy élni, élni még! 

E színtelen világnak 
Arcára fényt te lopsz, 
S himnuszt a sivatagban 
Keltedre zeng Keopsz! 

A róna drága keble 
Hevedtől izzik át, 
Az örök búzaszemnek 
Fényed, mi ízet ád. 

A szív, ha itta fényed' 
Kelettől nyúgatig, 
Tüzed-érlelte éjben 
Enyhültén nyughatik. 

Hogy Isten égi lénye 
Él a világ felett, 
Örökké bizonyossá 
Áldó fényedre let t ! 

Ragyogj hát tiszta, szép nap, 
Létünk királya, te, 
Dús kincsed pazarold e 
Hideg világra le ! 



Érzem meleg varázsod' 
S pihenjek s i rba 'bár : 
Tudom, hogy ég fölöttem 
Lángodból egy sugá r . . . ! 
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A temető elégiája. 

Csend mindenütt, nagy temetői csend. 
Csak halk szellőcske surran titkon át 
A tarkavirágos sirok felett, 
Miknek ölén sok némán porladó szív. 
Mely szenvedett vagy boldogságtól izzott . 
Alussza néma, csendes álmait. 
Itt ülök szótlan, egyedül. 
Köröttem ápolt hantok sokasága, 
Mögöttem kripta, félig romba dőlt, 
Reszketve küldi illatát a szekfű, 
A piros rózsa, kéklő nefelejcs, 
S én érzem, érzem, mint árad belőlük 
A fojtó, bús halotti szag . . . 

Itt ülök szótlan, egyedül. 
A fákról  halk-remegve hullanak 
Alá a hervadt, száraz levelek. 
Felrezzenek. Nem, nem riad szivem; 
A sirok álma néma, mint az éj, 
Mit hű lovagként sápadt hold kisér. 
Felrezzenek: a némaság hatott meg. 
Kit az élet mély, lármás zavara 
Dobált, mint könnyű labdát fel s alá. 
Ki szivnyugalma árán ízlelé meg 
Az életnek becézett nagy zörejt, 
S ki lelke csendjét, bár epedt utána, 
Az élet oltárán feláldozá: 
Nagy ünnep annak igy a némaság. 
A zaklatott szívnek nagy ünnep ez. 
Melyen hozsannát nem a száj imáz, 
De a száraz levélkék remegése, 
Melyek itt most fejemre hullanak. 



Csak temető lehet ily néma, szép. 
Ünnepelni csak itt tudok pihenve, 
Itt én, az élő, annyi holt között. 
S mert e világnak titkos nyelve van, 
Megértem a titkos beszédet is. 
Minden rög, melyet lábad széttapos, 
Minden virág, mely hantokon virul 
És minden hant, mely álmokat takar, 
A z t mondja mind: a temető beszél. 
Halk éjeken, ha lágyan zokogó szél 
A lengő gallyba hirtelen belékap, 
Vagy omló kriptán egy-egy téglakő 
Titokzatos szellemkezektől érve 
Meg-megmozdul, s kopog, kopog : 

"Nem porladó szivek beszéde ez? 
Virág illatja nem bús sóhaj-e 
Egy porladó, szerelmes, holt ajakról ? 
Szellő sirása hátha bús panasz, 
Mi egy még élni vágyott ajkon ég . . . ? 

I t t ülök szótlan, egyedül. 
E mély magány magába delejez 
És lényem e magánynak része lesz. 
Fátyolos távlat, ernyedt, méla alkony 
Fölséges panorámát nyújt nekem. 
Tele vagyok száraz levéllel - sok hozsanna, 
Nekem s érettem hullt le mind. 
A némaság e titkos, árva helyén 
Érzem, hogy enyhülök és tisztulok. 
A zűrzavarnak nem ront ökle rám, 
Az édes nyúgalom fölém borul, 
S így, a magánnyal lassan egybefolyva, 
Nem látva semmit életből, világból, 
Beszélve röggel, s rajtanőtt virággal, 
Sirhanttal, indás, omló kriptaszájjal, 
S lelkembe rejtve halk beszédüket: 
E méltóságos nyúgalomban, 
E fölséges nagy némaságban, 
És e nagyszerű elmúlásban 
Én is halottnak képzelem magam . . . 
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örök küzdelem. 

Ádám legyek, aki a sziklaélen 
Leszédülni az örök mélybe néz ? 
Nyirok legyek, mit ellep a penész, 
S hagyjam köpülni langy savóra vérem ? 

Rongy báb legyek, gyomromba' csepükóccal. 
Kivel játszhat kis kutya, kis gyerek? 
Óbégassak, a könnyem ha pereg, 
S fussak, ha űznek lángoló kanóccal? 

Zsolozsmázzak, ha bömböl az erőszak, 
S otromba gőgnek bólintsak fejet 
És lelkes, bátor rúdvivő helyett 
Legyek ernyedt harangverő csak? 

Nem, nem! Az élet másra iskolázott. 
Béna csak ugy, ha nem lendűl a kar. 
Mindenkit meg nem öl a zivatar, 
S belé nem pusztul, aki csak megázott. 

Mindegy, hogy ér siker vagy balsiker, 
Átoksors vagy szerencse jár velem r 
A férfié  az örök küzdelem, 
S derék csak az, ki küzdve esik e l ! 

1935. 



Kakas-szó. 
Az égperem megint megéled, 
Hol tegnap elfakult a nap, 
S torz testéből a barna éjnek 
Hajnal-vércseppek hullanak. 

Az álom meglapulva jár még 
A mákonyos világ felett, 
De már elült a holdas árnyék, 
S a csillagtábor szürke lett. 

Háromszor is, vagy többször is tán 
A dombtetőn, mi ől-magas, 
Rikolt, hangját ércezve tisztán, 
Rikolt az ébredő kakas. 

A pír, a szóra lesve-lesvén, 
Szétfoly fehéren, mint a« tej, 
S a hajnal rózsaszínű testén 
Fényt áraszt minden csöppke hely. 

A lassan cbredő világot 
Betölti a kakas szava 
És minden ébred, mintha áldott 
Remény bimbót fakasztana. 

Az ember felfigyel  a reggben, 
S megkérdi félőn egy a mást: 
A kakas-szó ma mit jelentsen, — 
Megváltást-e-, vagy árulást. . . ? 

1926. 



Emberek és bútorok. 
Él, él az ember, küzködik. 
Ezer gond-, bajba ütközik, 
Fárad, tesz, használ, néha alkot, 
Átküzd sok meddő, néma harcot. 
De ha vénül — ereje fogytán -
S a munka terhétől lerogyván, 
Futásra nem kell, csak menésre, 
Harcra nem jó, csak pihenésre, 
S ha szellemének isteni 
Lángja langy már hevíteni: 
Elfelednek mindent felőle, — 
S értéktelen — roncs lesz belőle. 

Á l l a bútor, holt fadarab, 
Kopni később vagy hamarabb. 
Ha nyitják* nyílik, mozdul, ha tolják, 
Mit, mennyit ér, nem tudakolják. 
De ha kikezdte az idő, 
A múló divatból kinő, 
S kopottas fáján erezetnek, 
Szú-rágta ösvények vezetnek, 
Ha széle csorba, lába lóg, 
S darabjai tűzbe valók: 
Elhisznek szépet, jót felőle, -
S értékes — antik lesz belőle . . . 

1921. 



Ének óesztendő estéjén. 

Mint a tűnő, kóbor felhő, 
Száll az óra, fut az óra, 
Szívszorító percek súlya 
Nehezül a mútatóra. 
Csak egy pászma még a síkon, 
S tizenkettő kippen-koppan. 
Szívem új reményt melenget, 
Mig egy évnek élte lobban. 

A letűnőn sirni kéne, 
Hogyha volna érte könnyem. 
Szemem ímhol, nedvesül is, 
Egy meleg csöpp, egy, de több nem. 
Az is, mint az illó pára, 
Felszívódik, odaszárad, 
S bennem nyomként nem marad már 
Semmi, semmi, semmi bánat. 

Egy hasáb a kandallóba ! 
Dúdolnak a piros lángok. 
Piros lángok, tüzes lángok 
Mentenék meg a vi lágot! 
Várva-várják ezt a lángot 
Forró vággyal, epekedve, 
Hajh, de lángnak, tiszta lángnak 
Szállni közzénk van-e kedve? 

Ahogy futnak a vak évek, 
Mint a tegnap fut a mától, 
Ugy futunk mi, menekülve, 
Ettől a szent, piros lángtól! 
Szikra sem kell mély tüzéből, 
Mely súgárzó fénnyel éled, 



Nem kell örök bő forrásnak 
Piros lángos, tüzes é le t ! 

És ezert sujt es ezert ver 
Egy fölséges kéz örökre, 
És ezért hull könnyünk-vérünk 
En-kezünkkel tört rögökre; 
Keserű vágy mind ezért ég 
A szivünkben szebbre, jobbra, — 
Almaink sok drága kincsét 
Meddőségünk verte dobra! 

Mint a széltől űzött felhő, 
Száll az óra, fut az óra. 
Szívszorító percek súlya 
Nehezül a mútatóra. 
Ellép barna köpenyében 
Zord futárja a vak éjnek, 
Hallom, kipp . . . kopp . . . tizenkettő . . • 
Óesztendő . . . új esztendő . . . 
S ajkamon elhal az ének . . . 

1917. 



Új esztendő. 

1. 

Az arcod olyan, mint a sfinx: 
Rejtelmes és titokzatos. 
Nem tudni, lábad rőt ugart, 
Vagy nyíló rózsákat tapos. 
Nem tudni, vessződ mit fakaszt, 
Véres, vagy boldog könny-özönt, 
Könnyű élet, nehéz halál, 
Mi tárt szivünk felé köszön t . . . ? 
Állunk előtted szótlanul 
És várjuk, várjuk, hogy lehull 
Arcodnak mindent elfedő, 
Bő, láthatatlan fátyola. 
De meg nem érjük azt soha. 

Maradj csak titkos, hallgatag, 
Mint erdők mélye, vagy a hűs 
Homályba béklyóit kriptabolt. 
Ne hallasd rejtelmes szavad, 
Akár susog, akár sikolt. 
Szivünk mindenre tárva áll. 
Akár élet, akár halál, 
Sötét gyász, vagy piros öröm, 
Mind erre hittel övezett. 
Mert tudjuk - súgja égi hang -
Hogy téged is, világtalant. 
Az Úrnak szentJkeze v e z e t . . . 

2 

Titokzatos lény, kendőzött Jövő, 
Ködbe arcod minek takargatod ? 
Rút vagy talán, s szemednek hűsiből 



Nem hullanak ránk égi harmatok? 
Akármilyen rút, vad, félelmes is, 
Tárd fel nekünk, keblünk már nem remeg. 
Gránitsziklává vált bennünk a sziv, 
Vész és vihar oly sokszor verte meg! 

Azért vagyunk, hogy tépjen a vihar, 
Azért vagyunk, hogy hulljon levelünk. 
Azért vagyunk, hogy végzetünk hajója 
Vak sors vizein hányódjék velünk I 
Le hát a kendőt, látni akarunk! 
Érhet-e minket több, mi eddig ért ? 
Sorsunk parancsa tiszta és r ideg: 
Dolgozni, s élni, élni — semmiér t . . . 

De mégse. Hagyd, ne mútasd arcodat. 
Mert hátha, hátha mégis szép, szelid ? 
Óh, hátha jősz, hogy gyógyító kezed 
Megsimogassa lelkünk sebeit? 
Amig remény van, az élet se kin, 
S remélni még rongyokban is szabad. 
Titokzatos lény, kendőzött jövő, 
Várunk, jere, de ne mútasd magad ! 

.1918. 



Néha hiába sirsz... 
Hiába zúg le arcodon a könny 
Néha bő, izzó, forró  lávaként, 
Vagy jégbefagyva, mint a gleccserek:: 
ünámi tó vagy, balga, nagy gyerek. 
E könnypataktól enyhülést remélsz? 
S ha az utolsó csöppet is felitták 
Nedves pilláid, boldog lész talán, 
Mint a mezők tikkadt virágai 
Felhőt fakasztó záporok után? 
Ugy gondolod, hogy lelked ablakán át,_ 
Melyen sötét árny állott eddig őrt, 
Az édes, vidám, drága napsugár 
Besurran, s fénytől reszket a világ, 
A kis világ, a ködvilág, mitől 
Lelkedbe borzad gyász és ravata l . . . ?" 
Vigyázz, ajkad' korán ne csalja dal. 
Igazi bánat mély gyökérből él, 
S örök tápot a mély gyökérnek ád, 
S mikor elsírtad minden könnyedet: 
Majd akkor ront a néma, könnytelen,. 
Nagy, belső zokogás reád . . . 

1920. 



Méhecske a gyászvirágon. 
Sz. S.-né ravatalánál. 

Az örök némaság nagy jeleként 
Komoran állt a gyászos ravatal 
És mint suhogó, lágy, fekete fátyol, 
Lengte körül a bús halotti dal. 
Ravatalon egy kegyetlen koporsó, 
Benne komoly, szelid halott pihen: 
Drága asszony volt, feleség, s anya, 
Csukott szemeit, zárult ajakát 
Már fel nem nyitja többé semmi sem. 
Tarlott virágok néma szürete: 
Koszorúk, csokrok, égő szekfü, rózsa, 
Némaságukban is beszédesek, 
Teleborítnak ravatalt, koporsót, 
Hogy a nagy búcsút, az utolsót 
Sírók számára könnyebbé tegyék, 
Mert itt csak búcsú van már, nincs egyéb. 
Csokrok, koszorúk, virágok között 
Egy betévedt méhecske röpködött. 
Halotti gyertyák tompa fénye hullott 
Bágyadt szárnyára, ide-oda szállt, 
Zümmögve halkan egy-egy keveset: 
A virágokban mézet keresett. 

Mézet, méhecske? Bánat halmain, 
Keserűségek tengermélyiben 
Mézet keressz te ravatal körül? 
Édességet, hol sós a levegő 
A lehullott könnyek páráitól? 
Hol a sziv vérző sebektől b i bo r . . . ? 
Eredj méhecske, őszi napverőn 
Lelsz még virágot virágos mezőn 



És hagyd e sok virágot elvirulni, 
Friss hant felett szirmot sziromra hullni. 
Tarlott virág kelyhébe itt ne nézz, 
Mert máshová van rejtve most a méz. 
Ó érzem én: a tisztaröptü lélek, 
Mely teste palotáját elhagyá 
Az örök porral békén elvegyülni: 
Most mosolyogva, nyugton néz le itt, 
S amig szivünk a gyászba' jajt fogan, 
Idvezült ajka szívja boldogan 
A Kegyelemnek édes méze i t . . . 

1934. 



Végre csend. 
Mint bársonyos kor zord nyakat, 
A csönd körül ölel. 
Bogárkazümmögést se hallok 
Távol, s közel. 

A fényben fürdő kék hegyek 
Várják száz vágyamat, 
Amelyek fáradt,  bús madárként 
Csak szállanak. 

Oly kedves itt a kora regg, 
S az alkony, ha oson, 
Piros csókjába' búcsújának 
Arcom mosom. 

A föld egy gyógyírt rejteget, 
Érte milljó eseng : 
Fáradt testnek, hervadt idegnek 
A csend, a csend. 

Itt elcsitul az életem, 
Nem hajszol a robot. 
Hogy szánom innen verejtékteket 
Dolgos rabok! 

Mély, szent nyúgalomról dobog 
E hűs magány szive. 
De lelkem, az égő, vágyó, nyugtalan 
Megnyugszik-e . . . ? 

1934. 



Anyaszív. 
Férfi  vagy. Tajtékzó haraggal 
Rohan feléd ellenfeled. 
Szikrázik pengétek acélja 
Zord, vérző fejetek felett. 
Megvetett lábatok alatt 
A harctól felhőt vág a por 
És szenvedélytek amit ott ér, 
Könyörtelenül rátipor. 
Határt nem ismer lendülésed, 
Csak rohanás az enyhülésed. 
Fűszál, vagy ártatlan bogár, 
Mindegy, ha elragadt az ár, 
Által taposni a vi lágon: 
A vágy már a szemedre ült ki. 
Taposs, de egynek irgalom, — 
Az anyaszívet, azt kerüld k i ! 

Férfi  vagy. Durván bánt az élet 
És te daccal pörösködöl, 
S ha bársonya kopik a szónak, 
Ot t a csontos, kemény ököl. 
Döng az ütések zápora, 
Ahogy jő, adod és kapod, 
Örökös, izzó ébrenlétben 
Igy telik éjjeled, s napod. 
Óh, ütni, ütni megtanultál, 
Testvéri szó dohos, avult már, 
Csak vak erődben bizol és 
Öklödben a törvénytevés. 
Széttörni, aki utad állja 
És a porát kiszórni füstnek . . . 
Törj, zúzz, de egynek tisztelet, — 
Az anyaszívet, azt ne üsd meg! 

1928. 
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Egy jeltelen sirra halottak estéjén. 

A sir felett nem domborul hant, 
A hanton gyertyaláng nem ég. 
Nincsen, virágot mire tenni, 
Az t a helyet nem jelzi semmi, 
Eltűnt zord évek fúvatán, — 
Siró szemmel már nem borulhatok 
Sírodra édes jó apám . . . 
Kopott falucska földje nyugtat, 
S én, a város borongó gyermeke, 
Fátylat dobok a bántó fényre most, 
S a fájó emlék lélekszekerén 
Megkeresem a kis kopott falut, 
S a helyet — bár nem jelzi nyom — 
Megsimogatom, s végig csókolom. 
Mert most tudom csak, hogy neked, 
Édes jó apám, mit köszönhetek. 

Most, amikor az álnokság az úr, 
Most, amikor a gazság boldogul. 
Most, amikor a jóság haldokol, 
A szeretetnek sorsa csak pokol, 
Mikor a garral harsogott szavak 
Hazugság fertőjébe hullanak, 
Mikor a lélek bűzlik, s áll a tor, 
S erényest játszik minden gaz lator, 
A tisztességnek hullaszaga van, 
S hűség, derékség mind, mind odavan . . . 

Ez a világ idegen volt előtted, 
Te más világot mútattál nekem 
És én egét csak annak ismerem. 
Annak csak egy nagy, szent törvénye volt, 
Belém égetted véres húsomig, 
S bennem ég jelként, mint a feszület. 



E törvény egy kis szürke szóból á l l : 
A becsület. 

A sir felett nem domborul hant, 
A hanton gyertyaláng nem ég, 
Nincsen, virágot mire tenni, 
Az t a helyet nem jelzi semmi, 
Eltűnt zord évek fúvatán, -
Siró szemmel már nem borulhatok 
Sírodra édes jó apám . . . 

* * 

1934. 



Álarcos bálon.. 

Vásári zsongás. Tarka-barka, 
Száz szintől eleven világ, 
Zene, tánc, jókedv, dal, virág. 
Egy ósdi, rőt, függönytakarta, 
Füst-porlepett, hatalmas, ódon 
Oszlop mögé oda húzódom, 
S nézem a nagy komédiát. 
Az arcon lárva, torzított a hang, 
Rekedt kolomp itt az ezüst harang. 
Mindenki más-más, mint aki, 
Suttog emez, az öblösen beszél, 
S valóját senki nem mutatja ki. 
Pierr' cicázik Pierróval, 
Csörgősipkás kék dominóval 
Tülekszik ott szerelmi harcba', 
S egyik a mást nem látja arcba.' 
Spanyol lovag kakaskodik tovább, 
Mit kecsesen fogad a donna. 
Tipeg-topog száz apró, fürge láb 
E fura ember-sokadalomba.' 

Az oszlop mellől nógat valami 
E figuráknak oda mondani: 
Ti emberek, bolondos emberek, 
E lárva rajtatok minek mered? 
Mit lárvázzuk egyáltalán magunk? 
Mi, emberek, mind lárvásak vagyunk! 
Belsőnk ahogy szól, sóhse ugy teszünk, 
Nem ugy beszélünk, ahogy érezünk, 
Belsőnk akármi szépet, jót fakaszt, 
A külsőnk sóhse súgarozza azt. 
Hiába lázad szánk, szivünk, agyunk: 



Saját magunknak is titok vagyunk. 
T i emberek, bolondos figurák, 
Le hát e sok komédiás ruhát, 
Hisz mindnyájunkról egyszer kiderül: 
Nem azok voltunk kivül, kik belül! 

.1920. 



Egy kis fény. 
Csontom ropog, testem görnyedve vérez, 
Láncolva létem harci szekeréhez. 

Keserű sóslé rág le arcomon, 
Verejtékem vagy könnyem? Nem tudom. 

Csak azt tudom, hogy ez rabszolgaság, 
S percenként mártja lelkemig vasát. 

Csak azt tudom, hogy szívem tőle lázad, 
S halódik bennem a tűrő alázat. 

De kínzott arcomat hogy felvetem, 
Kis fénybe botlik meg tekintetem. 

Ot t csillan, o t t . . . letűn, előkerül, 
S igy csillog és biztat szünetlenül. 

Ez a kis fény ma vágy-itatta nap, 
S fáradt,  roncsolt szivem hozzá tapad. 

Ez a kis fény ott reszket fe jemen. . . 
Óh jó sugár, nem szállsz el, ugy-e nem? 

Mit a vad élet győző kénye rám szab : 
Nem sajdul ugy már vércsikja a láncnak. 

S a fény csak imbolyog, csak imbolyog, 
S valami lelkem mélyén mosolyog . . . 

Nem látom, ámde érzem már okát : 
E kis fény bontja e mosoly-csodát. 

S bár a szekér, mint orkán, ugy rohan: 
Én is vele, de most már — bo ldogan . . . 

1924. 



Visszapattanó rugó. 
Hiába jöttök kő-ököllel 
Kaput betörni mellemen, 
Mély, zengő döngés lesz a válasz, 
Mert érce nem bizánci, nem I 
Az én erőm nem nyers erőtől 
Fogant, de szülte messzi láng, 
S ostromotok fanyar dühében 
Nem érhet engemet szilánk! 
Nem süppeteg föld porzik alattam: 
Rugó vagyok, mely visszapattan! 

Vak gyűlölet, sápadt irigység, 
Bárgyú gőg, kóc-nagyképüség: 
Öltsétek keshedt csontotokra 
Nemes lovagság köntösét, 
S ámítsátok bár a világot, 
Mely hazugságtok' elhivé, 
Mégsem tudtok agyontiporni, 
Mégsem tehettek semmivé. 
Mert nem fekszem el inam-szakadtan 
Rugó vagyok, mely visszapattan I » 

Lelkem mély, tiszta tükörébe 
Benézhet Gorgon-arcotok. 
Mig ti csak rombolásra törtök, 
Én égő hittel alkotok. 
Bántó, idétlen zűrzavarban 
Gyilok is villan, meglehet, 
De leteperni és megölni 
Már nem tudjátok lelkemet I 
Az erő, mely éltet, víhatatlan: 
Rugó vagyok, mely visszapattan I 

1930. 



Hangulatok. 
1. 

Hányat fekszem s felnézek az égre, 
Erre a nagy, csodálatos kékre. 
Szivem lüktet szelid izgalomtul: 
Istenem, de szép lehet azon t ú l . . . 

Bárányfelhők szállnak, erre szállnak, 
S pillanatra fölöttem megállnak. 
Gyors szállásuk röpke pihenőt vett, 
Mintha tudnák, hogy szeretem őket. 

Karcsú fecske kék űrben cikázik. 
Ha feltudnék szállani odáig . . . 
Magasan száll, már csak egy porszemnyi. 
De szeretnék én is fecske lenni. 

Idehagynám ezt a rögös földet, 
Társa lennék szálldosó felhőknek, 
S szél ha jönne, szálltomba' mely meglep, 
Szétfoszolnék, mint a bárányfelleg . . . 

2. 

Bolyongok a vén fák alatt, 
Kósza szellő át-átszalad, 
Az orcámat legyezgeti, 
Kedve telik benne neki. 

De szivemet hogyha látná, 
Csókját erre lophatná rá 
Szép titokban, szép szelíden, 
Hiszen erre vágyik szívem . . . 



Muzsikaszó idehalfszik,. 
Az én szivem mégis alszik, 
S bár a nóta lopakodik, 
Mégis alszik, s nem á lmodik . . .-

Mig a fák közt ide érne, 
Megtörik a sok levélbe, 
S mi belőle nekem marad : 
Röpke foszlány, nótadarab . . . 

3. 

Erdő, erdő, gyertyánerdő, 
Fölé szállt egy könnyes felhő,. 
Fölé borult, fölé hajlott, 
Mint az anya gyönge, árva 
Bölcsőbeli magzatára . . . 

Megered a felhő könnye, 
Bőven omlik könny a könnyre,. 
Zöld levélről zöld levélre, 
Mint gyermekre anyja szelid, 
Meleg könnye permetezik. 

Ne sirj többet könnyes felhő, 
Szikkadj fel már gyertyánerdő, 
Fényben égjen lombpalástod, 
Mint az anyacsókra serked, 
S mosolyogva kél a gyermek. 

Nem állom a könnyes felhőt, 
Csapzott lombú ázott erdőt, 
Siró anya hulló könnyét. 
Mindezekről - seb a sebre -
Az életem jut eszembe . . . 

1923. 



Férfi  vagy? 

Férfi  vagy? Melledben viseld hat, 
S ne zsebedben a szivedet, 
Mit a kezed, ha kell, ha nem, 
játékeszköznek kivehet! 

Férfi  vagy? Bátor homlokodból 
Higanyként ne fusson agyad. 
Ha látni, s gondolkozni kell, 
E kincstől meg ne foszd magad I 

Férfi  vagy? Élet nagy kertjében 
Ne légy hónapos óltovány, 
Viharban tudj megállani 
Akár későn, akár korán ! 

Férfi  vagy? Vedd a baráti jobbot, 
Ha nyújtják hűséggel feléd, 
S galádul azt meg ne tagadd, 
Ahogy júdás a Mesterét! 

Férfi  vagy? Mondd az igazat meg, 
Még ha betörik is fejed. 
Gyáva nyúl úgyis van elég 
Kemény oroszlánok helyett! 

Férfi  vagy? Eszme lelkesítsen, 
Ne jelszavaknak mákonya, 
Az eszme élete örök, 
A jelszó gyorsan száll tova ! 

Férfi  vagy ? Nézz a tölgyre, melynek 
Gyökere van, egyebe sem, 
Orkán tombolhat, zenghet ég : 
Ő áll merőn, egyenesen! 

1934. 



Őszi akkordok.. 

1. 

Leng élet nélkül, sárgán 
Halott levél az ágán, 
Mint vágott hajfonat. 
Imbolyg a táj királya, 
A nagy tölgy koronája, 
Ha száll az alkonyat. 

A hervadó virágot 
Hagyják a nyári álmok 
Fakultan, csendesen. 
Szivemet csönd szorítja, 
Szememet könny borítja : 
Az ősz jöttét lesem . . . 

2. 

A színes élet fakulóba', 
Közelget újra a nagy óra. 
Az ősz keze merőn seperget 
Végig minden virágos kertet, 
Hol, mintha fénytelen ruhába' 
Valaki imbolyogva járna. 
Talán a lelkünk árnya . . . 

Díszétől fosztott csalitosban 
Madárka nem fog dalba mostan. 
Készül világa az avarnak, 
Óh, vége, vége már a dalnak, 
S beteg-piros szin űl fel égve 
A hervadó, szelid levélre. 
Talán a szívünk v é r e . . . 



Az őszi szél fütyölve szól 
A havasok felől. 
Nyár pompájának, színek javának 
Sorsa betol. 

Felleg fellegre gyűrűzik, 
Takarni a napot. 
Sor jut a szélre, mely eddig félve 
Csak hallgatott. 

Szivünknek nyári kedve fáj, 
Sirunk a gyönyörér', 
Mely száll felettünk, ragadva kedvünk', 
— S lehull a d é r . . . 

4. 

Járok a száraz avaron, 
Az alvó csöndet zavarom, 
Szivemben késői meleg, 
S az ősznek bánata remeg. 

Elszállt a szép nyár, mint a füst, 
A nyárlevél nem színezüst, 
Nincs édes juliusi kék, 
Csak szívszorító szürkeség. 

Hamvába dőlt a nyári tűz, 
Kis fecském, te is már repülsz. 
Az erdőn, mint halk siralom, 
Száll át az őszi fuvalom . . . 

Járok a száraz avaron, 
Az alvó csendet zavarom, 
A szép halottat zavarom: 
A nyár fekszik ravatalon . . . 

1920. 



Fák alatt. 
ö reg , mohos, susogó hársak 
Árnyában, kopott fapadon 
Ül két magányos, ősz anyóka 
Szomorúan, hallgatagon. 

A hársak árnya összerezzen, 
Ahogy áttör a fény, s meleg, 
Az egyik erre, másik arra: 
A két anyóka szendereg. 

Az élet két agg vándorának 
Nyughelyül ez a pad maradt. 
Szenvedtek ők is és szerettek, 
S éreztek tűző sugarat. 

Szép ifjúság tavaszán ők is 
Tapostak rózsa-útakon. 
S most, fáradó lét alkonyánál 
Beteg szendergés, s unalom . . . 

Elszáll az illat a virágról, 
Óh, a szivárvány sem örök, 
És mint a pille, tova tűnnek 
Szépség, vidámság, örömök . . . 

S ki élte télbe,' élte nyárba/ 
Hol árny között, hol napsugárba' 
Dús napjait egymás után, 
Fényárban is, hő nyár delén is 
Annak már árnyék kell csupán . . . 

1934. 



Virágos fák  az őszben. 
1934. őszén virágoztak a fák 
s a meleg őszben másodvirág-
zásnak indult a természet. 

Az ősz verője földet ostromol, 
A hervadásnak virulást szegez, 
Önnönmagát legyőzni. Csoda ez. 
Fehér virágot ont a szilvafa, 
És rózsaszín havazza bé az almát, 
Mindjét boldog termésadás után: 
Aranykor készül a világra tán? 
A gesztenyének rűgye újra duzzad, 
Mámor lepi az elvirult akácot, 
A rózsatőt szűz gerjedésbe' látod, 
Menyasszony lett a tar jázminbokor, 
Csipkét eresztett a fanyar kökény, 
Erdőn, mezőn boldog tavaszi tor, 
Megifjodás a lankadt ősz ölén. 

Őszi verő kacérkodik velem, 
Aranyfényében fürdeti  fejem' 
És pillanatra álmodom, merengem: 
Tarka virágok nyílnak a szivemben, 
Fehérek, kékek, zöldek, pirosak, 
S egymást biztatják, hogy nocsak . . . nocsak. . .. 
Őszi verő kacérkodik velem. 
Óh, hacsak egyszer, még egyetlen egyszer 
Borulhatnék virágba, Istenem . . . ! 

1934. 



A lelked kell nekem! 

Testvér, a termeted nem érdekel, 
Púpos vagy-e vagy nyalka, szép legény, 
Fejed formáját vagy hajad szinét 
Bizony nem nézem én. 
Hogy szemed kancsal, kék-e, barna-e, 
Arcod római vagy görög, 
A hangod vékony, mint a gyermeké 
Vagy harsog és dörög; 
Hogy a kezed lágy, bársonyos, puha, 
Vagy mint a munka kérge, nyers, kemény, 
Válladat daróc takarja-e 
Vagy drága, pompás szőttemény: 
Mind erre testvér, semmit nem adok. 
Belenézek a szemed tükörébe, 
Mélységeket ha találnék-e benne, 
Csil log-e fény ott, amiben derengne 
A tiszta jóság, s emberszeretet 
Parányi pir ja; az örök derű, 
Melyben az Isten csillagfátyolos 
Arca-vonását én fellelhetem, -
Testvér, testvér, a lelked kell nekem! 

1935. 
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A tó. 
1. 

Este a tó fö lö t t . 

Pajzán kis csillagok fürödnek 
A hallgatag tó tükriben, 
Mint eleven, kifáradt élet, 
Lélegzik minden és pihen. 

A tó fölé sötét palástot 
Az éj komor takácsa sző, 
S fénycsíkokkal díszíti lágyan 
A hold, e méla himező. 

Átreszket szelíden fölöttem 
Zengő, beszédes, röpke nesz, 
Szivem rá halkan visszadobban, 
Hallga: az erdő csöndje e z . . . 

Mély, tompa sodrás gyűrűzik szét 
A tón, mely mint tetem, hever. 
Én értem, értem ezt a t i tkot, 
Hallga: a tónak szíve v e r . . . 

2. 

Éj a tavon. 

Az alkony lágy szövésű fátyolát 
A hunyó nap még egyszer áttöré, 
Fénycsíkokat vont a felleg köré, 
Amely az ég peremjét fogta át. 

A hunyó napnak piros arca volt, 
Vágyón nézett a szép tó tükörére, 
S mint tűzfolyam, ömlött szét rajta vére 
Uralmát még nem vette át a hold. 



A tón édes csiklandás reszketett. 
Fényben égett a millió atóm, 
Fölötte szellő ringott altatón, 
S dúdolt parányi, titkos éneket. 

Halvány-lilát váltott az égperem, 
Végső csókját elcsókolá a nap, 
S mint hópihék, ha csöndben hullanak, 
Szent nyúgalom lett úr az étheren. 

Előbukkant a halvány holdkaréj, 
S a tó vizét, ahogy beléje nézett, 
Elfogta kábult, mély, sötét igézet: 
Halt az alkony és született az é j . . . 

1923. 



őszi bánat. 
Teng-leng már a levél, színe ma vertarany. 
Hő csókját fukarul  küldözi rá a nap. 
Enyhe verőn szakadozva úszik 
Lenge ökörnyál. 

Mint ölyv, ugy csap a dér szép szirom arcira, 
Dermed, s halni kiván gyenge virágszive. 
Mámor, S illatok illó múltán 
Földre hanyatlik. 

Halk, szép, hervatag ősz, bús megadás jele, 
Á ldó búcsumosoly arcon, amely beteg, 
Mély szavú, békés, hívó hívás 
Szép temetésre. 

Szélűző paripa, lánghevű, mely rohansz, 
Tért nem méregető: életem, ez te vagy. 
Vágyásod nem volt soha más, csak 
Szállni a fényben. 

Bomló lágy tavaszok, s lángnyarak édenét 
Egyként látta szemem porzani, hullni rád. 
S oly keveset gondoltál arra, 
Hogy jön az ősz is. 

Halld csak, már kopog is, itt ül rajtad dere : 
Gyérlő fürteimen szorgos ezüst erek. 
Mámor, illatok illó múltán 
Itt van az ősz is. 

Teng-leng már a levél, színe ma vertarany, 
Teng-leng már a szivem, színe szelid ború. 
Elhuny a fény, s hűtlen tovaszálltán 
Tél hava hull rám . . . 

1934. 



Az akác. 
•Gonosz kezek kivágták az akácot, 
©ár rajta kórság még parány se látszott. 
Porban hevert a telt, virágos ág, 
Lomha lábak kegyetlen' taposák. 
Dolgos méhek, virágait kik élték, 
Bús búcsuzásul körül döngicsélték. 
Elhunyt az illat, hulltak a virágok, 
Kihűlt kehelyböl több méz nem szivárgott, 
Az ifjú ágak karja tört, halott, 
"Nem várja már az éltető napot, 
A szerteömlő fényt és súgarat, — 
A csonka törzs kiáltó seb maradt. 

5 jött a tavasz. A csonka törzs felett 
Vékony ágon parányi levelek 
Bújtak ki bátran és arany verőfény 
Rezgett felettük, játszin szétömölvén. 
Virgonc kis ág feküdt a nap tüzének, 
Szűz sejtjein végig futott az élet, 
Üj törzs körül új méhe döngicsélt, 
S hajtásában az ákác újra élt. 

J926. 



Gyertyánerdő fái. 
Ál l szálegyenes súdarával 
Hallgatva, büszkén mindenik, 
S nő hallgatagon, de bizton, 
Nő a fenn úszó fellegig. 

Bűvös erő minthogyha titkos 
Szárnyakat rejtene belé, 
Hogy a sudár törzs magasodjék 
A fény felé, az ég felé. 

Szentűlő napnak súgarával 
Ha idelép az alkonyat, 
Meleg aranyeső füröszt meg. 
Ha itt bolyongsz a fák alatt. 

Mint király, lépek el közöttük, 
Fejem a napfénytől bibor, 
Pedig ők, ők csak a királyok 
És érzem, — én vagyok a por. 

Mi más vagy, nyüzsgő embererdő E 
— Szemem nem vágy és nem keres — 
Óh, hány van ott törött gerincű, 
Óh, hány nincs ott szálegyenes 1 

1924. 



Tavasz támadása. 

A fák hegyén kikandikál a rügy, 
Zord mérgiből hogy engedett a nap, 
A föld gyöpén bohón csiklandozik 
Millió csók: szelid napsúgarak. 

A hóember ledöntött Góliát, 
Estében omlik minden tagia szét, 
Virgonc manók csapatja kalapál, 
Rombolva orrát, lábát és kezét. 

Már nincs erő, a fagy kiszenvedett, 
Rohan a tél, mint elcsapott király, 
Lebben a lenge, pelyhes Március, 
S mindnek, mi dermedt, enyhülést kinál. 

Dalt, dalt eped és újhodt levegőt 
A némasággal vert madártorok. 
Én hallga, telt, szent, szép preludium: 
Zengnek az édes szárnyas kántorok! 

S mig a világra rűgyes élet int, 
S föléje áldó fénypalást terűi, 
Tavaszkisasszony várva, epedőn, 
Tél-épitette börtönében űl. 

De vágykergette szárnyas paripán 
jő a lovag, az ifjú Kikelet, 
Tavaszkisasszony gyors nyeregbe száll 
És átrepülnek a "világ felett. 

1926. 



Gyorsvonaton a temető mellett. 
Robogó géppel száguld a vonat, 
Vad rohanása fáj a szemnek, 
utmenti korhadt temetőben 
Névtelen halottak pihennek. 

Megvillan egy-egy szürke kőkereszt, 
De nyeli már a távol öble, 
S merül csalóka látományként 
A barna földbe, lusta ködbe. 

A vonat nyargal pihenéstelen, 
Mint az iramra ajzott élet, 
Amelyben tarka, foszló képeket 
Temető, s Karnevál cserélnek. 

De bárhogy lüktet az élet szive, 
Örök törvénye megvan ennek: 
A végnél minden lüktető sziv 
Csak a temetőben pihen meg . . . 

1926. 



Egy menyasszony fátyolára. 
Homlokán hószín mirtusz-koszorú, 
Omló fehérben izzik fönnt, alant. 
S ahogy a boldogság felé csapong: 
Szép, tiszta, kedves, hófehér galamb. 
A tiszta lélek igy áll szelíden 
A menny aranyló kapuja előtt, 
Ö n is ott áll az élet kapujában: 
Vigyen szivében sok, sok, sok erőt. 

A mirtusz példáz gyászt és örömet, 
De gyászt jelezni itt ma nincs oka, 
Mikor a szent öröm hevétől ég 
Az ön derűs, sugárzó homloka. 
Felhő ne szálljon arra soha le. 
Nap akkor ég csak, fényt ha bontogat ; 
A felhő néha könnyet is takarhat, -
Fényt, fényt sokat ! Nem kell az alkonyat! 

Kis menyasszony, majd jönnek napok is, 
Hogy a sugárba röpke árny kerül, -
Mosolyát el ne lopja méla bú, 
Szembe kell nézni véle emberül! 
Az árnyak néha meg-megejtenek, 
Ámde mögöttük ott bújkál a fény, 
Az élet fénynek, árnynak keveréke, 
Egyformán érzi ezt, ki földi lény. 

Hit, bizalom, kitartás, türelem, 
önmegtagadás, hűség, szeretet: 
Ez a csil lagkép, mely már annyi nőt 
A boldogság révébe vezetett. 
Derűs mosolyt a fájdalomban is, 
Az élet titka - higyje - itt pihen. 
Kis menyasszony, ezzel köszönti önt ma 
Az én meleg, öregedő szivem! 

1932. 



Mélység peremén. 

Belenézek: száz ől, ha nem több. 
Agyam szédül, szivem remeg. 
Mint a démon, húz, vonz magába 
Ez a félelmetes üreg. 

Mily szörnyű mély és szörnyű barna, 
Csak a pokol lehet ilyen. 
Jó tudni, hogy nem lesz az ágyunk, 
S ezerszer jó itt lenni fenn. 

Görcsös marokkal markolom meg 
A védő párkány peremét, 
Megtörik a mélység varázsa, 
S már nagy, sötét szeme nem ég. 

Varázstól menekült szivemben 
Öröm, biztonság fog kezet, 
S nem gondolok rá: minden útunk 
Vak mélységek felett v e z e t . . . 

1930. 



Kis Terézke. 
M. Terézke halálára. 

Törött kis hóvirág hótakarón: 
Zsenge tiz hónapjának meghasadt 
Kristályával szeliden ugy feküdt 
Halotti ágyán kis Teréz. 
Feküdt, aludt. A jó halál keze 
Nem húzta végig dermedt ujjait 
Sziromarcán, - hadd higyje pillanatra 
Apja, anyja, hogy szép, csalóka játék 
És nem halál, mi szétkáprázik itt. 
Csak, amikor a csontkemény göröngy 
Hallatta fázós, tompa indulóját, 
S a kis fehér koporsó fedelét is 
Elnyelte már a rászakadt gödör : 
Csak akkor tudták apa és anya, 
Hogy mint virágok múló illata, 
Elszállt örökre kis Terézke is . . . 

1935. 



Sorok egy emlékkönyvbe. 

A költőt nem szabad próbára tenni, 
Hogy énekeljen, ha nem is akar. 
Sóhsem akkor jő, amikor kivánjuk, 
Sem a nap fénye, sem a zivatar. 
A csalogány is akkor énekel, 
Ha érzi, hogy most énekelni kell, 
Ha bétakarta néma, csendes éj, 
S bokrán mereng a sápadt holdkaréj. 
Enni, inni lehet parancsi szóra, 
Folyton ha űzik, a gép sem pihen, 
Parancs-szóra meghalni is lehet, 
De énekelni — nem . . . 

1934. 



Belenyugszom. 

Lelkemig be sóhse néztek, 
Rám terültek szó-penésznek, 
Vérezett ez sokszor engem. 
Olajág ha volt kezemben, 
Békességnek várva jöttét, 
Azt kezemből kiütötték, 
jött ez, az, szép bizalommal, 
Balga szivem nyilt azonnal, 
Dús gyümölcsét egyre-másra 
Felkínáltam kóstolásra, 
S látván-láttam kedvszegetten r 
Méltatlanra vesztegettem. 
Törzsderékre mint az inda, 
Ráfonódtak titkaimra, 
Nem volt bennök semmi mérték, 
Nedveit mind-mind felélték. 
Szemtől-szembe járt a szép szó„ 
Hát mögött gáncs volt a végszó. 
Kézfogásban nem volt élet, 
Mosolygásban nem volt lélek, 
Testvér-érzés semmi, semmi. 
Ember  volt csak valamennyi. 

Megbékéltem, nem haragszom. 
Nem kaszálok rőt haraszton, 
Sebeket én nem égetek, 
Lelkem igy is elég beteg. 
És ha sorsom az lesz már csak. 
Hogy végig csak  embert lássak, 
Soha szivet, soha lelket, 
Ami éltet, megszentelhet, 



S hogyha jóra békességre, 
A nagy égből egy kis kékre, 
S mi az élet arany medre : 
Bizalomra, szeretetre, 
Bárha vágyom, nem lesz jussom, -
Belenyugszom . . . belenyugszom . . . 

1935. 

9 

V 



Új epigrammák. 

Gyűlölködő felebarátomnak. 

Drága barátom, az égre, ne vágj oly gorgoni arcot, 

Hagyd a görög mithoszt, emberi életet élj. 

Orvos nem vagyok, ámde baráti tanácsra ha hallgatsz 

Sok-sok májat egyél és soha semmi - e p é t . . . 

88 

Szerénység. 

önnek, uram, kit a rögtöni gutta kerülget a gőgtől, 

S orrát is, mi pisze, pózna-magasra viszi, 

Sürgős gyógykezelésre van itten azonnali szükség: 

Szedjen nap-nap után egy csokorék - i bo l yá t . . . 

88 

Szemtől szembe. 

Szemtől-szembe a fegyvereket:  ez a harc, ami méltó. 

Homlokomon hahogy ér, fájva sem éget a seb. 

Á m az orozva maró ebeket bottal kenegetjük, 

Hogy dühök óltva legyen, kell a kutyáknak a bot. 

88 

Barátság. 

Szép a barátság jó kupa bor, s flekken szaga mellett, 

Hol teli vigalom ád szívnek üres örömet. 

Ám, ha a lelket ezer suta baj gonosz ölyvei tép ik : 

Akkoron eldől az is, hogy ki a tiszta barát. 
88 



Mű-oroszlán 

Künn a porondon erős szava zeng, a fejünk bele fájdul, 

Szertelenül hadonász, menteni hont ha akar. 

Ám ha a bőrt leveté otthon, mibe' játsza oroszlánt: 

Barna sörénye helyén ctt mered égnek — a f ű i . . . 

88 

Érvényesülés. 

Sutba a szellem, az ész, becsület, hűség, - csupa szólam ! 

Jó teleszáj, ez a fő, s két vad, iromba könyök. 

Szájad a birka tömegnek eszét merevítheti gúzsba, 

S azt, ki elődbe kerül, szétlöki gyors könyököd . . . 

Fej és gyomor. 

Szálas termete, mint a fenyőfa,  merőn kimagaslik, 

Ha nincs szava, néma szobor, hogyha beszél, kenetes. 

Mégis, akit szeme nem csal a képzelet enyhe ködébe: 

Gyomrát látja előbb és csak utána — fejét. 

88 

A tiszta lélek. 

Szembe nevetsz, a szemed sugarában a bizalom izzik, 

Szépeket árad a szád és melegen megölelsz. 

Látom azonban: a lelked emésztő mérgü beléndek, 

S mint fakadó kutyatej, szétfoly azon mosolyod. 
1935. 
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Megbékélés. 

Én az élettel rég nem perelek, 
Ha jéghideg, ha égető meleg, 
Ha manna hull is számba két kezéből 
Vagy szennyes véreső pereg. 

Mindig olyannak nézem, amilyen 
És nem töröm miatta a fejem. 
Amit kemény kenderből font a sorsom, 
Megértem: nem lehet selyem. 

Arcát pirosra nem kendőzöm át, 
Se lágy-puhára torzonborz haját, 
Odaláncolt néma rabszolga-őrként 
Sem őrzöm pántos ajtaját. 

Nem kérek tőle, meg nem zsarolom, 
Mit nékem adhat, játék, csupa lom, 
Már tőle véres uzsora-kamatra 
Nem kell se fény, se hatalom. 

Voltak órák, hogy ostromoltam is, 
Dőre, hiszékeny voltam magam is, 
Okultam sok keserű bölcseségen, 
S látom, hogy léha és hamis. 

Mi az enyém, az nem tőle ered, 
Ő csak kopott, rőt, rozoga keret. 
Az nem tűr meg koloncokat nyakában, 
Az törni ég felé szeret. 

Az akkor is van, ha mögötte már 
Halál kulcsa minden kaput bezár, 
S a renyhe elmúlás nagy áradásán 
El is önt szennyével az ár. 



A lelkemet, mely ég felé halad, 
A szivemet, mely ifjú s ép marad, 
Ha prédaként gyomrába nem dobálom: 
Kell több nekem az ég a la t t??? 

1935. 



Mezei virág. 

O h de tiszta, óh de bájos, 
O h de nagyszerű! 
Száz színében benne él az 
isteni derű ! 

Orchideák, kámeák ti, 
És kaméliák: 
Ne higyjétek, hogy tinéktek 
Á l l csak a vi lág! 

Palotátok úri kertek 
Ovegházai, 
Mért akartok legszebbeknek 
Mindig látszani ? 

Nézzetek túl palotátok 
Üvegoldalán, 
Más virág mezők palástján 
Nem virul talán? 

A mezők szabad virágát 
Isten ülteti, 
0 színezi, Ö öntözi 
Trónjáról. De t i . . . ? 

Záport nem felhőből kaptok, 
Csak vízcsapon át, 
Napnak, fénynek ponyva-védve 
Érzitek nyomát. 

Ember keze mesterkélte 
Szirmotok szinét. 
Üveg alatt mint is tudtok 
Lélegzelni még ? 



Szépek vagytok, pompaszórók,. 
Büszkék, merevek, 
De az Isten derűjétől 
A mező neve t . . . 

1924. 



Út és kereszt. 

RJtunk sokszor visz zord hegyeken át, 
Felhőkbe rontó sziklák között. 
E zordonságban szemünk mást se lát, 
"Csak köves útat, sűrű ködöt. 
A sziklák ugy körül-ölelnek, 
Mint néma, óriási gyermek, 
•S már hisszük: útunk semmiségbe veszt, 
S im, elmenőben 
A sziklatőben 
Ot t áll az egyszerű kereszt. 
Reá nézünk, csöndben megállunk, 
Egy szent erő ott fogja lábunk, 
összekulcsoljuk fáratag kezünk, 
ÍElsuttogunk egy apró, halk imát, 
Az Ur bíztat, hogy bátran, csak tovább. 
!És mi megyünk . . . 

1920. 



Határfa. 

A dér megérte zöld lombját a fának: 
Szürke szálaktól csapzott a hajam. 
Ifjúságom darui messze szállnak, 
S szállván, szivüknek siró hangja van. 
Égő napom' beárnyékolja sebten 
Egy rőt felleg, s oson a nyári hév, 
S érzem e dérütötte szürkületben: 
ö t v e n é v . . . ötven é v . . . 

A küzdelembe' megtett útra t i tkon 
Visszaröpítem szikkatag szemem. 
A röpke múlt körüllebegve itt zsong, 
Mit is lehetne tőle kérdenem? 
Kérdjem: gyermekkoromnak volt-e bája, 
S ifjonti harcaimra enyhe rév? 
Egy fáratag hang választ ád reája: 
ö t v e n év . . . ö t v e n év . . . 

Minek a múltra vágyva visszanéznem ? 
Nem látok ott sugárzó sok napot. 
A percet, órát hasztalan idézem, 
Szűmön öröm kevés kopogtatott. 
A boldogság csak átvillant felettem, 
Mint ismeretlen, ritka, régi név. 
Taníts a múltból mindezt elfelednem 
ö t v e n év . . . ötven év . . . 

Ál lok, szedett fa, szikkadt föld határán, 
Ha vájjon int-e színesebb jövő? 
De én tudom, több csókot úgyse hány rám 
Az ifjúság, ez édes arcú nő. 
Mi ezután jő tépetten, kopottan, 
Már hasztalan rá minden, minden érv. 



Torlott gyepüd' ezért kell hogy tapossam 
ö t v e n év . . . ötven é v . . . 

Már ezután csak mind napszentület lesz, 
És mind fakóbb a hunyó égperem. 
A szivem is csak mindig csendesebb lesz, 
Vidámság, nóta, tréfa — szétverem. 
Rám ront az alkony violás ködökkel, 
Lassan fanyarrá  válik minden élv. 
Szemem' egy könny lágy fátyoléval född el 
ö t v e n év . . . ötven é v . . . 

1933. 
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Daltalan dal. 
Sokszor dalolni csal a vágy koboldja, 
S kezembe lopja néma hangszerem.' 
Érzem, a láncot lelkemen feloldja, 
S lehet a vágyott dalba kezdenem. 

Óh mennyi felgyűlt mondanivalóm van, 
Jer drága hangszer, pendülj meg hamar! 
S már kezdeném is szívet viditóan, 
S boldog vagyok, hogy szállhat már a da l . 

De az első hang szálltában ledermed, 
A vágy halálra lankad hirtelen, 
Beteg szivem nem bírja el a terhet, 
S a néma hangszer t i tkon sir velem . . . 

1922 



Prométeiisz. 
Kiss Menyhért emlékének. 

Prométeiisz szívét keselyű tépte, 
Pedig ez a szív szépet, jót akart. 
Tüzet lopott ajándokul a földnek, 
Mit az Olimpus tőle eltakart. 
Kemény sziklához láncolák a bátort, 
Csapkodta orkán és kínozta nap, 
S vére, miben keselyű karma ázott, 
Pirosra folyta a gránitfalat. 

Szivemet nékem, halvány epigonnak, 
Hogy tépte sokszor álnok saskesely, 
Hány nézte dülledt, örvendő szemekkel, 
S egyetlen egy se hessegette el. 
Hányszor dobáltam kincseit szivemnek, 
Mint aranypénzt, sok habzsoló közé, 
A hála tőle gáncs, vak rágalom volt, 
De az aranypénzt, — azt felőltözé. 

Prométeüsz, szegény Prométeüsz, te, 
S szívem, szegény késői sarjadék, 
A föld nem változott azóta sem meg, 
S ki jótevője, most is marja még. 
•Csak annyi történt: ember lett a sasból, 
S nem karmokkal, szavakkal üt sebet. 
Értsd meg Prométeüsz, s te is, szivem: 
iKi jót akart, az mindig szenvedet t . . . 

1935. 



Hattyúdal. 
Mikor a hattyú halni készül, 
Halkan egy végső, szép dalt énekel. 
Élete, álma, hószin' hattyusága 
E végső dalnak szárnyán röppen el. 
Én hallottam tőled e méla dalt, 
Szép ifjúságom hattyumadara, 
Már nem aranypor hull többé fejemre, 
Csak szürke köd, dér, jégeső, d a r a . . . 

Mig itt vagy, minden oly természetes : 
Süt a nap, fény hull, nyílik a virág. 
Mi könnyebb, mint virágos mosolyodra 
Ezerszer visszamosolyogni rád . . . ? 
Nem .vettem észre, — vendég vagy csupán, 
Szivembe ép' csak bépillantani. 
Távolgó lépted, szép királyi vendég, 
Sirva hallottam halkan kongani . . . 

Fáj a szivem, hiába tagadom. 
Gyászt hordok érted boldog ifjúság. 
Fátyolként lengjen emléked körül 
Engem, a bölcs öregség koldusát. 
Tudom én, úgyis visszajársz te hozzám, 
Álmaimat bármerre terelem, 
ö r e g szivembe visszajársz, akárcsak 
Az első dal, s az első szere lem. . . 

1934. 



Finis. 
A Vég fölém is hajlik egyszer 
És fekszem majd lezárt szemekkel. 

Halavány ajkam zárt pecsétjét 
Nem töri fel már semmi kétség. 

Fekszem mereven és nyugodtan 
És a szivem egyet se dobban. 

Az örök csend palástja elfed, 
S velem sok gondot és keservet, 

Küzdelmet, meddő, bús csatákat, 
Mikbe életem belefáradt. 

Szépségeket, amik ragyogtak 
Fényeiként boldog napoknak, 

Sóhajokat, amelyek szálltak, 
De nyugtot sehol nem találtak, 

Fájdalmakat, amikre roggyant 
Szivemből sok-sok vén kibuggyant. 

Majd minden elmarad megettem, 
Mire vágytam, amit szerettem : 

A hitves arca, gyermek szája,. 
Áldott percek szép muzsikája, 

Ami oly drága volt előttem, 
Édes mosoly, hű, könnyező szem . . . 

Az élet elfakult határán, 
Ugy fekszem elkopottan, árván. 



D e fönt, hol a Nagy Kapu tárul, 
Talán a fények fénye rám hu l l . . . 

Ugy megyek, halkan, egymagamra, 
Dallal, mely ráfagy ajakamra . . . 

1930. 
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