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Singer és Wolfner kiadása.

I.

AZ f:LET KÖ,\TY}~BŐL.
Kis nyugtalan I'JUi a.mis .
Lg-van miért aavaruátok v
Ö~0k élet, őrük béke
t~zjk a na:;) mln.tenségbe.

T e sem

tehetsz még róla: hogy világunk

Van. Iéreaik. oh nagy hatalmas Isten.
Teremtened kellett, s im. te tcrerntel
Eget. földet. -

<túr: ntgyunk mi itten.

És róla nem tehetsz, hogy Iétezesed
Örök. hogy elmulhatlan Iénvcged,

S hogy elmulhatlan örökkévalóság
Karjtiba dobtad mindenségcdct.
Szép volt világod, s talán boldog is volt
Az ember rég -: -

dc eltévelygett néped,

Elhagyták a reményt, a boldogsdgo;
S vélasztottak a nyomort. és a vetket.

,re

~.,:::

KERTC:-:I,BŐL

Hdl.gat min.íen. hallgut -ní-rdcn

Csak a :-tasy Pa-i
A lég oly

ti~/:ta,

é"b~c~,

olv napsugaras.

Hogy szi-ite szürke lesz a kék.
Világos ég,
Túláradó fenytól.

su~á,l'tó1.

~~g lapjaről lcv.ilvn
Szűrkés.

kékes horndlyba',

Óriás nyerfak ingó. csipkés koronája.

',i

"

Itt.

mint 12;2:::: clc-, hrrr.,J:

E:by,-nlc':t org<):lcl ·,;~g-ó,s~"n
Fel-fel kitilt u

r:

s~0i:lh~lrnjl)niáh,-)1

z,jlJ SZ8:l1e:..::

Egy fiatal fa i7.7.0. «irg.is zi:.L:je.
íj.!

Bogarak zsongása

Fenn akad a legben.
Illattól

sürű

i

letrbe t.

r

A jazmin, u rez.s.te illata

r-ern. Je nem. -

Hrir még csak almaimben Li-tam '

Szent Bodhi fa :

Terjed.

Xvugalmat, bölcsessége: <ÍJ.

Átfogjék a virtigok

S ki alatta ül -- már nem neveaix .Priona.. k-.

Lelkiiknek forró parajéval

Egy fehér

Mindcn bokornak egyes levelet.
:\Iesés. fehér. nagy gondolatok sxállna'c

Csodálatos piros YiT<:gO~~

bőlcs

Szeme sem zöldes

tű/.;

mar

De egy gyémént-szin, fehér csillag.
Xem nézhetek fényes tC:úje

xtert megvakit.

Fel fel a légbe.
A bokrok árnyas. zöldes

hűvösebe.

De közelébe'

Erzem
Ott, ott a nagy Pá:1 :
Eísiktó. kékes levél árnyak
Tévednek, játszodoznak
Felcsillanó.

nevető

Allat-szcmén.

isteni

-\ bölcsesség titokteljes bomélydt :

1~

Lvcgbazba-i nyiltak.
Xlelcgeo telelt ck
Halvény

kórő

rnenc-t

Dc jó helyet Ieltc.c
Illatos virúlé-,

Szcp csendes enyészet:

CVEGHAZB6L -

TE:lIETÓRÓL.

t-':ccs szülő anyjuk
.\z ei:;-]'. nagy, termcszet.

Ku;:;ár temetőben,
vad éjszaki szélben.
Virágot kerestem

Hideg havas télben.
Fösvények a holtak,

Szeg ény ez a kertem,
Csak elszáradt dudvrit

Ziirg6 kórót Iejtem.
.Asztalomra tettem
Tarka zöld cserépbe,
Mellcttuk ibolyák
. S0tÚ selymes kékje.

""'"

-,<,4

1;)

C sak csendcsen. n-ert felébred

~

Xc:n látjátok, ne-n halljatok.
xlég is hogy mosolycg rátok.

o " n"gy Pán:

~IÉG ÉLI

Szöt

ci.

Hogy már meghajt. -

monda :
De ki mondja >

Hiszen hallom síp,'it nappal,
Alkonyattal, virrncattal.
Hajnal hasad. rc~ge1 ebre.I
Harmat-tiszt", saép az élet.

Hangja megtölti

8.

berket.

Éjjel csillag-sugu-t kerget.
Őszre fordúl a nyár heve.

Sárgúl már a fák levele.
Xlindcn szenvedélvnek vége.
Csak boldogság, csend és béke.
.Aranyba
Csengő

szőrt

Habos, fehér
.Az

halvány kék cn.

hangú, távol ógen.
felhők

erdőben könvű

járnak.
arnvak.

S ha

letűnt

a csi.lag-dlom,

Lepkét fogdos a fúszalon.
Saöcskét

űldöa

a

mezőkön

Gvikot fog a húztet6;';;J:1 .
Harmatot

SZl)!"

a vi-agra

Bimbót csókol mindcn ágra.
Csak hogy ember meg ne ldssa.

17"

16

Fel " durva cn-bere.c- il.

•

}:rtcL.llctlen él, Cü:t,;:
Virag-szivii

S;:ÜZ [<o,i"lY·);;:

Ti még Pánt is lci.::l,,:j:i.t

Hisz tiete': az

ll:;:

''1'';2'L:;':'·

Tíscto szicct: ;, !i'{'s,-~_i,:;-./.

~.>, SZÉPSEG .-\C\"GYAL.-\.

/Ryfltwi.;:13 proza.)

Oh emberek l hiába törtök élete-ru-e,

Halhrrta:lan

V2.gY'J~';

!

Lakésom a föld. az ég . nunden csillag.
_4.. végtelen hatértalan határa.
Gyűlúltük.

jól tudom.

Mcrt testetek. s lel.cete.c durva saövetc:
Fájón érinti Iénvernnek sugar-a.
)I~ya.

•

18

H''.SZT'J't nem huj-ort a kopur l,iL.

xlcrt cl nem crhct.
C ~a:~ tiszta lélek.

I

Egy hang, egy ének.

j

\'inig illatja
A sziv legfehé rcbh,

legszűzebb

gondolatja.

Dc szé? Ict: újr".

Bozú: .elverte.
i~rctlen tenvar zold.
.-\:> elfakult talaj felett.

~

Ki salakkal szivébcn. szemembe néz.

Sz.imynm érintése alat;

Tűzembe

Kiszincscdnc.c undok gvarfalek.

El

es.

vész.

elporlad mcnthetetlenul.

Rettento kémények magaslataból

Leszell a
S mert :1b!-Y szerétitek a salakot
Ezért fordultatok

fűstös

pára

Utczék hOSSZLl sorára.

Megteliti a város mindcn részét

A, .Haszon Dcmona" felé.

Halált-hozó. betegség-terbelt lóggel.

De emberek.

Dc ismer szép

Hisz' nem lehet

~

Ö gyengébb nélarn.

A józan sivár kép
Ez ingó, y;jr;is-lihszi!l homályban.

Lehordtatok templomok tornyait,
Tartózkodásom volt hajdanta rég

Gydrkéményt raktatok helyebe.

.--\ vad szűz rengeteg, -

Csak nektex k ar. dc engem cl nem ua.ök.

Kivagtdtok, -

haszonra,

Es hogy dijlt romba
Remenyetek :

*

:~

Lakasom volt hajdan az ernber teste
Arányban, seinben saép,

Kivaló cr.

21

20

De ti ehyo:ntti:oi;:
Bctcgség-,

<Ji

bűnnel.

.\r~g

.ik-c

fc;rdc i.ilt,júk:;:cl.

S még sem lehet

vissza.

Keresnek

\-:5:-;22.

fu-Júl néhány hive-r..

Y':~ygyd. örűlt

szenvcdclylycl

S ha nem talélnek. -:l6:na tlijdalmukbeu

Nézd e szemct

Hogy ég. hogy ég,
:\li szép, rni saép :

Mert össze szedre. mind , fájó tüzébe
Az elkínzott, nagy,

ő"

harmó-iiút.

Oh ernberek. hát nem latjétek mi~ sc
Hogy mindhiaca tijr:i)k detemre ?
Slegtcstesulök ismét ujra, ujra

S

legfőbb

Csak ti szcavccte'c »zriz halales sebtól
szenrétvcm volt az ember lelke:

Ujra szulettem míndcn gondolatban.
:\linden érzésre szrirnva-r; ujr-a n,jt:.

Ha ellenem ónil! fegyvert ragadtek.
::'Irert én vagvok : a tisztaság. a béke,

A halhatatlan, fényes, örök Esarnény

Hatalmassá tevém a földi embert,

~'"

'" '"

Hatalmas volt. hatalmas. szcp, és boldog,

Világosodni kezd a fehér hajnal,

De im, a Haszon dernona szóh hoz.zti .

.A

Hamvas párák

szűrkés

főldfeletti, hűs.

aranyba fonják

ember -

..

lehelte,

Hullámzó. fátyolos ködréteget
S a gyiinge ember meghajlott

előt-c

Csókolta. e szcmyeteg ércz-kezét.
S most vonja,

YO:1.'2..

ful.íosolve. 18.';:;2.1'.

Elképedt arczczal. kiszárad: Iélc'cxcl
Molochnak nehéz.

SZ\)oYű

tabigrijat.

Egy angyal hosszú arany-fehér szárnya
Siklott el hangtelanúí a homályba,
Hidak. foly(jk. kertek. házak, vad erdők
Temetők. legelők,

város felett.

I
.1,

RÉTEGEK.

SPHYXX.

Hó

pelvhet fogni lázas 1::0zzc:.

Egekbe nézni cmocr-észsz st,

Orguna hanggal hangzik az ének.

Elszaíjní k,íbor feHeg.:. «,,;;;l.

Lnncplik napjrit Xlegvéltónk

Re:nél1Di. várni. min.lcn regget.

11enny b emen e telé nek.

Dc bngy ha rá n:; alkoriv arnya

Ott térdel

Éjt-véíró hallgatag világra:

Sűrűn

egymás mellctt :

Durva

saövetű

_~:\1i

volt ez mínd ;" hiába kérded.

Felelhetsz tán: ,.hisz' ez az elet- ~

EL

nép
földi alakok

Terjesztik a köznapi"ág lel-ét.
:\lindcn szivben sajátos kicsinyes gondo', :
Az önzés, EL vétek.
Kczöttűs

Az

őrület

téved,
sötéüó arnva.

Anyagiasság durva homálya.

:\l~\-C ~-::~;.;

lányok szincs ruhakban.

Fejeess.ejukben '. hiúság gondja..
Eracsűk

:

~.ke;l'yelmet1cn~

Lzitru, szekatlen. új öltözetben.

***

Arany rutvolr
A

sötétlő

szőtt,

mclv ott lebeg

fejek fele-t.

'\/
S a Iatvolon Lu. e3"Y más ré-egen,

Arnott egy src-ban hetyke Iegcnyck :

Síagasztos-édcscn,

Kihivó szemek felvillanésa.

Elsznlló hanghullrimok :

:'Ileg most is? -

Az orgona mcly. zúgó hangju.

-

1:':01?

Hisz' jó az Isten

~

Öreges asszonyok.

**

*
Keresztul tör most rajta
Fényes sugárké-nt

Hosszú az det

:-\2

De minek éltek"
Szivűkben

még mindig az anyag tintalma

Xlely egyre csalja

oltár

felől

felhangzó saó :

Sursum corda t

**

* minden eszmény
E szóba füzódik most

A földi embert

Slely mint ícbér vágv, tiszta gon.Jelet

\' ágyról vágyra,

Ott lenn lekadt

S nem nyujt nyugalmat, és nem nyujt elvet.

A

***

sötétlő

szivekben :

A sacretet egy-egy csilléma
Ielkcsűlés.

De im. a sok lehej-ott fej felett

A hit a

Kitárt nagy templom ajtón

Felszáll e szóvul. mim kúszó növény

Beolvad. beözönlik

Sogér fa ágán

A forró. arany déli fény.

Hegy

nő,

a remény.

hogy teljed

~

Xldr ri-töré a templom boltivet
Már ottan szúll

Xapsugaras. kék. fWró nyár: egc-i.

:'I!in: e3Y hatal-nes nagy madár
Hogy lenn marad: n "étek
Salak.

sőté-ség

l>RÖKRE :'lIXDÖRÖKRE.

Oh e legrelsd réteg!
Xagv Istenség, ezen kcresztlíl létlak.
Felszállok hoazéd.
Im, elérlek:

lIa

érzésed, ha vágyad van

Temesd cl

hűs

mcgtinyba,

Xlegtejthcüen ti-ok marad

A boldogsríg talánya.
Hiába uz.ód Csalóka,

S te

tőle

elvonul

szűrke kijd~e.

távol elmaradsz

Orókre. rnindörökrc.

Ha életed reménytelen
Ha többé már nem kérded:
-\ holnap, a titcos

jü"ő

:'Ileg mit tehetne érted:

~e

gondold, hogy nyugalmat lelsz.

Hisz' élctedhez kötve
A föld röge, a föld pora,
Orökre. mindörökre.
De csendesen. csak csendcsen.

Egy trivol fényre várunk,

HCLLA~lOK.

Ez örök éjjeliink talén ?
Vagy örök napsugárunk ?

(Ryfhmiclts pró;;,I.)

Egy fehér futj-ol szdlit le ré J.
Szemed már el van födve
Pihenhetsz édes-csendesen
Orökre, mindörökrc.

Emberélet ~ Feltűnik d-ott egy alakja
Templomban, vésartéren,

magányos utakon.

rnezón.
Imádkozik ez, szánt amaz, ez
Az már nyugszik virágos

Feltűnik

sacnvcdő

beteg

teritőn.

itt-ott egy jelenség.

De létének csak egy-egy perezét láthatom.
Lelküknek legmélyére nem tekinthetele
}]tüknek lrinczolatjat kezdettől végig nem kisérhete-n.

;-H

Xc:n Iuthatom : testük mikcnt saövödik
Xap-ól ::arra ujult alakba

ct.

A zöld. a kék.

Xapsugurakból saótt ara"J.Y háló alatt.

Xe-r tudhetom : kirtek mikor, hol vege .

S folyt a folyern

tevebb

öröklét véghetetlen
tengerebe.

*/'
Csodás vagy emberélet

~

Folyamhoz hasonlo

:\fely viztömegjét magiival ragueja

.-\1ita:n folyamnál bőszült z.ivntarbnn.
Zuhogva ontá iszap-terhelt habját

Xlillidrdnyi cseppben.

Ö,;iklét véghetetlen tengerébe.

S i-t-ott fclxzinre kerül
Orök

*•
*

törvenyű véletlenségből

Egy eg-y

megfénylő

habja.

Es ismét álltarn ezüstös folyamnril,

*.'

Lassan simúlt cl felcsilldrnló habja

AU:am folyamnál fehér holdvilágban

Illattol terhes esti lég alatt.

Kiiji~s

Lassan símúlt el rnilliérdnyi cseppje,

pérakon csillogott keresztül

A v.z nczélja

Xlcgfénvfett itt-ua

Fehér fényesen,

Xlcgsaéditeu az örökkévelóság

S

:~(,lyt

a

folyarn

tovébb

öröklét

végbetet.cn

il

hullámok széle,

Ernt-crfeletti fényes gondolatja :

tengerét-e.

***

.~llta:n .olyamndl nersageres délben.

Arar-y lett habja, szines Iénj-cs mclyc.
Selymes tömcgjc át és át ragyügve:
Saivérvény sainek jdtvzadoztr k CC71:18

E milliardnyi
Xlcgy az

őrdk

cseppből

Felbóknek szárnyán.
h':o~fátynl

egy se vész cl.

tengerre, -

péréjen.

vissza ji-IQ majd

33
Ki tudja ':
Ezt a escpet mcly most rénvc scn
Szemembe csillan. DeT, EC7.tC' c rcgcr;
E helyen épen

Egy hozzám hasonló dó ernber
Sok ezred év elótt

ler.ún~-7 ~2c:TlinJ;

Hol az a szem. hol az a gondolat

17JrlSt?

***
Mcgvan ' de hol?

ECXOL\.

~

Csodás vaKV emberélet. folva-nhoz hasonló ~

Az

egy, hatalmas, végtelen nagy Isten

Lebeg a végnélküli Xirvandban

Ets aendcrul -

a nagy, kimondhatatlan

Kétségbeejt() magasztos maganyban.
Elszenderül. -

és

teremtő erővel

.·Ílmábau megteremti most az atmot,

JI,'g,iilJlo'U'l

JJhlgá!, eget és földet

Xlcg az egész, nagy, végtelen világot

Oly rnélységes. hatalmas lett az álma

Hogy minJ. e vdttozundó álomképek
Folytatva.

al

örök nagy Isten álmát

Azt cillJlQ,ijdk : hogy léteznek. h (lgy élnek.
)!aya

34
Az 1;;'.c2 álma sz ép. magasztos, tiszta.
Dc tele folyt
Eueroitőn,

A.

S-J',\.

II

nagy harrnoniaba

zavarten. vissaetctszón

ir:Fwiieit álomképek álma.

Hm-ú fejlődik még e vad acvargas i

Ilyen alakban meddig tart még itten
Az arnvak képzóctése, szétfolyása :

:'!iknr ébred már fel az öreg Isten:

EGY TALANYRÓL.

3Icgmilzdúl a füle:, 06 az det!
A vilag uj tavaszra éled,

Szétfosalis a hólepte álom
Xiin.íent bcfényló napsugár m.
){iz,jl-::ül száraz ágak vége,

Aranvieherseg távol égte"
Sirhantokrot a hó Ieolvad.

Virulni fog mrir minden holnap.
Virúlni
E virelásból rr.i a részed

Lctörörnt cn úszó világba'
.\1i örökscgcc > nékc-i saanva >

36
11i ? ~ vlindcn ~ ~- hisz' egy vagy a léttel
Az örök boldog mindcnseggcl.
Ha lázza saived által járja.
Hisz' ez is csak az élet árja

~

Félsz. hogy oda vagy míncíörökrc
Föld porladó rögéhez kötve.
Hát nem tudod, boldogtalan'
A .fóld is csak

il;;

égb,,' ['.;m:'

TAVASZDAL.

Egy

nagy madár ijedve fclsivit :

Buddha kinyujtja felém karjait,

J óságosan szól a kegyelmes Isten:
~A

boldogságet mért kerested itten?

Amott a nagy Pán

tűzrózsákat

ád,

De ti nem hallhatjátok már szavét.
Dala elhangzott csöndes
Befult

öldöklő

erdő-mélyen,

hideg szenvedélyben.

És ő maga? ~ Unottan, visszavetve
Magényosan

tengődik,

elfeledve.

I
.'38

A

boljog~:lg

J;.)O'z

csak

8.2

a fchc-

f~lt~,

r-l.

?~

~~lennék

ce hisz' min.i utamban án

A vak sötétség.

Tatongri

ré-nűlct,

halál.

KÉPTAR.

őrvénv

Kézen fog szelider.
Fehér alak:

..,:\I~'.iJ

elvezetlek mven

~~

Szól .Mcg,"<í.b);ú.
\""-ilú.gos napvilrigba-i fenylettek

II

képek.

Beözönlött a né}'.

Beszéltek

erről-arról.

Dc érzés. gondolat,

csak keni" volt a saoban.

A .Jccpek lelkei" félénken. meg nem értve
Húzodtak vissza

Aranyos keretek mögé.
-

vtert rnindcn egyes képnek lelke van -

Csak mint az embereknek :
Haszonleső.

hivalgó lélek ez.

Amaz muvészi, öntudatlan

I

\

I'
41

40
Ez mincen napsugurra változó.

I:. fény

Hol elbor-ul, hol felderűt.

A villa,

kialszi;;:.

Ez szól rnindenkihcz .

S tennek hosszú során

.Az. clzarkozott. néma,

Csen-J. néma cjji escric.

Csak akkor éled

Ha rokon-lélek

Eló~~

Közelét érzi.

A homalyos-zöldes uvegtetón

sötétség -

az-én lass nn, lassan

Xlondjak : kép el nem éri a természetet.

Futvolosan fehéren bcszürddik

Hát nem természet remek alkotása

A h01<.1 világa.

A

művész-szellern

:'
Ébrednek mind a képek.

ide leheh-e

Bár alakjuk a bizonytalan fénynél

A muvész lelke.

Hetéroxatlan, dig latható.

E képen, épen

Elmósva rajzuk. körvonaluk.

Imádlak nagy természet l

De lelkük ébred

Lehanyatlott

Ez. ez az élet:

II

nap.

Villanyos lámpák lénye ura.l

\f
\

Termek hosszú során.

Hajlongó ll/Jalak oa. vissza kapja

Még mindig az az értelmetlen zsongás:

Ontudaüan, kéjes mozdulatét

Jönnek az emberek

ÉL él a test. s a lélek benne.

Sok aranyos keret

..\tYi1ágitja a finom puha bórnek sejtjeit,

Csillog-villog

Szempillák fátyola alatt

De a képek még némák. némák mindig.

III:
U

fénylő

szemet.

I'
Arnett egy n,(,,';, kép kincs verg- .acs c
~:hi y~igY:12.

Minden úgr,jl
Hun légy-leveles. üla-os virág
S a rüz.cs-zöld "Y2t-'en

Vilégos kek ruhékban
Dc nem adott éltet

Gyer-necc'c.

'"**
Sötét

héttérről

Szegény kép. mclv rnur halva :,;;cclcte::

csendesen kiválnak

Iliéba sírja vissza. az

nem-lett

Sejtelmcs. rémes alakok.

*

De hot? nem e földön, rejtelmes idegen vilagból
őket fi

mŰY2SZ

haza járo szelleme.

A halál dmvéból
Az élet

2~C

" *'

Ezek is élnek.
Hozta

adós ma-adt.

Mcllcttc. ez már él:
Goromba szcnve.Iély
~:li a köznnpisag. vihogó und ik életét.

széléről.

Dc ott. ott, most

il

h:JL1vihí.;

Egy képet cs5>IL beözöntr
),.rel1e~tük e~y

l

\

Ezüstös ég; fénvnvcl.

Almatag nydri nj-ugalomban

Saől

A föld, az éle: édes br-JLiogsá s3

_Te. te

Boldog

,

más 'cepcn

legelő

alla-ok.

hozz-i ccícscn :
e~Y2Jül

\-ag-y

Tc tiszta égi sug.i-,

i~~

rokon velem

tet

Xlclvet egy r'i'.IJi ember, fijlJi módra
Lá~latl)ni.

tett minc en fUJi szemnek

CO'a;" kicsiny vázlat: vasártér darabja,
Vonalak. sainek. mi-u más képen is,
Es még is, még

lS.

Titos-cljes nagy isteni

erő

.-\ megfoghatatlan, a kimondhatatlan

Itt. szemünk Iéttára.
Ha knudnénk mondani !
_~[L.\"észinek"

nevezzük úgy.

kőz nvelven,

Xlert más szót eddig nea] találtak rá.

. :\z

ég alján alkony-sötétben,

Felcsillanó. kialvo fényben.
A holdsugar elsiklott régen

Libeg-lobog vilhimok szárnya.

Hideg szurkés hajnali fényben

Vérjak a képes termek hajnal hasadtat
nap feljöttet.

Vasut töltésen ernber árnya,
Halad, megy. tctovazo lepttel

Bizony-alan-faradtan lépdel.
Melleuc nyugtajan-lebegve

Egy fehér szarnyú hal vény lepke.
Ez is haladna, -- vissza késve
Villámszer-ű

lesz röpkedésc.

Inog, lebeg. rúg,;- a viharban

Xövckvó. nvdri zivatarban.

I
\

Az ember csak n,egy. s :i7.úll a lepke.

S,lr;C;lÍ,; sc:",:.L! egy trivol házba,
Rcrncnvkcdón nézi

Ele-i még -: -

II

mécsc: :

nem, már elkésett.

\li:'.d fáructabca», \"~sszr,n~'Y0.

A fény. s '~7. árny inir-d egybe olvad.
Hol van " teg-nap -: hol a '-tolnap ~

.\z ehiJ surii escppek hullnak,

He-l

Villanyos illatok simulnak

S az emberi -

A legben cl. a földön széjjel,
Oly izgatott, rB7.gŐ az éjjel.

VUl

a lepke -: már nem Iatom.

há: ez n-ind csak álom?

Elkésett, "agy már eíjialadt ?
Yagy mar pihen fedél alatt -:
A fak meg tisztabban kiválnak.

Délról egy forró széíroharn

.\ lethatár oly nyugtalan
Villámok rnind suriibt.en '--'gYl"

Sii:'l:cbc~, zordabbek az árnyak,
_.J."

-cny most élesebb. nagyobb,

::'>li volt"

Liheg-lobognak távol éjbe'.

Elhullamao fényből kiválnak
Sötét, nyugodt hatalmas árnyak:

Faóriások koronája,
Tamr-ont e villámló homályba'.

Sötét

tőmegjűk

kórvonala.

Ol:" mozdulatlan a vil.art.a.
Szilar.t. határozott, ,·:emcny,
Koruhe úszik, nó a Lny.

•

I
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LI.

J

l

IKARUS.

(;Xeg'i órakor .l~lután. Városi

mulát» hely. J:~an sivár

napfény. A harmat nélküli, Ian'ca.lt. de buja zöld

['lepCll,

étel kosarak. maradékok, törött boros és sörös

üvegek.

R,"Y keringi lewf,)C'll·..-ig hangja hallatszik. Kírándúb.k
serege. Szeles zsíros arczuk, önelége.Iet t ravaszos

DlI)SO]i"·

Ival. Mlnd Iáradt. s kissé részeg, de egy se mameros.

I.
(Ragyog,:, reggel. G':'r0g tájkép. Az átlatsxó kék tenger
felett sziklapmt , fény("~. ,,;~,té len-Ifj baberek. s tamvas
ezüstös

olajjakkal.

Kék

ég- lapjard Iovalva cgy piros

márvarrv templom .akit'<

fehér~é:;e.)

Ki

toldon jár, az óvatosan járjon.

.-\Z égre nézni rossz, nem j,j az alom.

Leghasznosabb a józan saurse élet.
A föld kicsiny vol': néki. F'lrró vágya
:\ naphoz vitte.

Xem volt hozaé szérnva :

Csak ismét víssaa bullott séros földre,
Megcsúfoltan. azétzúzva. összetörve.

Ltdércz-túack a csillogó eszmények.

l

,

I
J
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IlL

Aranyban

úszó

alkonyat.

Egy

bcgren. A napimádók

serege. Fehér köntösökben. kitárt karokkal fordulnak a
becsúz D nap fele. Alakjaikat elözönlik a fényhullámok.
Mindemk arczán mélj-séges áhitat. s némelyek szemében

A. FÉNY ÚTJA.

a telje.'! boldogság extásisa.

Is-enem ~ oly sokan a haláltúl félnek!
Engemet elkábít ez a tenger élet.

Hiszen nincsen halál a nagy mindcnségbe',
Csak élet, csak élet, Há~ tudjátok ti mi

il

fény, az rilom ?

Boldog halandó egy volt e világon.
Ha összetörte irigven a végzet ~ -:
A napba mégis ki):;cld.-);ty(;I nézett.

nincs kezdete, vége.

A régi istenek feltámadnak sorban:
Pán sírja megszólal zöldellő bokorban.

Buddha nagy madara széjjel bontva szárnyát
Bcútaaz a, földek, s tenger pusztasagát.

Szcttoszlanak, jöttéri az Isten fiának,
Sirnkat

környező, megsurűdött

Feltámad porából a test és
Győzedelmeskedik

II

arnvak.

lelek,

a nagy, örök det.

őS

S ejelc-r;e les x.ill hozztínx. rag"; ténybe
Kicgc-t csillagok

tévcdcaő

fénye.

Talalkozk ottan rég; cls.eall: lelkekkel.
Rég letunt

Kicgen a csillag.

S

Hd az üre ne-n já.rja

Földünk

'X1nE.l1

időkket

a mai szép reggel.

ismét felénk vissxa-vissza szállnek
légkorcből

eltünt Fények, árnyak.

Fényeskedo lelke. szé-hintctt sugér-a .
Haljhatntlansaga a nagy Mindenségnek :
S mi téve", gondola-, rég letunt alakok
Rólatok azt hinni: hogy már

"meghaltatok~.

Hiszen még: megvagytok. Szemlétható iccpcn
Ltazik fényetek a légben, nz égben.
Ki tudja" a tejút valamely csillag-a
Talán ép e perczben azt a súgurt karja.
Xlely Ensztus keresztjét alkonyodó» érte,
S megfürdött ama szent, elhullatott vérbe' .
.Arnott meg: távolabb az a halvany másik :

Rajta tán Lesbia szeme tuae játszik ':

S másokon, másokon, szen-ck -

hdsck hadja :

Változó földünknek mind megannyi napja .
A ma elmult napnak széjjel dobott Iénve
Látom, hogy száll, repul, saét a mindenségbe,
Látom. hogy utazik csillagról csil'ngru,
A Iegtulsd,

szélső,

Iegtév ,'Jahh napra.

Elsaédir. elsebit. ez a tenger elet.

S most )-}'Jgy

Yí':iSZ8.

tcrte-r.. most hogy

j,ifj)');l

\.".1;: 'Ik.

Xlinthc sz.ét sacrhatném

fl.

tenger bana-ot.

Ill.
Sűrűbb.

HAR~L\S

VIGASZ.

stucrebb lesz felettem a felleg

Keresek. nálamnál egy szomorúbb lelket.
Vigaszt mondok neki. -

l.

Rá

ha hallga: a sz-j-e.

Tán az én saivern is mcgvigasztalódna .

nehezűlt lassan szivemrc az éle-.

Istenem, hirültem de nag)"<m sötét lett '
De nem -

hiszen van még lelkem-tek egy alma

*",*
Xlintha csak egyszerre a vigasz megszállna

Il.

J <irtam a sok tével idegen vidéket.
Tenger bánatomtól az ég is sötét lett.
Jártam mcssze. távol, ösmeretlen földön

:\

fű

is elszáradt lábam nyomán, aöldön.

~

•.r.-

.:.tc

Lgy hangot hoz "elérn az esti

szellő.

Az alkonyati r,r8.nyCis homalvból :

"Igaz legyen saived. .igaz és tiszta
S szép és igaz lesz a \ ilrig is nekcd !"

CREDÓ.

I

\
l\Iaya, rettenti) diadalmas :\1aya:

Hányszor nyultarn

remegő

Bűbájos könnyű fűtvelod

l)

iI

\

(
I!

t,

Iéaes kézzel

utdn :

El nem saiveltem tünde fényedet
Kerestem a

~ valót- .

a

~lényeget"

És mit találtam: új és új csalódás.

Hisz a valóság mindíg otY valótlan.
De hát hol Tcljern, mcrrc hol találjam

Az igazságot, az örök saépséget ?
Az eszményt mcly való. s valót mely eszmeny ;

5S

Eur csillag ragyog le

il

havas foldre.

Hó ala-t mcgmozdúl jövő tavasz zőldje,
Elszállnak a holtak. eg. s fold ujra éled

-

~ em,

még nincs ideje
ismét tart az elet.

CSILL\GOK.

Zúg n havas erd") magas koronu-a
r:jszaki szél rajta veszett tdnczut járja.

J

Elszáradt levelek c<.;oriigr:.ek

il

szélben.

Rémele keringnek a fátyolos nagy éjben.

Ezer titokteljes. ösmercüen hangba

t

I
(,

Bevegyel a holtak rég elnémúlt hangja
Xcvemen szólitnak. halkan rám nevetnek

Lágy ölébe hivnak csendes enyészetnek.
Xlér kézen ragadnak -

im, a tulsó végról
Lcfosz.lott a fátyol a nagy ködös égról.
Előbb

csak egy csillag halk sugérú fénye

vlajd beolead a

kőd

tiszta csillagícuvbe.

A.: ad kii;:Yl'éb51

TáY'Jl. nag_\T elfelejtett

a:iJaS(':-;:C1a:~

Zugusa száll cl hoz zum

i,"

vi-iarr-an
nő,

Halk zizgés csak. de folyton

növckszis.

},!eg:;jlti szivem sebes tájdalommaj

Ci!Y gl)ndolom' ez a
~ldy

felszáll,

"jövő

cmlcxe-

mint egy ha-ig, eg-y a-ny

a

multt-ól.

BOECKU"IANA.

Xlcgtótti seivern sebes fajdalo-nrnal.
X:j\-e:~vó

szomyü lázas rémülenel.

Egy idegen kéz gyöngéd érintése

Szélvész felrázott hosszú álmaimból.
Ingott a ház, s körülte fehér nyárfák
Hajlottak. hajladóztak a viharban.

Siklort cl lágyan homlok om fejett.
Ö,;:ner~m e kezet.
~ em

tudom, honnan jött

az

lebegő

sötétsége

kőzt.

Oh e sötétség! hogy terjed hullámzik,
Mint egy folyam megáradt zugó habja.
Jön közelebb, felér már szivcmig.
Megtölti ónilt, sebes fájdalommal
Xóvekvd saomyu, lázas rémülettel.

yagy a hol-

tak országéból.

Fanyar világítás siklott el üt-ott
Az éj

élők,

De érintése tiszta sacretet
Egy idegen, egy távol, f''iL:.ló:ltÚli
Atlátszó tiszta édes sacretet.
Lccscndesúl az ég zug') viharja
Fehérebb fényesebbre olvadtak mar
-\Z .irnyak.

f33

G2
S milycn talány

Ez
E

őriiletes
növekvő

~

sebes rajdalom
Hagy lázas rémiilet

A boldogsúg maga talari ';

KÉT :'L\LACZRÓL

·ej

tavasz illata: -

langyos, mcleg a lég _

~agy téli álomból ismét felébredék.

Kiaöldül a mczó sainehagyott leple
.\Iályebben lélegzik anyaioldiink keble.
Elté\'clygő utam temetdbe vezct :

Tavasz ébredés ét, érzik vajjon ezek>
Egy nyitott sirverem -- öreg ernber hányja.
Vajjon : -

itt végződik az élet talánya?

\" ége sohsem lehet -

Je hol folytatdsa ?

Az (ireg egykedvün csak a vermct ássa.
xlellenc közelben. a temető alatt

Két növendék malacz túrja a leófalat.

65
Vigari csavaro.hk az cby:k:,:c:.;: farka.
Jókedviiert saé: áll -ni-idc-i serte ra'ta
Társa a

zöldellő mai}

Xlindkc-tőn

hantjén jats zik

az édes élc-öröm lritsaic :

Fia-nl allatok öntudatjer etc-

UPAS F.-\ ALATT.

Éle:. élet. élet. a tavaszi leebe.
Temető

kapuja lassa:l megcs.kordúl,

Elsuhanó 5261:151

s~nkár:-a

meg. -ir.iúl.

I3álterC:1l :
E váratlan hang-ól a malacz megretten.
Egyszerre felvetik

fejűket

Gyorsan elszaladnak tulsó

mindkettcn
mező

végre

S ismét csak jétszenak tavaszi napfénybe.

Könnyu ruhák suhannak.
Hófehér vállak é" karok

Hullámzó mozöúlatbur..
Felcsillan itt egy sze-n, egy gyémá'1: csillag ct-,

':\'[ély

tuzű.

nagy. piros rubintok.

Halvany selymes

fehérlő

gvöngysorox.

Virágok lankadó kelyhéb,·;l szull az illat.
f:s szall átmelegult ruhák foorából,
Hajfit rtöc hálójeból.

Egvmast keresztul vág\-a ingadoznak
A zene és

il

fény hullámai

Kdbítón. edesen.
Feloldva fénybe. illatba. zenébe.
Az ifjuság. az élet.

.'l

I

Mava .

r

Fchcr ruhu-s

;,:::-l:-"

2S egy kercsu r~::1.

.\jj..:.i ',::1 nir-czcőzbcn egy-ndshoz simúlna.c.

Aré-cx»i saivének melegét.
l\:c,<ly~:t

tnvosz-napfcnv lepte cl

Ic.ke ::"z:a, -nint a '-],.J,::c'lcly.
E.~-y

y;;-g-re mos:

j-illanetban. mindig jobban. jobban.

.Az itjú még sohsem volt 'iivc.t bolcog.
Sacrc-i

il 1<LJ~yt

előtte

szivc j;r:w..

:\(1:; :

sovér g z ct-cle mm c].
SZ,i1b~L

A l.iuy is dt.

Ez if'ú lény nem élt meg,
.\li egyó;urli ez -

még is -

Mért n;';zi oly lemondó far-ad; szcmmcí ?
Rernclkcrinck. ha mcrnc -

hisz a ténybe.

Sacrelmében -

GC nem hihet magúba.

A n-últ.

kisőrtere

II

múlt

íelcbrco.

Min.f cn mit a múlt íeloényt, össze-éj-ett.
Fjctkclyhcbűl

ivott hosszan. mélyen,

Kiníradt ezer lanyha szcnvedélyben.
Bármit tegyen. a mútt hozzá van kötve.
~[ár késő. k~,,{':

minden.

mindőrokre.

L~C

már hir'},'i.

Xvil; sz emmel nézett ele-ct. világot.
F~b:ijk

most lelkeben- anyja arcza.

A sziv. mcly megtert hosszú ctcthar cz ba.

..!;,z:~::n eszébe jut e!!y lényala-; :
Harau-ójc.

Sohsern jétszedtak üdébb lény telett.
~j;i.~

latja az: a sjgúrzó sze-net.

.\ -nelvlycl mr-ncu n51>.1: végre, végre.
Xlcnyassz.onv. boldog Azta-i ~Ii

jö-t . -

ma meghalna erta.

nerancsviragos nász ut.in

Egy únott otthon. sziv-rnegany.

oly szép, oly igaz a mi; erez.
Sokszor kcr.tcztck: mcrt nem ment meg ferjhez ?

.\ lanj-ban cbrcd mindr n

cl

mi: látott:

:

1)8

S az ifju SZ'] nélkül mindcnt mcgertett :
,.Tc szép, te szen:. n<:IJ'. - - sohse-n adom neked

Egymás mellctt ülnek még. de már érzik.
A kétoly lelküket rnikép sodorja
Egymástól el:

Hullámzó tc-igor tükrén

Egymástól elsikló hajóknak sorja.
Közel voltak. -

de hi a kékes tével.

SZERELE:\!

A kedves kép elúszik, elhalad:

,,:'Ilaradj : vagy én megj-ek veled
~:'\em

~~

érted:

,,:\laradnom nem lehet, \'agy nem szabad

~~

Az ifjú szornoruan néz a lanyrn.
Egy búcsúcsók lett szemüknek sugarja.
Érzik: egy boldog életpillanatnak
Sajgó emlékezet, keserv az ára.

y'"an

egy saép szeretód. van jó édes unvac,

Egymásra néznek hosszan. önfeledren.

Vagvgval, szerelem-nel sokan néznek re.id.

-

xlégis, cs nk egyedül éJ: szcretlek, érted

:'Ilár kiki má-ssal beszélget, nevet -

Tánczolnak mindakettcn.

Xc:n teheti senki mi! én teszek érted.

"'

~

;""1)

,E~y

l\:1.in

._0

nül ha]pt

Bár aEg hogy

SZC:1~t'~'l

a s.zr-rnernc o

'LZ:::~

Sze' elmunknek nem J..:;,,-,:: remeave. sert

:lSY"'"

.-1.::

ULTIMA RATIO,

Hogy mért hervadnak a virágok?
Xe kivánj többet, mint cSY almot.
Az tilo-n élc t édessége:
A boldogság, a csend. a t-eke.

Hogy nic rt magányos min den lélek"
Saived álmát ki érthetné meg!
:\Iit láthatnál az iaz.i napben :
Örök. szerit.

r,

val-ozhatatlan.

c:
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l-lo

ISTE;\;\EL SZE\lBE:',1

ll.

.-\ H.-\LAL KÖWVÉBÖL.
j maclak tetred eszmcnvck c~zm;;:1Y~.
Ki alkotóari létre boatad
Ki

rd~~;l':()-~(egyd:r.escn

61~2m.

megad-co

.Az öntuda-ot. me.vet soJ.seIn kertc-n :

Vnn,

ét

mi van. r-ic-t hogy lehetne máskép:

Teremtól. é", -- én

~.2keJ

megbocsatok.

Ih halál van, Dll TI 2 ITI Y(1.61'clnk.

Ha tn] v a g y u nk . nincs Lala' .

UJ HÉLOISE.

:\.incs közöm c földhöz -

mcssze útra készen --

Érzem, nemsokára elhagyom egészen;
Xincs földi szerelmem, nincsen földi vágyam,
Titkos kezek vetik már halottas ágyam .

.\ núgy., csöndes éjben fehér pelyhek búnnak.

Puha hó fedi el cmlékét a múltnek.
Szállnak, lelkemben is.. fehér gondolatok.
.\ nagy havas éjben ismét "itthon" vagyok.

-----

),[i

i" ez az élet.

KEGYELDl.

Az útak cn xavargó nér ck

"\" cm mcncküh'lek " halal-ól '
Öket "itt, ott, !l"::J.::ie:-,,'n,~)l várja.

Hervadt

meaőke-

szelvesz járja.

Riiri:i a mczék felett

Fanyar világínis az cgocn.
Most etsivit hullámzó légben
.\ borzalom kiséne-.har-gje :
Ódon torony repedt harang]c.

-;

SU
A ni.ton ÚJ micr: ker'.J:;-,l,

Hisz c hm-g:

',j 112m

~

mcnckültök '

0':1 emoe-ek. ":l:i: nem tucjatos :
M1l5 d hnz za 7.L\;::'.1.; boss.cnn. mélj-cn,

E henggnl sz~:;-j_\: d.::-á':o~L

Kitört rr:cg:-;izó ~zen':ejcl::~J<':r:.

Kerlelhetien ijrijk kegyelme

Szivct átjáró téiC,j ha-ig»': :

.-i_ tcr-uészctnck, r.a"-go: lelve

Rég ctpanant, nagy vc~zhara::Jg')',.

Hnrangzúgásben száE felettunk

Kí huz.zn, húzza oly crővcl >
Daczol a széllel. vad idovel.
A torony kőfalát'Ji fedve.
Körulrc csapdos s zirrke leple,
Harangozó-rém ottan áll:
Fehér -sontvaz. örök halál.
És lenn a -tép zavar-va tódul,
Megréműlt

),[05t

xlar r-rindent , -nindc-c elielectünk.
-"Lir mindc-i

g zenve de snek

vége.

Sivító saél
Csörgő

jevél

Elmúló, elviharzo sz cnvedély

É" aztan :
Csend, Yigasz, halacos béke.

a harangozótót.

csapnak a kol-idon ,H,

Hol biztonsag > Tula.: tevabb
Xém használ semmi Velőtrazón

száll a h"ng.

zúg a harang .

Ragály, betegség, alom béke
SzáU tördelt hangján tenn a légbe.
Oh emberek! nunden hiába,
Előbh

utóbb elérhet szémya.

,;
~lay'

..
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PSYCHE.

j llatot csókoltam. viréget szerettem,
Az életálomból még fel sem ébredtem.
S mostan már itt vagyok, a szép ,.,másyilágon;:.
_

A multhoz hasonló, csak fényes.ebb álom.

KRISZTUS

-:'Iagas kereszten a város felett,
Haldokló sacnt. a ~Iegdl:ó lebeg,
Bénult idegzetéri megszűnt a kin,
Túl van a szenvcdés határain.
Keresztje ágain csapdosva száll

L'gyanaz, ugyanaz, csak tisztabb a .Jén ....cg''

Egy nagy sötét tollú holló madár.

Kevesebb az árnya. több fénye a fénynek.

Megvéltönk homlokát érinti szérnva

Reá borúl a gyászos tollak árnya.
Hajdan ember voltam, most már angyal leszek,
Illalot csókolek. virágot szeretek.

Tavasz-vihar kél a nagy távol égbe,
Ójomszin felhők szállnak rcngyra tépve.
De a zavargó, "ad

felhők

alat:

Elsiktanak az esti sugarak.
Ott lenn a napfény lám mi szeren terjed:

o-

8-t

Oly útra. n-elv
zoménczos rct felett

Selyemzőld rű.

Hula-nzik duzzn J , nó a kikelet.

Tüzet szór a nal' lúngnVl

,~,Z

.üsmertnck- ha-dre.

Xlcjvcn mind en halandó egymagabu

Társ nelkul me':.;:" --

su~úr.: a

Xlelycn :LÍl nem marad

Az \ÍJ.)n véros fényes te-nplomére.

Sem földi vágy, se-n föj.Ji gondolat.

Krisztus szeme most a vérosra téved.
Ltczúin látja az: a tenger népc: :
.-\Z a.kony száll. dc ni; "z egi JS:1Y

Hogy rilmodjak ama zavargó alm:c.
Hogy iildik

II

nem-levő

Xlcgvaltónk

bol.togságot,

Hogy telekodnak az egymás helvére
És c::,:,Vri folyt dldoz.atként vére:
Szivébe vág most az Isten fianak

Mcly sadnalom, részvét, tes-véri bánat:
.,.Atyérn, atyarn bocsásd meg, bármit tesznek .'
_~Hisz'.m

nem tudjak, hogy mit cselekesznek

,,\lely most salvembe saall-, ez égi fény,
.,So!l.scm csillan meg cZ21Gle:-.;: sz.emén.
"Sohs~m
~Hogy

lathatnak tundöklf nagy égl)c.

hagyjam

őket

az örök sötétbe

Most Inssan lassan a Xlogvaltö lelk",
Mintba fehér szárnyakkal útra kelne.

>-

~

megtörő.

lankadt :;;zl;:n6;,

8G

:\[eggydölté:.;: tel.;n.
Mert tisztább míru a többi és büszkébb volr e
lény

Erényben. tisztas-igban subsem hisz a tömés,
Xagvobb inert nala lenni. most ,;::t Q'J.';.zúl.:a meg.

.-\ VESTA

szr z,

A sirbolt Iélhornalydt mécsfény r"6Y02;~a át.
Talán elalvó lángja kitart eg-y éjszakat >

:oli

Aztán teljes sotetscg. tartja izgalomban e e.igó tenger népet ?

Halottas köntösében a Vesta

szűz

kilépett.

Fehér arcz, fehér fátyol az arany napsugárba'
Körülte zúg az élet, csébitja Csak le, a siniregbe ' -

:\lég visszanéz. Legór-dűlő

nagy

mindhiríba.

nincs kegyelem, remény,

Ajkari nincs sz.ó, c.sak

mely valtozatlenúl

A Veszte szúz szemére örökre reborúl.

,,:\em, nem :" Az életösztön hatalmasan felébred,
Daczol. vi. a halállal e bátor i(iú élet
Őrűlt vad szenveöélylvel fellázad sorsa ellen

E

hősi

nemzedéktól oroklött, büszke szellem,

vágyak, kitagúu nagy
seemén.

Dúl. tér: .,csak szubadulni':' bánni legyen az ára,

még éri a napnak egy sugdrja,

Hisz' ez aczélos test még nem érett a halálra!

kőlap

:\o1ost hantolnak felette. -

már aztat is kizárja.
vad borzalommal hallja,

Gyöngéd ujjaval marja a sírbolt kófalat,
A földréteg paninyit sikolyja rezgi át.

Lehullatszik még hozza a nyüzsgő nép moraja,
Lassan ettévolodaak Ez itJ.1

szűzi

s itt

egyedűl

magába

éle: a siri vak homályba'.

Nem használ semmi. semmi, siket marad az éj,
Megbénul fáradt karja,

lehűl fl

szenvcdély.

SD

S3

.\ szuz meg-örve omlik keskeny :'"Wk::2S igy ta.
Xyilt szen-mel. zúgó agvgyct :-:'e:03.:1:,";1 a sö-ctbc.

SLÍnib':J a leg. nyomottabb. tompabb az tij sotctjc.
A lá:lY pil-cn nyugodtan, csak várja. v.irjn. várja,
Halál mikor borítja sötét úityLi: reája.
:'IkIs: mi-uha -énv vi-r adna elkér-rázott szcmén,

Lelkeben új

erővel

Feléje in-ege-nek

sugérzik.

nő

1::ú~-:í:ó bűvös

a fél:Y·

képek.

xlrir túl van a ~ határon". oly me-sze már az élet.

AZ ÖZVEGY.

Száll visszatcrthaüan'. egy idegen vilagba.
Kibontva csillogóan lelkének fehér szumve.
S r-rit n e-r- a df- at az élet. c pillanat megadju.
Xyito:t koporsóban ot: fekszik a 1',1.1'ja,

Csól,kd édesgeti, ébreszti, --- hiába.
Fellobbanó gyerty" s.irgtis rezgő fé,lye
Hulvény világot hin; aralott felébe.
Koporsó

ji:;úűl

jesaceték a kertet.

Szmösszhangtol túlarad tünde fénye

Hervadt virágoktól nehéz illat terjed.

Sz.iz :ly-cgtak.n ,-ágy, gond. reruény a légbe'.

vtrag illatától, teriger bánatától.

Virul.

fejlődik

a sar kikele':.

A csendes, fehér

Vcszta-saűz

Özvegyasszony f-jc clszcdűl. elkábul.
felett

A selyme"

sxernfedő

könyeit felissza,

Hí\'ja, csalogatja des urát yissza.
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A. lt,IW kÜJlyuébül

Megkésett szerelmct leüldc-ic utána,
.\ halál határán túl -

Alszanak mindkettcn, a halott, meg párja .

a mésvüégba.

Csakbegy cunei: álmát meg az .."í.tom~ ::i(,:.,

Gyönge a szerelern. a teritő léplén

.-lIJlJIliMk

Xcm hatolhat által -

Egyik-másiknak majd rni lesz ébredése?

megfagy

hot! keblén.

II

Gyenge a szerelern. ellankad a szúrnya

Idegen, mémctlcn, halál távolába.

Haragra váltja most
~:\laga,

II nő

égvedúl ment.

Ugy érzi. mintba

,l~

a hénatot :

hűtlenül

cjhagvott :"

ii-mcpélyre menne,

De ö ki van zárva. nincsen része benne.

Perel Istenével. természet rendjével,
Lázas. tehetetlen. fanyar ezerelmével.

Kifáradt az asszony. megroskad

II

térde,

Tántorogva omlik egy nagy karos-székbe.
SZeme eltévclyeg az egyik oldalon:

Hálóját hogy fonja

szűrke

pók a falon.

Most c finom saelba zümmögd" légy téved.
Ez is egy elfolyó, mcnthetetlen étet.

Alornhozóen .<;záll zúgása a légben Elszunnyad az asszony anagy karos-székben.

i

arczára rras,!" titok vaa vésve
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F"hér égi angyal fiiL:1.ig

érő

szárnya.

HEiáL vagy saeretct? vagy scmrru : Sűrűn

HÓ .

..:\. hó kiíarasztott, vihar utam <iUL"'.
Pihenőt

'tartottam havas pusztasagbe',

Hullnak. egyre húlinak

2.

Elfed tek mrir míndent,

mczőt. erdőt.

fehér bópelybck.

kertet.

Csodélctos összhang sohsem hallott rnésa :
~hi.ml)l'itó

dallam, fehér hóorrúásba,

Csöndes varakozés bódító nyugalma,
Sleg ner-i látett képbe', meg nem hullott dalt-a'.

l

,

húlló fehér

hó;:,e:'yr,c:~

vagy

a légbe' :

b~:";2?

. . 1 hJlál kCl1j",}éból

A sírkapolnat járja
Poros ablakon megtört, cliakult nap sugurja.
Pirosló mécsek égnek:

Temetkezest helye
Kőbe

ŐSI

nemzedéknek.

faragva

Thurzó Szaniszló hatalmas hősi büszke alakja.
Oroszlánon áll, zászló kezében.

Xemes vonások
Kóbomlokaroí szetlan beszédben

KI VAGY?

'-isszasugárzik
Xernes nagy lélek fanyar magánya.

(Rytmiktls proca.)
Xlegertcm !
Szórnyű

. .l -

templom hűvös nag}" hajóján ritvonúl

'

Hiszen már késő. -

Röpke paranj-ok

Elavúlt tömjén illata:

Kővé tömörűlve,

Érzem az emberiség lehét

Folytatják, játsztik az élet-álmot.

~Iely

gúnyos utánzatban

századokon át

Itt mondott imát.

Xincs, elmúlt, elszállt -

és mégis itt van:

Szemv-d valóság,
Oltárképekről "visszaszáll

Zord mozdulatjan nagy nyugalomban.

Arany-hullámban, feldobott áhitat

Látom alakja mcgfácnéset, benne a lélek,

Elsiklik, elvonúl

És még scm cled ?

Csúcsos boltív alatt.

,.

Szólj. ki vegv ' Llol \";1,,:'--;- '\[2:': össxctörlcc.
Hu nem sz ólsz, ha
Az

erős

syijr::g~~b

vagy na;a-n

halalaa-i

Ezüst hang csendúl a templom hejójén,.
.Arany-faragvánvos oit.ir

I
l

felől.

Csengc-nek szerit misc-c
S üde, friss. élet-el: hanggal
Mcly

Iapdaja-ékről,

gyümölcsös kertekról.
sony

Szőkc

mcaóről

bér-

C H A O S.

szúl

fcjú, piros ruhás fiú. kis m.nístrdns

Felel a papnak :
Sed delibera nns a malo ..Amen :

F árasztá

a z élet -

csak már vége lenne -

Értelmét nem értem Könnyen d

nincs örömem benne.

hagyhatntim. de ha eltdvoznék.

Annyi kedves szivrc hubunatot hoznék.

Elmúlik a ..tegnap". a .rnénnk " már vege.
Pihenés órája Oe

előbb

az is eljön végre.

elfonnyad minden

Xlinden egyes virág. ~hya.

8

sy es

ágról

lehulli.c a fáról.

)'ldegsi:,:-. ner-sugér.

:~i:·3.gy

mind a lég-bCl.

Xlindcn egyes csiibLg ler.i-iik az
Aztari esek s,j:6bég --

Pihe-ic-, órája, hol

\."g:.~ ~

sűrű

-

égről.

ködös

közel

űityol

r-

tévol ? -

c S E N D.
Xe zavarjétek az álmot. az álmot!
)'lért tépnéj mindjart a l1yi1<'1 vir.igot >
Tavasai légben dallam ha szállna -

r

Zavart ne légyen

il

hangok nlma

~

X to csókolj ajkeit halott leánynak Az álmok. az álmok oly könnven elszállnak.

"

IUl

De ételelt -ovénvos karja
Erősen t2.1"'C -

betévedsz végre

ízetlen. hitvány örömébe.
Dc v.irj, csak várj, raJtíl a

Keletról jött egy fehér fclhf .
.-\ nap már rejte átvildglott,
Elmosta a zavart világot.

V I R R A D A T.

::\Tért

kivánsz napról napra élni.

~lidőn

már

megszűntcl

Ha lelked más. mint

c

remélni?

rnasok " lelke.

Vigaszt, nyugalmat mcrre lelne?

Bolyongsz társ nélkül mindörökre
Az átláthatlan

szűrke

ködbe.

Cld6d a bűvös cszményképet :

.cL::

űri;k

u.ilto-att.ui s:;,'p,-!

És mégis hányszor urad állja

A "rút" posvényes ingovány-a,

szellő,

:')~

Fencrednek

körűl-cm

"z arnvak.

l Iogy elvesztem e na::;y iché.-.\lrnaimmal cgvcdul. öró:~rc.

HOsszt (;1'0:\.

ne

nehéz igy U a hogynek nicnni ~

.-\1maim':'Jan nem kisérhe- senki.

Hogy bírjam el e nagy
Ezt a nehé z

gyönyörű

~"ldi)gságot.

nagy álmot?

Dc sznmorú le'111 a völgybe Icr-ni '
.--i.im~:.i:nban nem kisérher senki.

Hogy birja-n cl e saomorúsagot,

Ezt a nehéz

gyönyörű

nagy almot.

;'-;:;:j,i')2
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Csöndesen íctcvók Mar elhalact a nép.

Oreg volt -- ki brinjn

~

Talan a lánya?

Xebezen tapadnak

IXC\RXATIÓ.

Szélén a hantnak.

S tevabb a halvány zi;lj Lí szálain
Tompa fehéren
/Ryítnnicns pr6::"I.)

Egy csontváz része.
Sírból kiverve, hogy helyet adjon m.isnak.
Az ujabb rarsnak.

Balzs[,mos iide lég!

!

I
I
r

,

Cvongéd

fűszálak

siklanak ki

.Az anyaföldból.

Bogurak jönnek,
Isten tudja hol aludték át

A téli álmot.

Megrémitett halvány elmúló saine,
Xvugtalannó rémes körvonaíja .
Csak menekutni vagj-ram :

Hisz ott halál van

~

Dc aztán visszavonzott. Hosszan néztem.
A csontváz lassan-lassan fátyolos lett.

Csöndes zúgása saéll harengnak, énekszónak.

Temetnek

~

Fehér fátyolból alakja saövódött.

Él: ismét,
T'itok-cljes. idegen életet.

.1 lu.'á!;

Ki vagy? b

Y2,g:\'

tc

iJc~""

~i1)'''i./éból

-alur-v .

É:1 majram ta lar: ;
hi visszajöt-em

Egy réges-régen elmult clctc-nbol ,
Xlelynck n'l~g cg:, -egy hangjel mcg'cap i-t-ot:
De folytatás: -n.

lelek reá.

:18P.l

HOLLÓ SZAR:-iYA.I(

Balzsamos üde lég:
Gyöngéd fúszala'c siklanak ki
.:\Z envaíöldbót,
Zoménczcs lesz a páz.sit vir;ígcsiliagokt.jl,
.\lajárJ2.l száll kék leghull.im .con
S hullúrnzik az élet - - hon-ian .

\:

A. főldun. a légbe.

E

égbe -

SúJitó m.néenscv !

EgyedLl, eg:;cd~l, söté~ rengctcgf-c-i.
Fényes cvillagcs 8g magasan telettern.
Az <Írl<lS bükk is. hogy fénylik, hogv rn!,:-yog.

Aga közt fennakadt. t.mdöalő csidago'c.

vlosten

bclevegyűl

U,Ö:-' etmúlasnak

.~~,.

II

a nagy éjsaaxúba

sűrű.

fanyar átka:

Lát;);11, hogy fosz'ik le min Scnről az élet.
Létre, öntuda-ra. ugyan minek éled .
Ha csak azért úszik perezekre napfenyben.
Hogy letunjék ismét ;"j,ü:": sötétségbc-i .

Ha c"a;';' a

~~:"1j~

rnindcn ezen a földtekén.

xfér: d. micrt S7.em'€C, mért Iéreaik

Csend: -

Hűt

~cgyén~:

tudjuk mi fény van az elmúlásban :

CASTOR ÉS POLLCX

Barátok voltak. -

,

S im, az elmúlt éjjel

Az "egyik" meghalt.
Rémiilten néz széjjel
A. "másik", az éld, az clhagvo-t :

f

:,fi az? Ki az? e halvdny hulla ott

I

Ki mondja meg? -

Xcm ösmcrbeti meg, bár nézi, látja

I

c: nem lehe t barátja,

Ki hozzá lelke mélyéból beszé It.

Csak néhány méscdpercze Iétott. élt

~

111

1 >,1

..t Ju?íl /,-i)iJy,-,'c'l:öl

S mcs: már iÍs'Y meghalt. mintna halva lenne
Sok ezredéve. E~y

Ez a Ü;;zos ben-ie

~

j-illnnct csak a halál ut.in,
A cmdsik" ism d a mezókre t.2\·e,1,

S nuir kcz Jődik az örökös talány"

Aztán -

Úct változhat mir.dcn pillenatban.
Dc ot-. az a nagy, rémes "Y,ilt()7,a:la:l. ~
Az ifjú csak néz baritja szemébe:
vlily üveges, ho b,}' megtört saine, fénye
Xcm érzi még a

szörnvű

~

bánatot.

:'lég fel nem fogta: hog-y míly Elhagyott.
Xem érti. hogy viselje c keresztet,

:\lég mosr csak egy titok

Ichétől

reszket:

,.Ki tudja, honnan jött c toldi rögre ;

Egy perezre élt, s most meghalt

1JZi!ldr.;rG:kr~"

Lassan gyengül a gondolat fejében.

És s aivc elkezd fájni, tompán, mélycn.
Kitémolyog a sötétes szebaból.
Virágot szed. Kakukfűvet.

?

!

Szere-v bok!'~:a gyö:1~:'den le-éve,
Hatott i~j-i nicrev. hideg ke zéce.

:\li megmaradt a nyarból

s néhány vadszegfű szálat.

Alig hajlengott kétszer, már b faradt.

még élt "agy negyven-otven évet.

(
112

iI

11 :;

A iuLii

A \-égtele:1ség"':>e
)li van

r öro'., h'c',rcz-e:

E titkon is átlát.
Ledobja '11ajd az ..:3

F.\TYOL.

Surű. örök fá:ykt.

És ha nem. és ha nem -

:JI ért

háb')r:tná:ok,

Csekd,!T gO;h:!()]atok;

J

Csak előre bátran.
Órök

JöviJ~ nem kérdez ck

nyugalon~

van

Az örök halélban \

:'lúl~at nem kutatok.

Cs ak rneevck
c. L ,,-

,

!

U',,,mon.

Ki tudja hr,l v<ig:;;

E:-;ténként_ felnézek
A csiIl"gos égre.
Sohsem révesz- útat
::IIil1iú
Egyi}{

Sugár

f:';n.'·.,~-,'
.

j'
acp.

8

Mara.

114
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tc-erntőm.

..Eram

n-ért nincs ma-adésom?

..\Ié~"'t nlY U;:~L2Z. nly :~z,-,~~~:-<:, h\'2:{,~'l~11:
mcnckűlnek

.Kerul rnindenki.

_Ue Se:1:,1. senki nem

t\:.th~lt

rr.lc:n.

elolern.

.Xlagenyosnn. trirs nelkol mindörökrc.
~_-\z

étet ramden ainkjához kötve.

.Oh egy percz nyugalom" -

D E L E L ő.

Egy szürkés émyék
Lebeg tovább. megmoz.dúl -

mcnne ,
ár még,

Rászállt a c.éli nyugalom a földre,

Megcsillan a sugárzó déli fény

Halvanyabb. Iagvabb lett a nádas zöldje.

Kasadja

Xiegfoghatatlan tajkép : .- nád felett

Bűvös

vizszinű,

éles hegyén
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