


FIGYELMEZTETÉS! 
E Z A K Ö N Y V 

a szegedi szociáldemokrata szervezett munkásság köztulajdonát 
képezi. Minden szervezett munkás tartsa tehát kötelességének, 
hogy ez a könyv épségben maradjon és benne kár ne essék! 

KÖNYVTÁRSZABÁLYZAT: 
1. Könyvet csak az vételezhet, aki a szak-

szervezeti es pártjárukkal hátralékban nincsen 
és akinek a szakszervezete által kiállított 
könyvtár-igazolójegye van. 

2. A könyvtárból legfeljebb 2 kötet köl-
csönözhető ki egyszerre. Díszművek, lexikonok, 
folyóiratok, újságok, avagy egyéb nagy értéket 
képviselő müvek csak a kivételező szakszer-
vezetének írásbeli jótállására adatnak ki. 

3. Tudományosművek 4 hétig, szépirodalmi 
munkák 2 hétig tarthatók kint; bejelentésre 
ugyanannyi idővel meghosszabbítható a kiköl-
csönzés. Ezen tul azonban minden kötetért 
hetenként 2 korona dij fizetendő. 

4. Mindenki köteles a könyvek tisztaságá-
ért, épségéért és elvesztéséért felelősséget 
válfólni és az okozott kárt megtériteni. 

5. Aki a fenti pontokat kétszeri felszólításra 
sem tartja be, a könyvtárhasználati jogát elveszti. 
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A verseim elé. 

Ezek a versek pergő életem kerekéből 
hullottak ki; egyedüli ajándékaim, amelyekkel 
jobbmagamat ernyedt vívódásaim közben meg-
örvendeztethettem. Büszke vagyok rá, hogy 
fejedelmien ajándékozhattam meg magamat 
velük, a forró művészet céda kölykeivel, a kik 
nem maradnak meg nekem, mert parázna 
kalandorságra születtek. Mint a félvilági dámák 
súlyosan gyűrűs, gömbölyded és poláros ujjai. 
Mindenki magához szoríthatja őket, elnyelhet 
a lüktető melegükből és csókolhatja finom, 
borzongó bőrüket. 

Minden, a mibe danoló kedvem bele-
markolt, szürke sebeim, a szerelemben alá-
zatos, de lázongó szívem, a földi színekkel 
való könnyelmű és siralmas játékom és az a 
sáros, fakó cirkusz, amelynek a legféktele-
nebb természetű, leglüktetőbb szügyű és leg-
korbácsoltabb paripája vagyok, mindez a 
Szépség és Drága Bolondság kevés időt 
hagyott meg nékem a versírásra. A kenyér 
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többnyire száradtan és íztelenül jutott el hoz-
zám és magányos sötét lakmáimon nagyon 
sok megalázást és fájdalmat fogyasztottam, 
a míg a révbe értek és okosan élők béke-
szivarjainak kék füstje sírna kígyókként falta 
a fejemet. 

Abból a kevésből is, a mit a nagy fagyok 
évadján megírtam, sokat elhagyogattam. Sokat 
pedig kiszorítottam ebből a könyvből, mert 
két művészbarátom, akik a nyilvánosság elé 
unszoltak, — úgy akarták. Féltettek engem 
a meg nem értőktől, akik a színdarabokban 
is azt szeretik, ha Rómeó és Júlia egymáséi 
lesznek. Én szeretem ezt a két jó embert, 
megtagadtam értük néhány versemet. De 
Rómeó és Júlia még így sem lehetnek 
egymáséi! 

Szegeden, 1909 november hava. 

Somlyó Zoltán. 
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Az utón, amely a síromhoz visz, szük 
sikátorok összeérő torkában rossz vako-
latú, de kedves arcú kis házakkal ismer-
kedten meg. Némelyiknek az emléke úgy 
él bernem, mint emberek, akik az élet-
ben egyetlen jó szót adtak és azután 
eltűrtek — nem volt idejük arra, hogy 
meg is bántsanak. És sok sikátorban 
elkcprázott a szemem : szakasztott olyan 
voli itt-ott egy beteges téglájú viskó, 
amlyent már láttam valahol. (Ezek azok 
az emberek, akik időközökben vissza-
vvszatérnek elénk s bár tudjuk: nem 
nvrjük elhitetni magunkkal, hogy vala-
nikor ismertük őket.) Megdöbbenve emel-
tim meg a kalapom és halkan tova-
nentem. De messziről visszanéztem: 
ákorára már kivirítottak mind az ab-
akok a rossz vakolatú kis házakon. Az 
itamon mindig ott járt a boldogság. 
De utánam járt! . . . „ 





Sikátori ballada. 

A város szélin, a gyár közelében, 
tömlöcös, tompa sikátor alatt, 
— ha az este ködösen, vörösen szitál — 
Mea lengve, lebegve halad. 
Barna hajába az esteli köd 
lobogó, lázas színeket köt; 
hajtja a vére, a bátor, 
a csókos, a szomjas, a szent prédikátor. 
Nyomába zenél a sikátor. 

A gyárfal alatt, hol szennyes a part, 
sötétlik egy emberi váz. 
És vár és vigyáz és remeg és dalol 
és dalol és remeg és vigyáz. 
Barna szemén Mea arca tüzel, 
friss csókok reménye az ajkán. 
Vadul táncol a vére, a bátor, 
a csókos, a szomjas, a nagy prédikátor. 
Körötte kigyúl a sikátor. 
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Zúg, zendül a csönd, a sikátori csönd 
és kigyullad a part meg a gyár. 
A beólmozott ég színe fáklyapiros — 
most kel nászra a tél meg a nyár. 
Barna szemek színe összeborul, 
összefolynak az ajkak s a hajak . . . 
Szomorú himnuszt búg a november: 
átkozott koldus mind, aki bátor! 
S könnyekbe fúl a sikátor . . . 



Hárman az utcán. 

Hajamba térdel az alkony, 
ez a szerelmes pogány szatír. 
A derekán sokhangú csengő 
a dús hajnalokba visszasír. 

Ott állunk az utcai színben, 
a zokogó szatír, meg én : 
egy talpig megvénhedett ifjú 
s egy gyászosan fiatal vén. 

S te, harmadik társunk a búban, 
te szomorúfejű, te szép, 
megrettensz a szatírnak láttán, 
ahogy fáradtan a hajamba lép. 

Sziromkönnyü újjaid mézét 
a szemembe plántálod á t ; 
rámcsókolod nimfaszerelmed 
és szomorú nászéjszakád. 



Egy idegen kapu előtt. 

Méltóságos, mint végső szavad volt, 
a bánatom ünnepi ruhája. 
A kétnapos őszi eső veri most 
s rá bús szürke színeit szitálja. 

E bánatos szürke ünnepi ruhát 
ma utcai köntössé tettem: 
megálltam egy idegen kapu előtt, 
amely zárva volt, úgy mint mi ketten. 

A zárt kapun halkan bekopogtaték 
és lágyan a kilincshez nyúltam. 
Az eső szitált és oly bús volt az ég, 

mint a lelkem, mint te, mint a multam . 
Aztán elkezdtem rohanni, robogni, 
hogy ne lássam, hogy nem te nyitod ki . 
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Tűzesőt szór a nap lángos taréjja, 
ég a selyem ezer szép asszonyvállon. 
A Dunapart kiöltözött kevélyen 
s friss gesztenyevirág rügyez a fákon. 
A Duna vize locscsan ringva, rengve 
és asszonyszemek néznek elmerengve, 
kacéran, csalfán, ingerlőn, aléltan . . . 
Dél van! 

Az arcuk szép és láng ül a hajukban! 
Kivillog hozzám selyemharisnyájuk. 
A férfiak, a tavaszi legények, 
sóvár szemüket hosszan vetik rájuk. 
Az egyik jön, a másik tovalibben; 
a tavasz búgva gázol ereimben: 
megindul mind, szívembe ami vér van! . . . 
Dél van! 

Dél van. 



Egy kék padon habos halomba csipke, 
asszonycsípőkre hajló drága selymek: 
ott ül az asszony, akit én imádok, 
ki mást szeret s akit mások szeretnek. 
E padhoz régi, bús jogom van nékem: 
sok hosszú, rémes, fagyos téli éjen 
aludtam rajta fáradtan, aléltan! 
. . . Dél van! 
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A Mária-utcában. 

Erre vetettek! Itt a helyem, 
mint kényszerű bóknak a bálban. 
Tavaszok omlatag szobra vagyok 
a Mária-utcában. 

Vannak már tavaszi pillanatok, 
már rohanna néha a lábam; 
már nevet rám újra a járda szine 
a Mária-utcában. 

Azt hiszem, tavasztól fogva máig 
behunyt szemmel egyre itt álltam, 
— míg lehullott a hó, míg elolvadt a hó — 
a Mária-utcában. 

Azt hiszem, szobornak való vagyok, 
mely tűrve honol a világban; 
és évente feketébb s hallgatagabb 
a Mária-utcában . . . 



Már nem bir el a talpalattnyi föld, 
s már nem győzöm az arcát ütni, rúgni; 
és kérdeni, mért állok egy helyen? 
s mért gyengülök, ha el akarok futni ? 
Mért szerettem meg a kívánkozások 
föl-fölgyulladó, lápos zöld vizét? 
Mért hallja meg koponyám fakó csontja, 
minden lépésem átkozott neszét? 
Mért áll az ember c s ö n d b ő l 
Mért fáj a fáknak zöldje! 
Mért bomlik ráncba száz selyem, 
hideg nyoszolyás éjjelen! 
Mért villog asszony válla! 
S ezer asszonyhaj-párna, 
mért gyúl ki halvány éjszakán ? 
S mért nézek mindig há t ra? ! . . . 
Mért nézek mindig hátra? . . . 
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Fagyó vágyak. 

A Dráva villis völgye világos, 
az éjben hangos a hó. 
Szakállas gyertyánligeti árnyak 
a vizén nagykomoly táncot járnak, 
nyög bele Dráva apó. 

A kompon vár a nagy váró semmi, 
a lánc a csigán zötyörög. 
Téli búbánat nyalja a partot; 
valami puska lángot szalajtott 
s a vad viliik völgye dörög. 

. . . Pesten a kőbe, sok hideg kőbe 
ütközik megcsalt szemem. 
Járom a Drávát, várom a kompot, 
s látom a könnyet s nyelem a kormot, 
amíg falum útját szelem : 

A Dráva villis völgye havas, 
rajt két sor lábnyom: te s én . . . 
Járjuk a partot, várjuk a kompot, 
tündöklő hajad szememre ontod. 
S megfagyunk az álmok ölén. 
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Április i. 

Szép fájdalom: az ajkak megnyílása 
kis vendéglőnek tejablakos sarkán; 
sima gyöngyökként bársonyszavak kúsznak 
nyelvem hegyére, pompázatos tarkán. 

A legpajkosabb ángol nóta csurran, 
az önműködő zongorára nézek 
s a sírna gyöngyök halotti menetben 
szívembe futnak: kicsúfolt zenészek. 

A fehér abrosz sáppatagon gubbaszt, 
tán a te hókezedre gondol vissza . . . 
Ó, mennyi-mennyi mondanomvaló van — 
Egy festett lány egy baka borát issza — 

Nagy vöröskezü parasztlány köhécsel 
s az olcsó ételt durván elémrakja; 
az önműködő zongora kifáradt. 
Sirok . . . És ma van a bolondok napja . . . 
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Az ablakon át. 

Most én épp oly egyedül vagyok, 
mint ahogy régesrég kivántam. 
Kinyitom a kis csöndes ablakot. 

Most én mindig szomorú leszek. 
Az ablakomból kitekint a szivem, 
némán, mint a behódolt váteszek. 

Most minden várás elmúlott felőlem 
s úgy kér csókokkal meghintett fejem, 
hogy bányáiból magamat kiöljem. 

Valaha ott egy büszke úr lakott, 
egy asszonyt várt sétálva, mig az alkony 
durván becsapott ajtót, ablakot. . . 
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Szüzek, balkónok. 

Ó, hogyha egyszer nyitva hagynám 
a szobám csak egy éjszakára, 
mint csapszéket a pusztaszélen, 
hol egy korty bor a mámor ára: 

fejembe apró álomsapka, 
kezembe szívem, ez az álnok. 
És mérném, mérném szakadatlan 
a csönd borát, e forró álmot. 

A nyári éj, amint kinyúlik, 
lomhán kocogna bé az ajtón; 
s én az én könnyes levegőmbe 
meríteném el, szivszakajtón. 

Elveszne benne, sirna, r ína: 
szüzek, balkónok, ágyak várják, 
s én beléfojtanám szívébe 
véremnek éhes, szomjas árját. 

És ott vergődnénk összefolyva 
az éjszinnel befestett ágyon. 
A legparáznább és a legtisztább, 
lennék ez éjjel e világon. 



A tűzfal. 

Az ablakom üres telekre nyílik; 
lenn sápadt fü s a fűben ócska hintók, 
a hintókon szerelmes-éhes macskák, 
cicázók, fázók, egymásra kacsintók. 

Egy sárga tűzfal áll csúcsosan, búsan, 
mint vénkisasszony egy sötét teremben. 
Meredt árnyéka: szűkös toalettje 
az estbe hull s a rossz hintókra lebben. 

. . . Öt óra csak. De késő ősz. Sötétség. 
Az első hó már kíváncsi a földre. 
Egy csillag sápad át pirosból zöldre. 

Egy ablakostót jön. Az arcán kétség. 
Megáll. A vak, üres telekre bámul — 
S egy mécs gyúl föl a tűzfal ablakábul. 



Csókos redők. 

Májusvégi csóktól égő, 
lázadozó homlokomon 
szaporodnak a redők. 
Rajt feledték súlyos vétkük, 
— amikor még együtt égtünk 
tíz, húsz, vagy száz szeretők. 

E redőktől félve-félek: 
hozzámtapadt ellenségek, 
csókok útja, búk öle; 
tíz, húsz, vagy száz szeretőknek 
megrugdosott országútja: 
egykor tüzes börtöne. 

E redők majd egyszer éjjel 
leszállnak a homlokomrul: 
mérges kígyók, ó-bűnök; 
ráfonódnak a nyakamra 
s mielőtt még belefúlnék, 
az ágyamon fölülök 
s köztük egyet: régit, régit, 
legtöbb csóktól égőt, vérzőt 
megölök! Agyonütök! 



Novemberest. A város szélén járok. 
A Kőrös fázik. Egy kutya ugat. 
Az íves, bordás, nagy vasúti hídra 
fakó bánatot ejt a napnyugat. 

Kabátom szélén kóróvert barázdák. 
Nagy füstöt okád az utolsó ház. 
Kezem remegve a szívemre hajtom: 
valaki messze-messze zongoráz. 

Az ősz ködén át felémzongorázza 
az augusztust, a szeptembert: Meá t . . . 
Az esti gyors süvítve jő keletről 
s robog nyugatra a vashídon át . . . 



Reggel. 

Az ablakomon karcsú jégvonalkák, 
fagyos mosolylyal rámköszöntenek. 
A reggel fagyos, merész pattanással 
megint kinyílott, mint a nagy sebek. 

Álomszuszékos, puha gördüléssel, 
fordulok falnak: ott van még az éj ; 
elbujt a párna tüzes, forróságos, 
panaszos, jajjos ráncai közé. 

Kezem pihen a falnak szürkeségén. 
Hajam szemembe hullt, a szám csukott. . . 
. . . Talán most, talán most fogok a ludn i . . . 
Csitt! A nap a fejem alá csúszott. . . 



A boldogság ablaka alatt. 

Hajnalodik. Egy kopott társzekér 
lomhán és döcögve halad, 
az ablakom alatt. 

Ébren vagyok. Arcom halványfehér; 
és gond ül szemeim alatt. 
A szekér csak halad, halad. 

Én is így, ilyen lomhán, önfeledten, 
amint csöndesen előretörök : 
mögöttem minden, minden elmarad; 

s az a kis zaj, mi a nyomomba kél, 
egy lány füléig el sohase ér. 

Egy kopott társzekér 
a boldogságnak ablaka alatt 
örökre elhaladt. 
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MEA ÉNEKEL. 









Esket az ősz. 

Vörhenyes levele az ezüsthársnak 
gesztenyehajadba hull. 
Kiszikkadt, porló burgonyaföldek, 
meddően alvók, elavult zöldek, 
sírnak a hársakon túl. 

Szüreti illatok sejtelme táncol, 
útjára indul az est. 
Fanyarul rálép a szőlőhegyekre 
s hozzánk dalolva, bús ütemekre 
búg a sok szőlőgerezd. 

Részegen fuj a szél. A hajad bomlik. 
Trillázva ring a csipőd. 
Szomorún járunk s zokogva siratjuk 
ezt a szép szüretidőt. 

Álmokat élesztünk, csókokat gyilkolunk; 
november gyásza tetőz. 
Szüretek fekete átkai ülnek 
fejedre s fejemre. Sípolnak, fütyülnek: 
most esket minket az ősz! 



Pesti vasárnapi este. 

Megindul alattam az Andrássy-út, 
a nagytestű, asszonyos dajkám; 
szívem megduzzadt kebelére hajol 
búsan, babonásan és balgán . . . 
Megindul alattam az Andrássy-út 
búsan, babonásan és balgán. 

Nagy barna búk futnak az utunk előtt, 
a pesti vasárnapi estén. 
Kétsort paloták, arany, szép kacagás 
és pénz ül az emberek testén . . . 
Nagy barna búk futnak az útunk előtt 
és pénz ül az emberek testén. 

Vidám rohanások lüktetnek vadul 
és ballagó fájdalmak jönnek; 
s elszunnyadnak dajkám nagy, meleg ölén 
a fájdalom könnyű a földnek . . . 
Vidám rohanások lüktetnek vadul 
s a fájdalom könnyű a földnek. 
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Nagy bársonyos asszonyok lába dalol; 
Mea, reszket az ajkam, a térdem . . . 
Tudom, reszket a térded, a szád neked is, 
ha szeretsz még, ma könyörögj értem . . 
Nagy bársonyos asszonyok lába dalol: 
Ha szeretsz még, ma könyörögj értem! . 

Siralmas, keserves két néma fasor, 
— mint én terád — tavaszra vár. 
Fehér hó szitál s jön egy fekete folt: 
egy holt s négy pomp-fünébr-huszár . . . 
Siralmas, keserves két néma fasor, 
egy holt s négy pomp-fünébr-huszár. 

Táncok. 

Ólmos, fekete, dobbantó lábbal 
ott táncolok a szíveden. 
S nehéz ütemét a mi dalunknak 
búkösöntyüimmel kiverem. 

Sírna szivednek csillogó lapja, 
rengő pirossá porzik bele. 
Hajladozó kis kebled havára 
átsüt a táncom mély üteme. 



Reggel minétnek lágy figurája 
bomlik szivedre lábam alól; 
pihent csipőd még párna cibálja 
s érzed: lihegnek már valahol . . . 

Tükröd kivonszol a szükszinü ágyból, 
lágy-meleg formád rajta marad. 
Táncom beléhajt csöndes battisztba 
s bálnak, minétnek látod magad. 

Délfele szíved hintaja: kebled 
dagadó ívben izzik felém. 
Lángoló lábam véres ütemre 
száguld keresztül szíved telén. 

Estefelé már jönnek az árnyak; 
eljön Bethoven s ő muzsikál: 
Lábam bokáig süpped szivedbe — 
már ez a tánc a gyáva halál. 

Sarkam kiserked éjjeli órán: 
Salome tánca sziveden ég. 
Érzed: kisenyvedt minden inam már 
s kérdem: a táncot járjam-e még? 

Keskeny, kiszáradt nyelved elájul, 
vállaid éle összerogyott. 
Szívedre ontod forró tíz ujjad 
s szédülő lábam most lefogod. 
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Várlak. 

A sárkányfejű szigonyos kályhát 
befutom. Dél van. Fütyörészek. 
Meleg lesz, csöndes, buggyanó meleg 
ez a bolond boszorkányfészek. 

Szorosan összekötözök 
két unatkozó bársonyszéket: 
itt te fogsz ülni, itt meg én . . . 
Rendezgetek. És fütyörészek . . . 

Itt te fogsz ülni, itt meg én; 
zimankós szivem összerázod, 
bolond fejem öledbe hull, 
s a könnyeidet magyarázod . . . 

Zimankós szivem megpendül, 
mint éle jó, hevert acélnak — 
Sok ránc lesz majd a szőnyegen 
s a bársonyszékek elalélnak . . . 

És átkozol majd és gyűlölsz 
s a csókjaidat megtetézed . . . 
. . . A sárkányfejű szigonyos kályha 
ropog. Várlak. És . . . és fütyörészek. 
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Orchidea. 

Vállaid közé fúrom a fejem. 
Orchideás álmot ölelek rád, 
én, a te orchideás haramiád. 

Párnás öklöd derekam vájja; 
ingatag melled dalol velem . . . 
Én a te nevedet énekelem. 

A pamlag egy nagy orchideafelhő, 
rája hullottunk mi, két gyönge virág. 
Egy szent orchidea most a világ. 

Öled, ajkad: orchideaerdő; 
én vagyok rajta a vaksötét űt, 
amely az erdőn kígyózva fut. 

Átrobog rajtam az illatos láz, 
a kebled egy világgá száguldó utat 
a roskadozásig beorchideáz. 



Üres sarok a szekrényben. 

Van már patyolat függönyöm 
és haragosvörös lámpaernyőm. 
Cserépkályhám, mályvaszínű, 
amelyben ég a szén bizsergőn. 

Van szekrényem is, ó, de jó. 
Van benne foltos, tiszta holmi. 
Ha belényulok, a kezem 
szédülten elkezd tántorogni. 

Fodrok helyett nagy, szomjas vágy, 
piros álmok a mély sarokban, 
amit üresen hagytam — és 
reád gondoltam . . . Rád gondoltam. 

Van egy hajtűm, te hagytad itt, 
mindig rámnéz és ó, az is vár . . . 
Van mindenem, van mindenem, 
csak könnyem nincs már! Könnyem nincs 
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A kezem. 

A kezemet ma lemetszeném, 
hogy idegen legyen a vére. 
És beszélgetnék véle. 

Reátenném a csonka halottat 
egy illatos, puha selyemre. — 
Be szép ravatal lenne. 

Az elhalt ujjak minden alján, 
az alvadt erek kékjén, 
sok csókot lehelnék én. 

Becézném forrón, könnyesen, 
kacagva simogatnám 
az elhalt ujjak alján, 

ahol ma a te lágy kezed 
vad lüktetése égett . . . 
Szentté avatnám a kezem 
és elküldeném néked. 
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Szép bolondok. 

Lehettem volna szép szőkefejü 
és kékszemű, szomorú ember. 
Türelmes vérű, ábrándozó, 
mint a nagy kékvizű tenger. 

Lehetne homlokom ívelt, merész; 
bámulnák szép koponyámat. 
— Szép darab ember volt Antóniusz, 
de nem ihlette meg az anyámat. — 

Heródes ádáz hidege ég 
arcomon s kövér hajamba. 
A szeme röpköd szemem helyén, 
mint vészben a Noé galambja. 

Haragos, átkos, fekete fej 
és elborult viharos homlok 
szereti Mea szép barna fejét; 
s akik szeretnek: mind szép bolondok. 



Forró öledben szép álmok alusznak 
és álmodnak bíboros, nagy álmot. 
Én leszek, én leszek az életrekeltőjük, 
Mea, én megváltom az álmod! 

Forró öled tüzét, a csókod, az ajkad 
a véremmel én kicserélem. 
Föl fogod gyújtani az éjjeleimet 
és én a te életedet élem. 

Átvetem lelkeden az árnyékomat 
és a lelkemen átsütöm a lelked. 
Gyönyörű vétkeket csókolok beléd, 
hogy vad legyen, mint én, a te lelked. 

Vad legyen, átkozott, bűnbe szökött, 
hogy te se légy jobb, Mea, nálam. 
S ujjongó nászindulót zengjen, amíg 
kirepül tüzöledből, az álom. 



Finita la komédia. 

Tizet ütött a városháztoronyban, 
a züllött parkban polkázik az ősz. 

Épp ma egy éve, hogy elhagytuk egymást 
s ma még az est is olyan graciőz. 

A színház felől kacagó nők jönnek: 
sok fehér kéz ég a sok tüll között. 

A legvéznább is olyan asszonyos ma, 
vérbe mosdott, csókba törülközött. 

Ezek most forrók, lágyak, izgatottak 
s mire éjfél lesz, csókra hullnak mind . . . 

S egy alvó leány szíve dobbanását 
messziről én megérzem idekint. 
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Az esó ritmusai. 

Ó, lásd az idők hetyke lányait, 
a napokat, mik engem összemarnak, 
ünnepözönnek, boldogságzamatnak. 

Nézd a napok fürge legényeit, 
a perceket, mik már nem az enyémek, 
kék tóba hulló százszinű zenének. 

S a percek bús koraszülötteit: 
egy-egy csöpp esőt téli mélabúban, 
ruhád ráncába temess el az úrban. 

S az esők fojtott ritmusu neszét, 
mely egykor ifjú testünkbe szivárgott, 
tisztábbnak lásd, mint engem s a világot. 
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Álomszekér. 

Virágok, dúsöblű kelyhek remegnek 
s egymáshoz simulnak az éjbe. 
Előttem egy pohár zöld alkohol 
s száll szivarom füstjének kékje. 

Az éji szent hallgatás ölembe ült 
és csábítja, csókolja vérem. 
Langy szellőszavak és elémbe jössz 
Meám, a szent álomszekéren . . . 

Te vagy az illatos kelyhű virág 
s kihez nem simul senki: a lelkem. 
S bár alkohol biztat s csitít a szivar, 
a mérged én már beleheltem. 

Átjárt a te bűnöd, a mérged kimart, 
fölitta, kicsókolta vérem. 
S az én bűnöm, hogy a te tested, a szép 
itt áll nékem ma is fehéren; 
s én kocogok, loholok búsan a csúf, 
a megfakult álomszekéren . . . 
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Árnyak násza. 

Tüzes színekből összeszőtt ruhád 
bűnös meleggel lepi be az arcom. 
Izzó homokban, forró vérben alszom. 

Hajamba hajad vad tüze fut át. 
Egy forró szál tapad a szempillámra — 
Most száll az alkony hónaposszobámra. 

Most száll. A sápadt falakra suhan; 
orozva testünk lázán átszűrődik, 
mint hárfahúron rezdülő futam. 

S az alkonyból az éjbe fúló sávok 
vak démona úgy les, úgy őgyeleg . . . 
Nevetlek: renyhe, nagy, fekete árnyak! 
Csak nőjjetek! Csak jöjjetek! 
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Levélvárás. 

Fogd meg a tollat, empire-kisasszony í 
Lót-fut a szél, már rossz az idő. 
Potom öt percet lányos idődből 
vágj a szívembe! Üsse a kő! 
Zokog az utca, az eresz könnyez. 
A falak sírnak, ajtóm beteg. 
Lázas az ódon-divatú pamlag 
s vendéget várnak a képkeretek. 

Lim-lomos, rozzant hotelszobámba 
dől a hegyekről szüreti nóta. 
Lányos, kegyetlen, hajszálírásos 
levelet várok három nap óta. 
Roppan a szekrény százéves válla, 
búgó románcot locsog a kályha. 
Lázbeteg varjak serege károg . . . 
Három nap óta levelet várok. 



M 

Lim-lomos, rozzant hotelszobámba, J^ 
Mea, írásod én idevárom! 
Fesse az arcom halottfehérre 
s nyúljak el némán a rozzant vaságyon . . . 
Lássa a szekrény százéves válla, 
nézze a búgó, rőtszemü kályha; 
ezek az összeboronált párok 
vájj mire várnak? . . . Vájj mire várok? . . . 



Délutáni zivatar. 

Finom fonalú zápor fátyla jött el 
az ablakomra, hol senkise áll meg. 
Vasárnap volt, kint víg lányok vihogtak 
s egy mély mennydörgés adta rá az áment. 

Aztán egy percre megállott a szívem, 
úgy volt, hogy mi sohse beszéltünk, ketten; 
úgy volt, hogy mi sohse csókoltuk egymást, 
te nem szerettél és én nem szerettem. 

Úgy volt, hogy mindig ilyen záporálmos, 
ilyen kínlódó volt a délutánunk. 
Egy percre minden elmúlt a szívemről, 
egy percre minden elalélt utánunk . . . 

Aztán egy hangos, vad, sikongó villám, 
valahol messze csókolta a földet. 
A karcsú fák eleven húsa fölsírt 
s hallottam, hogy a szél ajtómon zörget. 



S e záportól elázva, végigestem 
az orkídeaillatú díványon. 
Fölsírtam búgva, mint dérlepte lankás, 
melyen végigfut két parányi lábnyom. 

Aztán ajtóm gyorsan magamra zártam, 
az ablakon a függönyt összevontam, 
szemem lehunytam: láttam izzó ajkad, 
szám összezártam s a neved kimondtam . 
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Halott szók hona. 

Vágyaim ma nagy, karcsú jegenyék, 
valami keshedt, görbe árokparton, 
amire méla álmot vet az alkony. 

Vágyaim ma szép esti szigetek, 
valahol lent, a szőke jónvidéken, 
hol hárfapengés az égen. 

Vágyaim ma a tiszta mosolyok, 
fáradt virágok álmos illatsúlya, 
mely nyújtózkodva kiliheg az útra. 

A vágyaim ma lábad alá kúsznak, 
hogy elvigyenek: hol a szók fehérek 
s halottan szépek. Hova én el nem érek . 
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A tenyered forró, Meám, 
fölforr a könnyem, ha ráejtem. 
Forró tenyérrel jössz felém 
a hideg szélben, dermedetten. 

Nyújtod, adod a tenyered; 
elringat két reszkető szárnyad. 
Egykor ily puha kenyeret 
adott anyám. Szeresd anyámat! 

Ti ketten vagytok asszonyok, 
remegők, gyávák, gyászszal szépek; 
beteg mosolylyal zokogók, 
ha büszke ínnal félrelépek. 

Enyémek vagytok. Rajtatok 
minden melegség értem árad. 
Ti két szép, szent Szomorúság! 
Ti két szép szentkép. Két imádat! 

Anyám kenyerét álmodom 
s elbújok forró tenyeredbe. 
S belopom anyám bús kezét 
a te bús, hideg kenyeredbe. 
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Az utolsó nap. 

Szomorú fejemet nagy köd koronázza, 
rekedt bánathárfa kriptája e fő. 
Ma hívlak utolszor bús emlékezéssel, 
Mea, te szívemre hullott bús redő! 

A vidéki estnek minden őszi láza 
s minden tavasz-csendje az ajkamra jött 
Mea, ma agg vagyok, ötezer esztendős 
s könnytelen zokogok arcképed előtt. 

Ma van az a bús nap, amire születtem; 
huszonnyolc esztendő ma porrá törik, 
de ebben a porban te égsz örökig! 

Ma elindulnék a klasszikus vidékek 
barna bársonyába s elapadt szemem 
meghalna, míg ajkad emlékét szedem . . 



Éjféli percek gyengéden suhannak 
helyettem a hónod alá. 
Meglengetik vállad s nagy bársonyos bút 
szitálnak álmodva reá. 

A hónod alatt két kezem tüzét 
most sínyli két bimbós halom. — 
Be szép lehetsz ma, ma be szép is lehetsz 
te fájdalmas diadalom! 

Ma fölcicomázza a homlokodat 
a nagy, sóhajos, távoli csend: 
ma szebb vagyok én is, mert tőlem a szent, 
a nagy szépség nagy-messzire ment. 

És holnap remegve lobogsz majd felém 
s a csókod öledbe hozod; 
a vérembe bámulsz a szememen át 
s a szívem megkoszorúzod. 



Letört galy a porban. 

fim. 

Sötét hajam ma, vagy holnap 
úgy lehull, mint a tölgyfalevél. 
Mindenemből csúful kifosztott 
az a nyár, Mea és ez a tél. 

És az arcom, mely szép volt teérted, 
megijeszt s kigúnyolja magát. 
Galy voltam egy tölgyön, amelyre 
a nagy bú felaggatta magát. 

Letörtem s elszállott felőlem 
a vihar, az eső, meg a szél. 
Egy-egy sóhaj, mit elhoz még néha 
az a nyár, Mea és ez a tél. 

Most a porba magam beleásom, 
hogy el ne vesszek: bús játékszered; 
hátha erre jössz, öregen, egyszer 
s elmélázva kezedbe veszed. 
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. . . Volt néhány ékkövem. Ezeket régi 
velencei ötvösművészek módjára titkos éjje-
leken kicsiszoltam s halvány aranyakba 
foglaltam. Sokat és kedvvel pepecseltem 
rajtuk. Most, mint nékem legbecsesebb ék-
szereim, a szívemen csüggenek. 

L* 
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A szívem. 

Napjaimból, mint női selymek 
ráncaiból a titkos vérkeringés, 
úgy dobog ki súlyosan és puhán 
megkínzott szívem, e bússzálú himzés. 

Dobogó kedve régi titkok titka ; 
bús felelet nagy kérdéseknek árnyán. 
Míg esti órák lábadozó csendje 
csókolja, rája fájdalmat szitálván. 

E záporos szív pergő vergődése 
síkos, fehér női tenyérre vágyik, 
hogy elvakítsa a látó halálig; 

ezer szemével hogy ne lásson mégse 
a csókoktól porrá leégett kertbe, 
melynek földjét taposni sohse merte. 
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. . . S a napok szállnak, mint az álmodás 
és szavak sírnak és a szívek vernek, 
mint reccsenése sudár tölgynek, csernek. 
A napok szállnak, mint az álmodás . . . 

Az idő nyúlik és az idő vész 
s az eddig alvó, ránkleselgő árnyak, 
halottaikból föltámadva, járnak 
és zöngve búgnak, mint a kelevéz. 

És összefogva, kergetőzve jönnek, 
mint hirnökei a halotti csöndnek 
és csont az arcuk s a szemeik zöldek. 

J * 

így őrlődnek le a napok halomba; 
a szavak sírnak s nevetnek naponta, 
mint gyerekajkon napkeleti monda . . 
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Forró nyári délután. 
Nyárai Antalnak írtam. 

A tükröm lapján át a napsugár 
tüzes szúrással fut a végtelenbe. 
Egy csokor sárga rózsával kezében 
szomorú háziasszonyom tipegve jön be. 

Egy messzi toronyóra odakint 
melankólikusan üti a négyet. 
A tanárék kis lánya odafönt 
tikkadt ütemben játszik egy minétet. 

Az asztalomon pár művészbarátom, 
nyugodt, fanyar, feszes fényképi pózban 
reám köszönt. S én megborzadva látom, 

hogy míg az idők méhébe fúródtam, 
s a táncoló hónapok kedve tördel, 
ők figyelnek rám összevont szemölddel. 
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Esti szonett. 

És némely ijedt gondolatom olyan, 
mint egy-egy ismerős szobor a múltból, 
kicsiny falukban, hol nagyokat néztem 
s az arcom bámult rám a láncos kútból. 

Olyanok nékem néhanap az esték, 
mint régi utcák, ahol sokat jártam. 
A kivénült fák lombokat hazudnak 
s én büszkén lépek a süppedő sárban. 

S egy bús versem, egy-egy betű irásom, 
utcát, szobrot úgy zár el épp előlem, 
mint rács a holtat méla temetőben. 

És hasztalan sok hívásom, sírásom: 
nincs más, csak esték, esték, esték vannak. 
S ki este jár emlékek közt: jaj annak! 



Az Aranyhalban. 

Az Aranyhalban együtt ülnek hárman: 
két kivágott ruhás lány s egy poéta. 
Az éji festék színe máladoz már 
és a poéta oly bolond portéka. 

Az Aranyhalban híg sörök dús habja, 
s a merész napnak reggeli sugára. 
Nagy földi búk és égi szárnyalások 
a poétáról szállnak a két lányra. 

Hol van az éjjel? Hol van a sötétség? 
E bolond, balog kocsisa a napnak, 
amely ostorral kéri, hogy megértsék . . . 

Az éjjel játszó nappal mulatoznak 
három cigányok. Egymásra nevetnek; 
s egyik se tudja: mit ? de ők szeretnek! 



Utcai szonett. 

Széttárt, nagy utcák; külvárosi ebcsahos utak ; 
cellaízű, mohos szobáknak kalandosan össze-

verődő ára. 
Hajnali lenyugvás; ébredés szürkén, álmosan, este : 
veletek is leszámoltam, végeztem, — valahára! 

E g y szoba, e g y kopott, súlyos ruha és e g y lány ! 
Egy út : haza, törődve, reggel és egy: az estbe, 

egyformán álmos. 
Öltözködés sietve: miért ? Gyors ágybalépés : 

mi végre ? 
Tegnap és Holnap : élők. A ma mindig magányos! 

Megvetett ágy ne pörgessen rám tátongó, huza-
vona álmot! 

Falon ne lógjon egyetlen kabátom, amelyben 
nyögve járok! 

Ajtó ne álljon utat ijesztőn, lesve, míg rátalál az 
öklöm. 

Beléalszom magam az utcán a tegnapból a mába; 
testem vonagló búja fúljon kabátom sötét vonalába, 
míg enmagamtól envégem, ennyugalmam csöndbe 

elöröklöm. 



1 

Almok és búk kavicsai. 

Magam előtt futok e júliusban, 
e langyos, hangos és ledér szivén 
decembereknek s hideg életemnek; 
így fut a táltos, megimádott mén. 

Mert éjjel fénynyel, milljó szép veszélylyel 
kifeslő reggelt várni: bús csoda. 
Mert korahajnal rekedt hanggal tölt meg 
és éjt remeg a reggel vánkosa. 

Ezért futok magam előtt egy fejjel, 
egy fejjel, amely nem szemrevaló, 
mert álmok és búk kavicsain lejt el, 

mint kis fiú alól a hintaló. 
Keresztutaknál vissza-visszabámul : 
meghorkant mén fut a vesztett csatábult 
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Ámbrafüst. 

Életed lelkemet úgy lengi körül, 
mint kertajtót a vadszőlőinda. 
Reszkető szemed úgy bámul reám, 
mint a telihold bús ablakaimba. 

Csókra szabott kezeid tüze ég 
a megáldó s megátkozó szóban, 
amely nyelvemen az, mi a csengetyüszó 
kicsi szánon, mely síklik a hóban. 

Hajad a tiltott, távoli kert, 
melyen át sóhajom szállani mert; 
nyakad és homlokod: szobrok. 

Eléjük virágot hordok 
s lelkemben, e vertaranyüstben, 
a neved száll a kék ámbrafüstben. 
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. . . Azután borgőz volt az élet! 
Sok olcsó csók és sok sötét virág! 
Szívemnek adtam éjjeli zenéket, 
mikből kibúgtak mély litániák. 

És lompos ősz jött. Rozsdaszinű bánat 
s bezörgetett szemem bús csillagán: 
Hé, ott hagytam a nyárban a babádat! 
Oly szép és oly mosolygós az a lány! 

Megsimítám rőtszín haját az ősznek 
s megráztam bőségtől fáradt kezét, 
mely mindent elhoz: szőlőt, bút, zenét 

mik csókot s kéjt táncolva megelőznek. 
S megkértem az őszt könnyeimen át: 
— mint én — feledje ő is el Meát! 



Napszállatkor. 

Szeptember szőke napja hozott el 
egy messzi kertből, szikkadt szérűk mellől, 
hol mákvirágok keserve pereg 
és bánatpor hull a virágszivekből. 

A szél kapott föl s úgy hozott elém: 
nagy, messzi elhalt forró nyári csókot, 
amely a szőke szeptemberbe szállt, 
míg nyári felhők selymébe fogódzott. 

És napszállatkor megtört az utad; 
megállított egy bús temető táján 
egy szomorúfűz méla hajlongása. 

Alatta egy kő: — nevet nem mutat — 
leendő sírom. E bús kőre szálltál 
s most az ősznek jelezzük az utat. 
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Mi vagyok én? 

A föld, mely barna, úgy, mint én 
s mint én, oly bús, oly régi, 
maga az áldott türelem 
s ki kéri: megsegéli. 

Én járok rajta s bánatom 
naponta megalázza. 
Bár szeretem, mert rámarad 
a földiségem váza. 

Én járok rajt csak, én magam! 
Mindenki más csak rája lép 
s a barna föld se tudja, 

hogy arcom, kezem, derekam: 
egy imakönyvből kihullt kép, 
mit eltép egy szűz ujja. 



Parkrészlet. 

Tarka hervadás leng a parkon, 
egy kései rózsaszál dermed. 
És messzi vagy te! A kavicsos utak 
most érzik az eltűnt szerelmet. 

Amerre jártunk, a lépteink keresik 
a szellők a süket bozótban. 
A kicsike kőpad a rőt avaron 
most álmodik. És minden oly szótlan. 
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vendég. 

Vakon köszönt kiélt zsebem, 
szemeid zöldre festik: 
csendes nagyúr, kerek arany, 
vendégem léssz ma estig! 

Erembe bújsz, szemembe sütsz, 
lesz kéjes herce-hurca. 
Kíváncsi ma csak rád vagyok. 
Maradjon ma az utca! 

Eljöttél hát! De honnan jössz? 
Ki unt meg? Ki sír érted? 
Csókoltál-e asszonykezet, 
síkosat, hófehéret? 

Nálam bánat lesz a sorod ; 
itt nem találhatsz társat. 
Az én kezem, az én zsebem 
álomra való már csak, 

szegény a r a n y . . . De hogy tüzelsz! . 
Talán ott voltál nála ? . . . 
Csöndes nagyúr, kerek arany, 
gyerünk ki, az utcára! 
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Déli árnyak. 
t 

f* 

Szeretem nappal a lámpavilágot, 
a sárgaszin, hűséges nyelvet, 
(Déli verőn fogok feküdni holtan.) 
Szeretem a forró szerelmet. 

Szeretem az arcom fekete árnyát, 
ha ráhull a szőke falakra. 
(Meglátjátok: négy fal reszket csak át ^ 
a fénytelen végső szavakra . . .) 

Szeretek mindent, ami enyém volt: 
a szemem, a kezem, az ajkam . . . 
Szeretem nappal a lámpavilágot, 
ha reszketve átsuhog rajtam. 

u 
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Szent távolok. 

Szent távolokból idefáj két tikkadt ajkad 
október renyheködü estje van. 
Ezer határból szőtt fátyol van rajtad 
s én aggnak, vaknak érezem magam . . . 
Szent távolokból idefáj két tikkadt ajkad. 

Október renyheködü estje van. 
A szürke párán át hozzámfehérlik 
két váró térded forrón, boldogan; 
karjaid szikrát vetnek föl az égig . . . 
Október renyheködü estje van. 

A szürke párán át hozzámfehérlik 
lángzó tíz ujjad, gyászba fulladt melled, 
mely csókjaimtól dússá sohse érik 
és ott hal el halovány szíved mellett. . . 
Lángzó tíz ujjad, gyászba fulladt melled. 

Ezer határra fénylő oszlopa bánatomnak, 
melyre ma szíveim rózsái felosonnak: 
lángzó tíz ujjad, gyászba fulladt melled 
s két váró térded forrón, boldogan . . . 
Október renyheködü estje van! 





Bocsásd meg: én magam vagyok 
s szenvedő, lusta fajta. 
S magadnak is, hogy bölcs kegyed 
ezt bölcsen így akarta. 

Nézdd el a káromlásokat, 
ha veled véres ajkam. 
Bocsásd meg, hogy te nagy erőd 
se segíthet már rajtam. 

S hogy torz valómból gúny rikolt 
a békés templomokba, 
s hogy agyonfojt a csókjaim 
szürke futóhomokja . . . 

. . . Meggyónom sokszor sok bűnöm 
— ha megszentel a vétek, 
mert nékem nincsen istenem — 
a mások istenének. 
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Sokszor elindultam keletfele, vissza: 
enkoporsóm őre, kopott halottkém. 
Mohos falakból itt mohos illat ásít; 
rég temetkezem itt, régi ember: én. 

Ijedt könnyeimmel fölvertem a csöndem, 
aszott öklöm vére a falakra szállt: 
dühös szánalommal kergettem a vérem, 
sajnáltam magamat s szántam a halált. 

Hej, de szeret engem a nyugati szél! 
Fölkeres a mohos falak alatt, 
hol bús emberöltők szakállas, torzonborz 
gondrémei kongatják a homlokomat. 

Szeret engem a nyugati szél! 
Befog üvöltözve zengő szekerébe, 
sörényembe fújja tüzes-piros nyelvét: 
így rontunk a büszke idők elébe! 



Meddő Shiráz. 

Odvas falak mély árnyéka verdes, 
omladozások erdeje zúg: 
dől, ami szép, ami jó, ami kedves — 
ami hazug. 

Marad a nyirkos, átkos sötétség, 
marad a csalán, marad a gaz: 
mind, ami rombol, mind ami megver — 
ami igaz. 

Én már a vakság fényét feledtem ; 
látlak, ó látlak: meddő Shiráz! 
Már csak az arcon, a vén, az ijesztő, 
ha megbabonáz. 

Pillám bezárul: nézem az arcom. 
Nem kell tükör se, csak befelé: 
s látok egy embert, ki mindent meglátott 
errefelé és elfeledé 
és eltemeté. Ó, eltemeté! 
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Vén harangláb. 

Én vagyok a szent csudáló, 
én vagyok a szent tudatlan, 
én vagyok a virrasztó csend 
a pillanatzuhatagban. 

Rozsdamarta vén harangok, 
korhadt, sötét haranglábon 
várják bennem kondulásuk, 
vecsernyéjtik: a halálom. 

Addig tart a gyerekszemű, 
szent csudálás, beteg álom. 
Hej, de akkor, hej de akkor 
megnöveszt majd a halálom : 

Vén harangláb földig bókol, 
rozsdás hangja mind föltámad 
az utolsó, nagy csudára 
lezárom a szemeimet, 
megnyitom a koponyámat. 
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A hó meg én 

i 
i 

Pelyhek, pelyhek: könnyű néktek! 
Sohse fáztok, sohse égtek. 
Mindig lejjebb szállotok; 
könnyű néktek szállnotok. 

Pelyhek, pelyhek, csöndvitézek! 
Minden arcba belenéztek. 
Csókoltok, ha kell a csók 
s olvasztanak lágy kacsok. 

Pelyhek, pelyhek, fehér könnyek! 
Ölelői asszonyölnek, 
csak reám ne szálljatok! 
Álljatok meg! Álljatok ! 

Pehely vagyok én magam is, 
fejem hazug, lábam hamis. 
Én is szállok lefele 
s nem gondolok már vele . . . 
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Az utolsó asszony! 

Még az utolsó asszony hiányzik, 
az én forró, bús életemből: 
elmegyek ma egy halovány házig. 

Ablaka csipkés, nyitva a szélnek. 
Azt hiszem, tudja, hogy kivülem más 
senkise látja, mint én, oly szépnek. 

Azt hiszem, érzi: ő lesz utolsó 
csókom, keservem, büszke bukásom : 
vérszínű borból utolsó korsó. 

Erre az útra bízom a Iázom . . . 
Elmegyek ma a legutolsóhoz 
s — lemondok róla. De megbabonázom! 
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November. 

Ó november, fűtött szobák szüretje! 
Ó bús szivem: novemberi vidék! 
Ó téli ablak ködös köntösében 
ti ráncos vállú szőllővenyigék. 
Ó fehér kéz! húga orkideáknak, 
ó parfőmterhes téli délután! 
Ó teaillat lomha gyöngyözése, 
ó mély utak, sötétek, kint Budán . . . 

Vakitó hósikokra gondolok ma: 
volt egy telem, szerelmes, szép telem. 
Szivem ezüstös csendjének vizébe 
e tél szineit belétördelem. 
Hadd ússzanak rajt, mint az anyatéjben. 
az élet forró gyöngyei: a szók. 
. . . Vakitó hósikokra hullva, fekszem, 
mint a szökő őz nyomában a bozót. 



A kályha mellett. 

Mikor a szoba, — hasonlatosan fáradt agyhoz, 
mely kínos töprengéstől s nagy látásoktól terhes 
beárnyasul, kimélyül és halkan elsötétül, 
s a négy kopár fal: négy szem, puhává, bússá verdes: 

a világ sok setétje, mély árkok hallgatása, 
messzi hegyszakadékok üdvözletüket küldik. 
S mint őszi est a köddel, e nyirkos keszkenővel, 
lelkem megtel a roszszal, a gonoszszal színültig. 

Ülök a kályha mellett a búval telt sarokban. 
A tüz kövér hasábot jajdít sebes halálra. 
Két kezem a sötétben, hol meg nem látja senki, 
egymást görcsös szigorral, sietve megtalálja. 

A jobb: egy játszi gyermek, mely már aludni térne, 
haragos vad panaszszal és lágy, beteg erekkel. 
A bal : mint nemes állat, meleg női szalonban, 
hisztérikusan, búsan, tehetetlen meredt el. 
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Marokra fogja egymást, mint régi ellenségek: 
a két rozzant tenyér közt elmállik a sötétség. 
S az összeforrott két kéz egy gyáva pillanatra 
megvillogtatja lelkem rozsdába fulladt kését. 

A villanás kiszárnyal az árkok távolába, 
messzi hegyszakadékok ködittas vad szelébe. 
Szívébe száll a szélnek, mely tavaszokra osztja 
e bús, fanyar világot, mely levakul az éjbe. 

A villanó kés perdül: tavaszok, őszök hullnak, 
mint nagy borízű almák szeletjei a tálba, 
amely előtt egy asszony kitágult orrcimpákkal, 
lázas csípőkkel szenved, mert csókját nem találja. 

S mint csókkoldus, bús asszony a sok almaszelettel, 
melyet fekete borral leönt s némán elalszik: 
úgy hal el e két nagy kéz, e két hiábaszomjas, 
mely már sohsem szaladhat egy ködbehurcolt arcig. 

A szoba négy sarkában még lángol a sötétség. 
A balkezem kinyúlik, a jobbal lámpát gyújtok. 
O kezeim, ti árvák, ilyenkor ó be szánlak, 
mikor az esti csöndben bús zsebeimbe bujtok . . . 



Bágyad az arcom. 

Váltják egymást méla ütemben, 
arcom hervatag élén: 
ingerek, mosolyos, csábos zamatok: 
mulassatok csak és fakuljatok! — 
Vigadok ily fakulásfélén! 

Minden örömre nyilt már az arcom, 
akár egy Maréchallrózsa. 
Minden illatot ivott az orrom; 
két szemem mindent elnyelt előlem, 
arcom két ifjú csatlósa. 

Olyan röhejek hagyták el ajkam, 
hogy beléindult a könnyem . . . 
Ingerek, mosolyos, csókos zamatok, 
most jönnek a fekete, véres kamatok 
s én fizetek, mint egy úr, könnyen! 

Minden alkonyon akad egy asszony, 
aki még visszaűz egy vágyat. 
Ingerek, mosolyos, csókos zamatok: 
nevetek, mulatok, taposok rajtatok — 
bágyad az arcom. Bágyad! 
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Sok szép nefelejcsem. 

Sok év tar hátán sok szó leperdül 
s kopottan a múlásba fakul. 
Kimondtam e szókat, leperdült az árjuk, 
az én kálváriám az ő kálváriájuk, 
elkápráztak nyomtalanul. 
Ma este, vagy éjjel, vagy holnapután, 
ha nagyon kínoz fakulás, múlás 
majd honnan veszem, ja j ! honnan veszem 
én azokat a szókat, már sohse hangzókat, 
amik én voltam és senkise más? 
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Ma este, vagy éjjel, vagy holnapután 
lehet ünnepem még nekem is. 
Gyönge, kipendült, rossz szívem ágya, 
vágyát, a szépet friss vérbe mártja : 
lehet még ünnepem is. 
S csók-kéj-öllángok terített partján 
nekem, — úgy érzem — illenék, 
ha ajakamra lágy igék 
csuszamlanának s én hadarnám . . . 

A régi szókat, mik sok évek 
tar hátán kopva, megfakulva, 
megsiketülve, megvakulva, 
elkáprázva múlásba fúltak; 
míg üdv-kupámat elhajítom 
s a szókból az életbe hulljak . . . 
De haj, szók nélkül élet nincs: 
kimondtam régen, béke rájuk, 
kálváriám — kálváriájuk. 

S úgy kell majd, hogy a földre essem, 
sirassam sok szép nefelejcsem. 
S ajkaim: hamvvedrét drága szóknak, 
zokogva a mély földbe rejtsem, 



Csóktalanság. 

Béke tevéled, assisi Ferenc 
és minden aszkéta szentek! 
Harcos szívembe ti mindennap 
bús processzióra mentek. 

Elül a tömjén fellege száll, 
az apró érutakon által. 
S jöttök utána, csontos fiuk, 
vékony, kivérezett lábbal. 

S az idegen vér a szívembe' reked, 
ahol én, a nagy Szánalom, fekszem. 
S a ti fájdalmas szívetek fáj nekem is, 
ó hidd el, szent, szőke Ferencem. 

Sok csóktalan, tagadott asszonyotok 
az ajkát mind nékem kínálja . . . 
Béke tevéled, assisi Ferenc, 
a csóktalanság fölkent királya ! 
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Panaszos dal. 

Aki még szereti a régi szobák 
bús, skófiumbőrös asztalait; 
vagy fehér leányok nagy kerteken át 
szálldosó esteli lágy dalait; 
s akit megkínzott a szent szerelem, 
egy-két szót az szóljon velem! 

Aki csak nézi az ablakokat 
s a paloták sorait estefelé; 
s mély kriptát keres, hogy csöndes szívét 
halotti fehérbe temesse belé; 
s aki tudja, hogy mi az : egy lány, 
az szomorún nevessen rám ! 

Aki nagymesszire vágyakozik 
s csak a távoli dalokat hallja; 
akinek átok a déli sugár 
és zokog a derekalja; 
s aki sebes ajkon, szíven és kézen, 
az egyszer a szemembe nézzen . . . 



Csókol a halál. 

Ittam a barátság hűs borából! 
csókoltam, űztem annyi nőt . . . 
Kik egykor a szívemhez találtak, 
ki tudja: merre vannak ők? 

Életem hosszú, rengő útján, 
mint mértföldkövek, állnak ott. 
Senkit se tudok megsiratni, 
ki fiatalnak láthatott. 

Most ballagok bús-egymagamba 
az öreg, méla tél felé, 
mint ahogy egykor bús kezeim 
rohantak egy asszony elé. 

Kezeim, melyek ápolnak ma, 
sohsem érezték bús erőm; 
és gyermekszem nem néz rám forrón, 
bizakodással s incselkedőn. 
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Száz vad viharrá vált szívemben : 
mi másnak szép, mi másnak jó ; 
száz kőedénybe hullott mindaz, 
mi kristálykorsókba való. 

Hogy visszanézek: sírni tudnék, 
hogy életem így szerteszállt 
s hogy igazán nem csókolhatok 
már senkit sem, csak a halált. 
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Vénülés előtt. 

Barázdás szántóföldek hűs pora; 
forrószínű, nagyszárú mákvirágok 
sziromhullása; kék szőlők bora; 
húgom keze nyomán te mindig búgó, 
búsan csendülő szárnyas zongora: 
most, nagyon fájón, tihozzátok szállok í 

Én vénülésre nem vagyok való. 
Most szépülök, a vágyak kora vesztén, 
én : könnyel vető, sírva arató. 
A vérem is csak most himmuszos, bátor, 
mint vihar után a kékvizű tó ; — 
a vénülést én még most se szeretném. 

Ti, szántóföldek, láttatok vakon; 
Te piros mák, a szemem feltüzelted I 
Te őszi bor, megöntözél nagyon! 
S húgom keze nyomán te mindig búgó, 
bús zongora: ajkon, szíven, agyon 
te csókoltál először. Jertek! Jertek! 



Én roggyant lábat még nem akarok! 
Ha temetés jön, mindég elhúzódom. 
S új életek az asszonyi karok 
s néha úgy érzem, hogy elülről kezdem, 
de visszamenni én nem akarok! . . . 
Segítsetek előre, csudamódon! 

Egy marék hűs por szaladjon velem; 
egy mákvirág sirasson messzi tájon. 
Gazdag hegyen, egy szőlőlevelen 
kezem nyoma piruljon évről-évre; 
zongora búgjon minden estvelen 
és hívjon engem. S várjon, várjon, várjon . 
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