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lfju költőnek. 

Hiába virasztod át az éjszakákat, 
Kezeidben könyvvel, égő lámpa mellett, 
Oh hidd el ifiu, sokkal többet tanul 
A. ki sötét éjben maga ég és szenved. 
Kevés még az a könyv, avvagy talán semmi, 
Annyi, mint a csónak 
Határtalan, széles 
Tengerre szállónak. 

Lelked legyen a könyv, az a melyből tanulsz, 
Holott betűk helyett mind szenvedély lángol, 
Szeress, csalódj, gyűlölj, légy mámoros mindig 
A kezedben lévő élet poharától. 
Világ legyen szived, jóval, rosszal tele, 
Egy világ, de melyben 
Hatalmas királyul 
Ott álljon a jellem. 



Mert lesznek óráid mikor a léleknek 
éz a lkotó t nagy világa, terhe ; 

Mikor minden, minden leroskadni készül, 
S gúnyossá lesz a sziv, homályos az elme. 
Meg ne ijedj ekkor, utoljára szenvedsz, 
Örülj, vigadj inkább: 
Megtanultad ekkor 
Az őrültek kinját. 

S midőn az ihletés szentelt órája üt, 
Mikor a test törpül s emelkedik lelked, 
Mikor a sziv, mint egy meghasadó bimbó, 
Érzi magában a gyümölcshozó terhet. 
Ha még szeretődet ölelnéd is ekkor, 
Oh ifiu hagyd ott, 
Menj, menj, és karold át 
Helyette a lantot! 



Losonci özvegye. 
(Ballada 1553-ból). 

L 

,,lia vitézek, hősök által 
Volnánk ekép megalázva, 
Még talán csak könnyű lenne 
A szolgaság nehéz lánca. 
Hanem pogány hitszegőktől ? ! 
Oh fiam, ez szörnyű, szörnvii — 
Vér után a gyáva könvii. 

Elvérezett hős apádnak 
Végszava is a boszú vol t ; 
Nem vagy fia, nem vagy magyar. 
Hogy ha ezt meg nem boszúlod. 
Gyermek vagy még félig, igaz. 
De van élted — meghalhatsz há t . 
Hanem mi e z ? ! sápad arcád? ! 
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Hát a magasban repült sas 
Bujkálódó bagolyt neinze ? 
Hát . . . de mért beszélek én igy, 
Nem lehet az, istenemre ! 
Rám szállhat a haragos ég 
Minden nehéz, súlyos átka, 
De nem az, hogy fiam gyáva. 

Vár alatt az erdőségben 
Bujdosik sok szegény magyar, 
Mint a felbök, szomorú mind, 
Ezekből lesz jó zivatar. 
Gyiijtsed őket zászló alá, 
S mikor aluszik a várnagy, 
Sötét éjben jöjj és tamadj !" 

Hős Losonci hös özvegye 
Imigy beszél gyermekének, 
És ez, mint az anya mondá, 
Aként megy, és aként tér meg. 
Sötét éjben csillog a bárd, 
Keletkezik szörnyű lárma, 
Már a magyar benn a várba'. 
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De miként a zivatartól 
Nem az erdő, csak fák dőlnek 
Töméntelen ellenségből 
Marad elég küzködönek. 
Es elgyöngül a zivatar, 
A magyarnak vége, vége — 
Csak a vezér marad élve. 

Es oh bár csak ugy ne volna, 
Bár csak élve ne maradna ! 
Nyakig láncban, nyakig vasban 
Az ellenség csúfos rabja. 
S holnap délre a piacon 
— Mindenfelé ezt beszélik: — 
Holnap délre hogy kivégzik. 

II. 

Börtönben az ifjú ül nehéz bilincsen, 
Sirna keservesen, de már könye nincsen, 
Elsírta ezt végkép — 
Nehéz sohajok közt tép be ruhájába: 
Előtte szerelme, vágyó ifjúsága, 
S itt kell hagyni éltét. 
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Bújára az örök oda künn nevetnek: 
„íme bátorsága a magyar gyereknek 
Hogy sarkába szállott !", 
. . . És elterjed a hír hamar szájról, szájra: 
Hogy a magyar vezér oly nyomorult, gyáva, 
Minőt ki se látott. 

Halálharcot kell most az ifjúnak víni. . . 
De mintha az ajtót hallaná már nyilni — 
Ah! tán érttem jőnek ! 
De az ajtó megint csöndesen bezárul, 
Szólítja valaki — ráismer hangjáról: 
Ki szólitá őt meg. 

Az a megszólító az ő édes anyja . . . 
Ah! hogy a sötétben csak nem is láthatja! 
Hogy futna elébe ! 
Pedig, ha látja őt, megijedett volna, 
Oly iszonyún földúlt, s szemrehányó volt a 
Büszke özvegy képe. 

Csak csöndesen fiam — az anya igy kezdi — 
Kincsemmel sikerült iuind megvesztegetni 
Ellenség vezérit; 
Nem lesz semmi bajod, csak ne légy oly félénk, 
Nem kívánja senki ilyen if jú éltét, 
Ilyen ifjú vérit. 



Kivisznek ugyan majd, ki a vesztö-helyre, 
Be is kötik szemed, de vezér kegyelme 
A pallost föltartja — 
Csak hogy megrettentsék máskorra a népet, 
y é l d a gyanánt azért visznek ki majd téged 
A ^^ tc i -p iacra . 

Hóhérodnak már rég tudtára van adva : 
Vezér háza előtt majdan elhaladva 
Hogy oda fölnézzen. 
S ha egy rózsát lát az ablakba kitéve. 
Pallosát akkoron, ha már rád is mérte, 
Ereszsze le szépen. 

Kegyelem jele lesz az a piros rózsa . . 
Es az i f jú hiszi mindezt szóról szóra. 
Hiszen anyja mondja ! 
Pedig ki igy beszélt, többé nem az anya. 
A büszke magyar nő, a honleány vala 
Ki ezeket mondta. 

Azonban az idő lassanként elteilet — 
Már a tömlöc előtt nagyon járnak, kelnek, 
Közeleg az óra — 
Kiviszik az ifjút, megindul a népség, 
S mindenki csodálja a rab büszkeségét, 
Ablakban a rózsa. 
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V 

Az ellenség keblét iszonyú düh tölti: 
„Hát esak lehetetlen a magyart megtörni ? !" 
Ah! mily büszke folyvást! . . , 
És a népség között, föl álruhát kapván, 
Ott van az anya is . . . elhalványult ajkán ^ 
Üdvözült mosolygás. 

•T 1% 
„Majd a vesztöhelynél elvesz vitézsége" wt ^ 
— Mondja az ellenség — de im oda-érve 
Az ifjú még bátrabb! 
Még százszorta bátrabb, vitézebb, mint elébb, 
Büszkén hordozza szét, fölemelt szép fejét, 
Gondolja : nem vágnak. 
De a hóhér sujt m o s t . . . és csönd lesz mindenütt 
— Hanem szörnyű kacaj és sikoltás vegyült 
A csöndesség közbe; 
A büszke magyar nő, ki igy fölkacagott, 
Es a felsikoltó az édes anya volt, 
Halva rogyott össze. 



E s t e . 

Oh csakhogy ismét itt az est; 
A csillagok az egeken, 
Ugy még semmit sem szereték, 
Mint most az estét szeretem. 
De benne többé nem csupán 
A csillagok oly kedvesek, 
Oly jó azt tudnom este, hogy 
Ismét egy nappal kevesebb — 
Ugy szeretnék meghalni már ! 

Eleget láttam arra, hogy 
Behunyjam végre szememet, 
Pilláim, mint rekedt folyó, 
Köny és szeméttől nehezek. 
Ez az, mit a világ szele 
Az emberek szemébe hord, 
S az egyik érzi, másik nem ; 
Az a kérdés: melyik bolond? 
Ugy szeretnék meghalni már! 
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A jelszó : erény, becsület, 
Es mindnnütt csak gyengeség, 
Maga a költő szent dala 
Már hiúságban születék. 
Kicsiség, nagyság, egy dolog, 
Szerepel csak más név alatt, 
Sárnak hijják a harmatot, 
Harmatnak hijják a sarat — 
Ugy szeretnék meghalni már! 

Az érzés is csak egyre megy, 
Egyforma a bű és öröm, 
Olyan egyforma, mint a mit 
Szemünkből sajtol, az a könv. 
Mint a kettő csinált dolog, 
Ott van mindegyik fenekén 
Mint fényes folyóban a kő 
Számitásunk is feketén — 
Ugy szeretnék meghalni már ! 

Ugy é máskép lesz oda fönn. 
Majd máskép lesz ez nálatok 
Szép bimbók az ég kertiben, 
Egő bimbók ! szép csillagok ! 
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Eprészleány. 

Eperszedni megy a kis lány 
Megy a, megy a, megy a kis lány 
Viszi utja az erdőbe 
Körösztül egy magas sziklán. 

Magas sziklán egyet pihen 
Egyet, egyet, egyet pihen — 
Olyan jól áll a fáradtság 
Gyönyörű nagy szemeiben. 

S a mint ott ül félig alva, 
Félig, félig, félig alva, 
Lövés támad, puskalövés, 
És fölébred a nagy zajra. 

Uri vadász jár t a völgyben 
Jár t a, já r t a, já r t a völgyben — 
Rátekint a barna kislány, 
¡8 ugy megijed, ugy megdöbben. 



A vadász is reá tekint 
Reá, reá, reá tekint, 
Szép szemével üdvözlésre, 
Kezével meg búcsúra int. 

A kis lány is haza mene, 
Haza, haza, haza mene — 
Köténykéje oly üres volt, 
De a szive olyan tele. 

S epret többé so se szedett. 
Soha többé, so se szedett, 
Ha kiment is, ott ült és várt 
Hiába a sziklák felett. 
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II e s y e n. 

Hogy vágytam én a hegyekre, 
Hogy vágytam én ide fel, 
És most, mikor itt vagyok már, 
Még se nyugodt a kebel. 

Még magasbra vágyom már most, 
Oly magasra, mint az ég, 
Honnét ez a nagy orom is 
Egy porszemnek látszanék. 

S ha valóban ott lehetnék, 
Az se voln' elég, tudom, 
Járhatnék bár a felhőkkel, 
Egy világban, egy uton. 

Ha túllátnám még magamon 
Valamivel a napo t : 
Sóhajtozva, szomorúan, 
Azt kerdeném, mi van ott. 





élinek is van a szív. s a szívben 
szereleni . . . 

Mindig csak kín s panasz, gyönyörű ajkadon, 
Téged még mostan is a multak átka nyom, 
Szeretsz, s mért, nem tudod, — az érzés oktalan — 
Lelkednek mostan is mindig csak múltja van. 
Előtted lengenek a régi szép napok, 
Beszélsz róluk nekem, s én rá se hallgatok, 
A múlton csüggsz te, s én csüggök a jelenen —• 
Minek is van a sziv, s a szivben szerelem. 

Mint kis piros pohár, mit majd szétvet a hab, 
Előttem lángoló, epedő ajakad — 
S én nézem hidegen, s én nézem vágytalan, 
Ah! mert lelkemnek is pokoli vágy a van: 



Más ajkat fest elém a félvert képzelet, 
Oh hogy hajlok felé, s kigúnyol, kinevet. — 
A miként én veled, ugy bánik más velem — 
Minek is van a sziv, s a szivben szerelem. 

Boldogságról beszélsz ? ! ne szólj ! ez a sugár 
Nem rengetegbe, csak virágos kertbe jár. 
S az lett az én szivem, sötét, nagy rengeteg, 
Min át csupán a kín villámi fénylenek. 
S ez erdő teneked virágot nem nevel, 
Másnak kell nyújtanom, hogy aztán tépje el, 
Mint én a tiedet mind összetépdelem — 
Minek is van a sziv, s a szivben szerelem. 

Mi lett volna nekem e szép ajk egykoron 
Mikor szerettelek még forrón, lángolón, 
De mind olyan a nő mint a fa, mely alatt 
Mig könyörögve fut a csevegő patak, 
Rá nem hullatna egy zöldülő levelet, 
Csak ha már hervad, és a patak bejegedt, 
Vagy elment messze, és föltűnt egy u j eren 
Minek is van a sziv, s a szivben szerelem. 

2 * 



Te engemet szeretsz, én másért lángolok, 
A kinek szive tán ismét másért dobog, 
És igy tovább . . . tovább . . . mást szeret mindenik 
Oly csillagok vagyunk, mik egymást kergetik, 
S nem fogjuk soha sem egymást beérni, nem, 
És hideg, hűtlenül, forróan és hiven 
ü g y bolygunk, epedünk át egész életen — 
Minek is van a sziv, s a szivben szerelem. 
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Nagy, nagy titok . . . 

Nagy nagy titok van a te lelkeden, 
De én e titkot meg nem fejthetem. 
Földúlt vonásid szerte szórt betűk. 
Kiolvasni azokból nem lehet : 
Mi bántja és emészti lelkedet, 
Mért vagy te oly szomorú mindenütt? 

Nem ismerhetted a nyomort soha, 
Lakásod fényes, magas palota, 
És iíju vagy még, nem csalódhatál . . . 
Mért r a j t ad 'há t ez örökös ború? 
Miért hervadsz te olyan szomorún, 
Te, a ki még nem is virulhatál?! 

Tekinteted merev és hallgatag, 
Ha szólsz, csak gúnyra nyitod ajkadat, 
De ha e gúnynak okát kérdezik, 
Nevetsz, mosolygsz, hogy tréfa volt, 
Hanem ki látja e mosolyt, 
Inkább látná szemednek könyeit. 
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Szobádban könyvek és egy kis kereszt, 
A te szobádnak minden éke ez, 
Míg fényben úsznak többi termeid — 
Itt zaj, mulatság, ott rideg falak, 
Mik össze csak magaddal hangzanak, 
Minden . . . de minden oly rejtélyes itt. 

Elő talány vagy oh lány, ki miatt, 
E forró sziv is hideg lesz s kihalt — 
Örökösen csak reád gondolok; 
S első szerelmem elvész, mint mező, 
Ha a borongó virágkeresö 
A rengeteg kutatásába fog. 
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Mért nem t u d . . . . 

Mért nem tud a patak szólni, 
A holott én sokszor járok ; 
Oh mért nem tudnak beszélni 
A hegyek, völgyek, virágok. 

S kivált az én ábrándimnak 
8zent tanyája, az a berek, 
Mért nem mondja meg az neked, 
A z t . . . a z t . . . a mit én nem merek. 
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Halovány az őszi rózsa . . 

Halovány az őszi rózsa, 
Hullóban a levél róla, 
Oly halovány, szine sincs már . . . 
Oh oly beteg ez a kis lány. 

Fá j nekem e kis lány búja, 
Hanem ő ezt nem is tudja — 
Szivem olyan félve dobban, 
Halála se fájna jobban. 

Nem is bánnám, ha meghalna, 
Meghalnék én is miatta, 
S legalább majd az egekben, 
Megtudná, hogy: mint szerettem ! 
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Flórának* 
Ne szeress te senkit soha e világon, 
Téged e világon senki sem érdemel, 
Legyen a te élted szép borongó álom, 
Miből fól ne rázzon 
Soha egy szenvedély szilaj kezeivel. 
Az élet tengerén, mint virágos sziget, 
Illatozz mindennek, és még is senkinek. 

r. 

V 

Szerelmesed a szép csillagos ég legyen, 
Mely mint a te lelked oly gyönyörűn ragyog, 
Oly gyönyörűn ragyog, világit az éjbe, 
S titokteljes fénye 
Mennél tovább nézzük, annál dicsőbb, nagyobb. 
Magasztaljon a hold halk hárfáján téged, 
E sugárkoszorús költője az éjnek. 

Virágok legyenek a te barátnőid, 
Kiknek már bölcsődben ismerősük levél — 
Tudom, hogy ha künn jársz, megszólít a rózsa. 
Ajkadat a rózsa, 
Malasztos kis kezed' a liliomlevél. 
A fehér galambok mind ellepik vállad, 
Játszál aztán velük, ha majd reád szálltak. 
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És ha elfáradtál, jöjjön el a szellő, 
S miket te ugy szeretsz, mondjon neked meset, 
Tudom, hogy azután el nem szállhat többé, 
Oh rab az örökké, 
A ki veled egyszer, egyetlenszer beszélt. 
Mulasson is mindig e láthatlan dalnok, 
S- majd a világ zaját még kevésbé hallod. 

Ne szeress te senkit soha e világon, 
Csak mint egy gyönyörű, égi álom légy itt, 
Boldogitására szenvedő költőknek, 
A kik hozzád jönek 
Enyhitö álomhoz, ha a szivük vérzik. 
Maradj te, a mi vagy, örökös időre : 
Csillagok, virágok, szellők szeretője! 



Halvány csillag. 

Tengerparton ült az ifjú 
Egy kicsinké virág mellett, 
S vizet szedve szép csigába 
Ontözgette a virágot. 

Én virágom! én szerelmem ! 
Szólt az iiju. a virághoz, 
S ez kinyilva, illatával 
Elboritá a fiut. 

Ment az idő, e vén kalmár, 
S magáévá tett sok kincset, 
Mit ki nem ad soha többé: 
Boldogságot, iljuságot. 

De az ilju egy volt mindig, 
Eljárt ö a tengerpartra, 
S vizet szedve szép csigába, 
Ontözgette a virágot. 



Hanem egyszer, épen mikor 
Ott mulatott virágánál, 
Szemeibe tűnt egy csillag, 
Bűvös, halvány, csodás csillag. 

Nem az égen ragyogott ez, 
Egen ily szép csillag nincsen; 
Messze, benn a tengereken, 
Vagy tán tul a tengerparton. 

És az ifjú eltávozott, 
Eltántorgott virágától, 
Nem nézhetett ö az útra, 
A csillagra nézett mindig. 

A virág meg várta ifját, 
De az nem jött vissza többe 
És azután elhervadva 
Ráhullott más kebelére. 

Boldogtalan lett az ilju, 
Boldogtalan, szerencsétlen, 
Örült, vágyó szerelemmel 
Megszerette a csillagot. 
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De hallgatott szerelméről, 
Kikacagták volna értté, 
Elérhetlen csillag volt rá, 
A mi ott oly messze fénylett. 

Csak szenvedett, csak merengett, 
Csak nézett a tengerpartról, 
S sokszor ezer csillagot is 
Látott az egy kedves helyett. 

Ott mindig csak egy csillag volt, 
De ezer az ifjú könye, 
Ebben tükröződött vissza 
Fájó fénynyel a sok csillag. 

Látnom kell őt monda végre, 
Látnom, hogy ha meghalok is, 
Ertte halni édes élet, 
Nélküle az élet halál. 

És tölgyeket szakgatott ki 
Az ifiu gyenge kézzel, 
Segitette egy óriás : 
A szerelem. 
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Azután egy sajkát csinált, 
És rászállott a tengerre, 
Bátran, hogy a szive sem ver. 
Ha oly forrón nem szeret. 

Épen tiszta, szép idő volt, 
A szirteknek lábainál 
Mint az alázatos szolgák 
Ugy feküdtek a habok. 

Ment az ifjú, ment előre, 
Csak a csillag volt előtte, 
S keze mindig erősebb lön, 
Mennél tovább evezett. 

Mert a csillag ragyogása 
Ez is egyre, egyre nőtt — 
Oh minő szép! — szólt az ifja, 
S még gyorsabban ment feléje. 

De fényével a csillagnak 
Fényt öltött a borús ég is, 
Mennél fényesb lett a csillag, 
Annál villámosb az ég. 



És a habok zúgni kezdtek, 
Zúgni, mint az elnyomott nép, 
Mig azután kitört végre 
Lázadásként a vihar. 

De az ifjú el nem csügged, 
Bár mint hányják a habok, 
Mert a csillag fényessége 
Mindig nagyobb, s gyönyörűbb. 

Nem tudja a szegény ifjú, $ 
S ha tudná is, mit tehetne, 
Hogy az a szép csodás csillag 
Vészjel a nagy tengeren. 

S hozzá mennél közelebb megy, 
Ugy közelebb a halálhoz, 
0 csak vágy s küzd a sziklák 
S azt sóhaj t ja : szép csillagom! 

* 
* * 

Az a csendes parti élet 
Az én régi gyermekmultam, 
S az az elhervadott virág 
Az én régi szeretőm. 





Ne tudj . 
Ne tudj, ne tudj te semmit arról, 
A min kivül én semmit sem tudok, 
Elboritná ez a te lelkedet, 
Mint ama szép rózsát a levelek, 
Mely hervadó bokor mellé jutott. 

Ne tudj, ne tudj te semmit arról 
Hogy én miattad mennyit szenvedek, 
S e kínokban, mint tél felhőiben, 
Nincs villám, nincs köny, semmi sem. . . 
E kinok oly elfojtott, nehezek. 

S ne tudd, hogy róluk más szemében 
A költő-bú fényét is levevéd, 
Hogy bűnnek mondják most, hogy szerető 
S egy hü szerető átkoz engemet, 
Kit én miattad feledék. 

S ne tudd, hogy nincsen visszalépés, 
Az én számomra nem lehet, 
A költőnek csak érzés az erény, 
S ha a kicsinyt nagyobbért feledém, 
ü g y minek tettem eleget ? ! 
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Fölmerülnek. . . 

Fölmerülnek még előttem 
Fölmerülnek a szép puszták; 
Régi, kedves paripámon 
Elhagytam már a nagy utcát. 
Mindig szélesb lesz a mező. . 
Már kiértem a tanyáig, 
Leszállok a paripáról . . . 
De a szivem vissza vágyik. 

U 

Szakasztok egy piros gyopárt 
Hogy legyen mi, kalapomon, 
De mindjárt rá elmerülök, 
Es a gyopárt szétmorzsolom. 
Minek is a cifra kalap ? 
Az a kis lány ugy se lát itt 
Jó énnekem a nélkül is . . . 
Oh a szivem visszavágyik. 
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Csengetyü szól a ménesnél, 
És közbe a pásztorének; 
Lélekharang, halotti dal, 
Nekem mintha temetnének. 
S a pásztortűz nem mint csillag, 
Mint a fáklya ugy világit — 
Máshol van az én csillagom, . . . 
Oh a szivem oda vágyik. 

Paripámon vagyok újra, 
S haza megyek . . . de nem tudom 
Eleresztem a kantárszárt, 
Visz a ló az ismert uton. 
Dalos erdő mellett megyünk, 
Fülemile szól itt váltig — 
De én nekem más dal kell már . . 
Oh a szivem visszavágyik. 

Falu végén bus lány vár rám, 
Halvány arccal, kisirt szemmel, 
Kisirt szemmel, gyötrelemmel, 
Megcsalatott szerelemmel. 
És szivére mutatva szól: 
Oh, mi nagyon, nagyon fáj i t t ! 
Én meg sirva borulok rá, 
De a szivem visszavágyik. 

V 
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Nem kell nekem már a puszta, 
Erdő, mező, nem kell mi sem -
Ugy hánykódik lelkem, miként 
A nap kepe zajló vizén. 
Egy nem ismert, nagy szerelem 
Elölte mind lelkem álmit — 
< )li, hogy a sziv, a hol szeret, 
Megvetve iá odavágyik! 



Magas a te lelked . 

Magas a te lelked, alig követhetem, 
Csak ha a szerelem 
Szárnyakat ad nékem, 
Csak akkor sikerül ezt a felhők felett 
Fölnyuló szép hegyet 
Egy perere beérnem. 
Közel van az éghez, és föld öz távol, 
Le kell szédülnöm e csodás magasságból. 

S azután megértem, kogy fájdalmim miatt 
Síró panaszimat 
liészvétlen hallgatod ; 
Oh, hogy is hallanád, a magasból, onnan, 
Lábadnál a porban 
Csevegő patakot. 
Mikor szemed előtt zugó felhő halad, 
llogy hallanád, látnád, mi beszél itt alant 
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Mikor oda száll föl minden virágillat, 
S a nap, és a csillag 
Mind melletted ragyog, 
Akkor én e lánggal, a mi szivemben ég. 
8 sohajimmal feléd 
Oly szánandó vagyok. 
Nem tűnik e földről szemeidbe semmi, 
8 a mi odáig ér, éginek kell lenni. 

Csak századok termik, mi téged elragad, 
Oh hány sziv s akarat 
Megtör, mig ide úr ; 
8 ha csak halni kéne, mi nekem az élet V 
Ezerszer halnék meg 
Percnyi szerelmedér'. 
De neked tetteket, fényt, nevet kell látnod, 
Fölbuzdit, s elcsüggeszt csodás magasságod. 

Fényes nagy lelkedet mért is ismertem m e g ' 
Hisz csak szépségednek 
Lettem rabja elébb, 
Nem fájna ugy mostan vérző hidegséged, 
Azt hinném, nem érted 
A költő kebelét. 
S mint a sas virágos, hanem gyenge ágról 
Büszkén repülnék el messze tőled, távol. 



De m o s t . . . a maradás, a távozás is fáj, 
Semmim, semmim sincs már 
A mit elvihetnék, 
Mert szivvilágomat, mi oly szépnek tetszett, 
Lángján a szégyennek 
Összeégetted rég. 
És téged mindezért átkoznom se szahad — 
Egy marad csak hátra : megvetni magamat 
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Miként valami nagy bánat miatt 
A találkozó szerencsétlenek: 
Egymásra borul most mind a bokor. 
Es panaszkodni, sirni kezdenek. 

Haloványan csóválják fejüket 
A sötét fák szétbomló lombjai, 
Fájdalmasan szól a kis csalogány, 
Mintha bántaná szegényt valami. 

A fűszál is lehajlik, s ugy sóhajt, 
Oly szomorúság van most mindenen, 
Miként ha egy sziv volna a mező, 
Mit elfogott valami sejtelem. 

Jón egy egy mély, erőtlen kitörés, 
Hogy meging rá a tónak teteje, 
De még se zajlik, akkor szól csupán, 
Ha egy egy halászmadár csap bele. 



I 
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Gyorsan verő kolomp bong messziről, 
A nyájnak valahova futni kell, 
Kergeti legyűrt kalapu juhász, 
Fölemelt bunkós botja végivel. 

Es síró csend lesz ismét azután, 
A mint elhangozott már a kolomp, 
S csak ugy támad rá megint valami, 
A gémeskút oly furcsán nyikorog. 

Es nagy sötétség van mindenfelé, 
Oly félelmes és még is emelő, 
Gyászszal bevont szentegyház, vagy talán 
Egy nagy koporsó mostan a mező. 

Valóban az lesz . . . a ki ráfigyel 
Mintha szögezését is hallaná: 
Kopogni kezd a sötét ravatal. 
Az eső nagy csöppekben hull alá. 



Ne adj nekem . . 

Ne adj nekem fájdalmakat, 
Ne gyönyörködj te abba', hogy 
Szenvedni látod dalnokod, 
Ne adj nekem fájdalmakat. 

A nőnek tudom tetszenek 
A büszke férfi könyei, 
De te ne lásd azt ömleni, 
Én tőlem ne láss könyeket. 

Oh én oly sokat szenvedők! . . 
Könyeim mindjárt omlanak, 
Mint romról a porló falak, 
S kinek lehet ez büszkeség ?! 

' S miként a rom csöndes, rideg, 
Most én is ép olyan vagyok, 
El nem mondják zengő dalok 
Azt, a mit érzek, senkinek. 





Mi vagy te énnekem ? . . . 

Mi vagy te énnekem? 
A mi a madárnak a virág, vagy erdő, 
Vagy nem is tudom mi, 
A mi a madarat 
Készteti dalolni. 
Kis figyelő tündér 
A hegyi nyíláson, 
Az én költészetem, 
Az én dalforrásom. 

Mi vagy te énnekem? 
Utolsó szerelmem, melyben az első is 
Mintha benne égne, 
Miként az alkonyban 
A hajnalnak fénye. 
Ki, a mit csak hosszú 
Életen át lehet, 
En velem egyszerre 
Mind átérezteted. 
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Mi vagy te énnekem? 
Büszkeségem; a kit, mint nagy költök könyvei 
Mindenütt dicsérnek 
Puszta hiúságból — 
S csak én magam értek. 
Másoknak üstökös, 
Nekem hajnalcsillag, 
Mindenki csak csodál, 
Szeretni nem hirnak. 

Mi vagy te énnekem? 
Elfárasztó da jka ; az, a ki engemet 
Mélázó gyermeket 
Egész napon át egy 
Tündérkertben vezet. 
Oh oly jó ezután 

1 Énnekem az álom — 
Nagy az ut, mig lelked 
Világát bejárom. 

Mi vagy te énnekem? 
Oh csak kimondhatnám ! . 
Az is kedves nekem, 
Miként a gyémánton 

. még lehelleted is, 
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Elömlik szivemen. 
Es ha elveszed is • 
Lelked lehelletit, 
A szivem utána 
Ugy ki íényesedik! 

Mi vagy te énnekem? 
A ki rúttá tetted ezt a szép világot, 
Nekem rúttá tetted : 
Elvész benne minden 
Szépségeid mellett. 
S a ki széppé tetted 
Ezt a rut világot, 
Gyönyörű világ az, melyben minő te vagy 
Még olyant is látok. 



A z i d ő . 

Olvastam valaha 
Tudósok könyvéből. 
De csak most hiszem el, 
Hogy oly hamar vénül 
Az idő. 

Míg nálatok vagyok. 
Még akkor, az alatt 
Mint fürge kis liu, 
Ugy siet, ugy szalad 
Az idő. 

Es alig hagytam el 
Ajtótok, kaputok, 
Már mintegy vén, öreg, 
Csak ugy tipeg, topog 
Az idő. 



Verstanitás. 

Mondád leányka: hogy 
Örülnél szerfelett, 
Ha ugy tudnál, mint én 
Csinálni verseket. 

• w: 

Én megtanitalak: 
Mindig rimet keress, 
No már például itt, 
Legjobb lesz hogy — szeress! 

_ 



Sokat beszélek . . . 
Sokat beszélek most neked, 
Es összevissza... oh mert sokat ittam, 
— Ugy ég a vér szivemben, karjaimban. 
Sokat ittam, bár nagyon keveset. 
I)e szokatlan volt nekem ily ital, 
Es lángliullámival 
Hamar megártott, 
Mert most először ízlelem, 
Hogy mi a szereleni, 
S vele a boldogságot. 

Nem, nem szerettem eddig én! 
Csak ugy hivém, 
Bennem a költö szeretett — 
Szép volt nekem a csillag, meg az cg, 
Mert ábrándos valék, 
Ábrándos gyermek szerfelett. 
S hogy ábrándimért ne kacagjanak, 
Ugy keresek egy alakot, 
Hogy, mit a csillag szült s a nap, 
Arról mondják el a dalok. 

2 * 



Téged soha sem keresélek! 
Te ugy jöttél elém, 
S azóta vége van az égnek, 
S ábrándimat eltemetém. 
Buesut mondók a csillagnak, egeknek. 
Oh most csak tégedet szeretlek! 

Mi szép vagy! milyen gyönyörű! 
Elnéznélek, mint egy csodát, 
Az Ítéletnapig — 
Nem, nem, — tovább! tovább! 
Ha bennünket egy sirba temetnének. 
Mikor eljönne az uj élet, 
S harsogtatva a trombitát, 
Nekem azt mondanák : 
Nézd, ott a menny! 
Sokat szenvedtél, oda menj, 
Én nem hallgatnék erre, — én még, 
Még akkor is arcodra néznék! 

En nem is tudom, hogy lehet 
Hogy nyomodban nem nő virág, 
Hogy másra is néznek az emberek, 
Nem csak mindig te rád. 
De jobb, jobb, — ne is nézzenek. 
Oh mert én féltelek! 
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Eltakart arccal sokszor láthatál, 
Midőn kezemre hajtám homlokom, 
Képed takartam én el akkoron, 
A mely mindig előttem áll 
Gyémánt rámában, kényeimben, 
S még igy is nehéz hinnem: 
Hogy meglát téged valaki, — 
Ezért takarlak ugy el 
Mint virágot a iának lombjai. 

Ne mondd, ne mondd, hogy lázasan beszélek; 
I Vagy szólj, oh szólj, hadd hallgassam beszéded. 

Melyről eszembe jut 
i A csengő erdőknek meséje, 
I A miről anyám egykoron 
1 Agyam mellett meséle; 

Hol ágáról a lombnak 
Arany makkok hullottak, 

1 S bezengék, mint tündéri ének 
j A virágos vidéket. 

Hulló arany makk minden hangod, 
' 0 hulljanak ez arany makkok, 
1 Szólj, mondj akármit, szép kis angyalom, 

Feddésid is örömmel hallgatom; 
Szivem a szerelemnek zsámolya, 
Mely eddig a büszkeség trónja volt, 
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És csak azért van: hogy tapodd, 
De fájni ezért nem fog az soha. 
Nekem csak az fáj, mi neked, 
Veled örülök, veled szenvedek, 
S ha még is néha elborulni látsz, 
A midőn a te ajkad mosolyog, 
E borúra is te adál okot, 
Halvány orcádon az a gyász, 
Mit oda fekete szemednek 
Árnyas, nehéz pillái vetnek; 
Ez árnyat én bánatnak gondolom, 
S ezért szomorkodom. 

Te vagy világom, egész életem, 
Mint sugárnak a fény, 
Tán nem is élek én, 
Csak mint egy rész, ugy csüggök lelkeden 
Vagy hogy van az, hogy a hol nem vagy, 
Még értelmem is elhagy, 
Mondják: öröm, kincs, a világ élvei, 
S én meg nem tudom érteni; 
Oh e szavak értelmet 
Csak te általad nyernek, 
Szépséged ékes nyelve fejti meg, 
Mit én velem nem értet senki meg. 
Es a mit nem is látok máshol, 



Vagy, lia látok is, észre nem veszek. 
Maguk a szálló porszemek, 
Mik ott játsznak a napsugáron: 
Ugy tűnnek föl melletted angyalom, 
Mint fehér rózsák aranypatakon. 

Csak egy fáj tőled énnekem, 
Az: hogy makacscsá tetted lantomat — 
Híjába intem, ő szót nem fogad, 
El is hallgat tán végkép énekem ; 
Oly küzdelem foly közte s köztem, 
Csoda, hogy eddig szét nem törtem. 
Lázas dalokkal van tele — 
De nem ezért panaszlok ellene •, 
Hanem mit érnek e dalok? 
Mért zengenének húrjai? 
Ha azt, a mit én akarok. 
Azt el nem tudják mondani. 
Engem most csak egy eszme éget: 
Hogy mily nagyon szeretlek téged! 
S ha kérem lantom: zengje el 
Hogy mint szeretlek tégedet; 
0 egész röviden felel: 
Azt nem birom, az nem lehet! 
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Künn jártam, oda künn a nép között. 
Fis magasabban hordom most fejem, 
Mert végre színről szinre láttalak, 
Oh édes vérem, édes nemzetem! 
Azt gondolnám, hogy álom az egész, 
Mi őseimnek földén vezetett, 
Mint ezred év előttről szól a könyv, 
l"gy találtam most is e nemzetet. 

Láttam a kiváltságot homlokán, 
A büszkeséget, mi szemében ég, 
Láttam tettében a mi szép, nemes, 
Gyermek bizalmát s férfi erejét. 
8 hallottam nyelvét, oh hallottam én 
E méltóságos viharhangokat, 
És fölmerült előttem a halom, 
A melyről Árpád törvényt osztogat. 
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Ott voltam, mikor szólt, zengett a dal, 
Mikor mindenki mindent feledett, 
Mikor a bú lélekharangjai, 
Összeütött poharak esengtenek. 
Nem hallottam én ily szép dalt soha. 
És nem láttam még ilyen vigadást. 
Mint valami szent ünnep áthatott . . . 
így ment véghez az ösi áldomás. 

Az ünnep fényét, mint oltárvirág, 
Szép, gyönyörű lánykák is emelék, 
Kigyöngyözött kis szalagkorona, 
Szép párta fedte a szüzek fejét. 
Oly tréfás, dévaj, oly békételen, 
S oly szűzies volt még is mindenik, 
Ragyogó szemeikben viselék 
Az ös tisztaság fényes kincseit. 

Bejártam aztán a pusztákat is, 
Láttam a rónak szabad, nyers fiát, 
Nem is őt láttam, hanem mely vivé, 
Csak a száguldó, tüzes paripát. 
A merre ment, az isten könyüje, 
Orömharmat csillogott a búzán, 
S én fölkiálték rá önkénytelen: 
Ez, ez az itt, a született huszár! 



Me mondjátok azt többé énnekem, 
Ne mondjátok, hogy korcsosul e nép, 
Isten, vagy maga, — de egy nagy erő, 
Fönntartja mindig ősi jellemét. 
Csak hogy a fán is minden izmos ág 
A törzsöknél van mindjárt, oda lenn, 
S a tenger gyöngyét ne a viz szilién, 
Hanem alant keresd a feneken. 



Keresztfiamnak. 
(Lisznyai Elemérnek). 

I . 

Mint kis virág rengő liabon, 
Rengő bölcsőd párnáiban, 
Keresztelve fekszel immár 
Édes szép kis keresztfiam. 

S én vánkosod, fejed alá 
Leteszek egy beirt lapot, 
Edes, szép kis keresztíiam 
Mást én neked nem adhatok. 

n . 

Lelkednek beszélek, 
Először is arról: 
Hogy mint öltöztesd fel, 
Ha majd egyszer megnősz. 
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Divatból kikopott 
Ruhába öltöztesd, 
Ha kinevetnek is. 
Ez a becsületnek 
Egyszerű ruhája. 

Engedj a lelkedhez 
Mindenkit, és senkit — 
így megismerheted 
Majdan a világot, 
Mielőtt szivedet 
Darabokra tépték. 

Szeress szenvedélylyel, 
Mert szerelem nélkül 
Csak olyan az é le t : 
Mint egy cifra pohár, 
A miben bor nincsen. 

Ha fájdalmak érnek, 
Ne csüggedj azért el, 
A fájdalom és bú 
Magas lelkek sorsa. 



Tekintsd csak a csernek 
Nemzedékes ágit, 
A mely magasan van 
Abba hogy beleköt 
Minden hitvány szellő, 
Az alant nyugvónak 
Pedig beket hagynak. 

E& a boldogságot 
Magadban keresd föl, 
Mert ezt a világon 
Sehol sem találod; 
Illatot, a virág 
Hasztalanul keres, 
Ha magában nincsen. 

HL 

Ha pálya kell, tudod mi légy? 
Minden és semmi se, 
A mi apád, meg én, 
Te is költő legyél, 
Ki csupa költök között jött ide, 
Csak hárfa illik annak kezibe. 
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Kende vitéz. 
Páncél, sisak vala rajta, 
Készen állt a várudvarra 
Talpig készen vitéz Kende, 
S kiáltott a fegyvernekre: 
,Nyergelj nekem, nyergelj, 
Édes szolgám, Gergely!' 

„Uram, uram, az istenre, 
Hova mégysz ily fergetegbe?! 
Vihar erre, meg arra is, 
Lehullott a rézkakas is." 
,Nyergelj nekem, nyergelj, 
Édes szolgám, Gergely.' 

A korláton hirnök csap át 
„Uram! haldoklik az anyád, 
S egyetlenegy kivánsága : 
Hogy még egyszer fiát lássa. 
„Nyergelj nekem, nyergelj, 
Edes szolgám, Gergely!' 
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Jön azután más hirnök is, 
Nagy bű mellé nagy öröm is: 
„Most szült uram, feleséged, 
Első tiad, nem néznéd meg ?!" 
,Nyergelj nekem, nyergelj 
Édes szolgám, Gergely! 

Itt a levél a kezeinben, 
Az országban veszedelem, 
Az ellenség már ránk csapott, 
Nyergeljetek, magyar vagyok" . 
Föltették a nyerget, 
S Kende vitéz elment. 
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ÁI cl o in á s. 

Csak gyönyörű nemzet ez a magyar nemzet. 
Ilyet az úristen nem is sokat nemzett — 
Hszem a nemzetét! . . kicsiny, még is ragyog. 
Hej be örülök hogy én is tagja vagyok. 

Bn is tagja vagyok; mi tagadás benne! 
Ha e szót kimondom, köny ragyog szemembe — 
Büszkeség könyüje mely szememben ragyog, 
Büszke vagyok rá, hogy én is magyar vagyok. 

Bért nem ád az isten nekem vagy száz éltet, 
Hogy imádott hazám föláldoznám értted; 
Kilencvenkilencet szivből neked adnék, 
Bgyet nem magamnak, a rózsámnak hagynék. 

Kik itt együtt vagytok jó kedvű cimborák, 
'gya ki mindanyi végső cseppig borát, 
^ még iszik, magában mondja szive r á j a : 
Áldás, jobb idő e szenvedett hazára! 

5 
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Én kiittam b o r o m . . . nem jó izün esett, 
Nem csoda! mert belé nehéz könyüm esett; 
Keserű volt könytől, de lett volna méreg, 
Kihajtottam volna édes hazám értted. 

De miért e bánat? hisz az isten él még, 
Es ha él az isten, ugyan mitől félnénk? 
Nem feledheti el ő e kedves népet, 
Melyre minden korban gyönyörködve nézett! 
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V á r á s. 

Ah mennyit pirulok, 
Es sápadok én itt! 
Mindig hiszem te jösz, 
Ha az ajtó nyílik. 
S azt hiszem : mindenki 
A szivembe láthat — 
E sok mosolygó arc 
Rajtam nevet tán csak — 
Oh de nagyon várlak! 

Perceim, mint órák 
Olyan lassan folynak, 
Nem jösz el . . . nem jösz el, 
Már lemondok rólad. 
Hiszen későn van m á r . . . 

5* 



De nem . . . eljöhetsz még; 
Itt vagy már . . . amott jösz . . .* 
Szivem! ne repedj szét — 
Oh de nagyon várlak! 

Iianem nem te jö t té l ! 
Szivem épen ugy jár t 
Mint a madár, melyet 
Megcsal egy zöld, u j ág. 
Verni kezd, azt hiszi 
Itt van már a tavasz! 
Pedig a mit látott 
Csalóka moha az — 
Oh de nagyon várlak! . 

Mindenki mulat már, 
S te nem vagy itt még se! 
Múlnék el legalább 
Szivemnek sejtése. 
Ez a vágy s félelem 
Mint a ború nehéz, 
Jobb volna a vihar, 
Jobb a kétségbe'sés. 
Oh de nagyon várlak! 
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Késő é j je l . . . 

Késő éjjel haza megyek, 
Nem is megyek, csak ballagok, 
Pedig az idő oly borús, 
Ugy elbújtak a csillagok. 

Ugy elbújtak a csillagok, 
l iájok jővén a fellegek 
Mint rosz kedvű apa elől 
A kis mosolygó gyermekek. 

De azért mért mennék haza ? 
Hisz mi vár oda haza rám? 
Egy pár rongyos könyv legfölebb, 
Es aztán magányos szobám. 

Csöndes, magányos nagy szoba, 
De mely csöndében is beszél : 
Gúnyolva árvaságomat, 
S azt kérdve: hogy mért élek én ? 



Oh mint röpülnék most haza, 
Ha te várnál otthon reám 
Fehér ruhában nyájasan, 
lvis gyönyörű, szelid leány! 

Oh mint röpülnék most haza, 
Oh hogy dobogna most szivem! 
Az az . . . mit is beszélek igy, 
Nem . . . nem sietnék, ugy hiszem. 

Hisz el se jöttem volna én, 
Otthon enyelgenék veled, 
Csókolva kicsi kezedet, • 
Öledbe hajtva fejemet. 
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Nem tréfáltam én . . . 

Nem tréfáltam én, a mikor azt mondtam 
Hogy jer, jer én velem, 
Menjünk el messze, messze, 
Menjünk el tul a tengeren. 

I)e hátha a tengerbe halnánk! 
Mondád, s mosolygál erre te — 
És megcáfoltad e mosolylyal 
A mit mondái, lelkemnek gyermeke ! 

Oh ily mosolytól megigézve 
Nem zughatnának a habok, 
Mélázó szép szemedben látnák 
Az esthajnali csillagot. 

S az egy pár szóra, a mit mondái 
A vihar lábaidhoz jönne el, 
Hallgatni édes, csodás hangod, 
Azt gondolván: egy hablány énekel. 
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Oli nincsenek, minők az én lelkemben 
A tengeren oly viharok, 
Es még is lásd, én közeledben 
Oly megadó, csöndes, szelid vagyok. 

Nem tréfáltam én, a mikor azt mondtam 
Hogy, jer, jer én velem, 
Menjünk el messze, messze, 
Menjünk el tul a tengeren. 

Ott nem ismer majd senki minket, 
Ott nem lesz baj, ha én neked 
Dal és virágnál 
Nem adhatok mást, egyebet. 

Nem is lesz ott az életünk más, 
Csak virágzás, meg költemény, 
Alomnak hiszed, mit ott érzesz, 
Olyan boldoggá teszlek én. 

Bepirositom, mint szellők a felhőt, 
Sohajimmal borongó homlokod, 
Kicsalom rá az öröm napját, 
Örökös kedved, mosolyod. 



Elká,bitlak egy olyan boldogsággal, 
A miről mostan eszméd sem lehet, 
S ha ellankadtál, virágos párnául 
Odaadom szivemet, keblemet. 

S mig alszol, megterem lelkemben 
A világon a legszebb költemény, 
Ébredésedkor, mint madár a hajnalt, 
Majd ezzel köszöntelek én. 

És ott ülök mindig lábaid mellett, 
Miként a hab a part viráginál, 
Kis kezedre is több gondot fordítok, 
Mint országára egy király. 

Oh mivé, mivé tennélek én téged ! 
Jer, jer leányka, jer velem. 
Menjünk el messze, messze, 
Menjünk el tul a tengeren ! 
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Első ibolya és első rózsa. 

Én akartam te neked adni 
Az elsd ibolyát, 
De a gúnyos sors ugy akarta, 
Hogy nékem te adád. 

Hanem ez engemet nem lep meg ; 
Hogyan is lepne meg ?! 
Hisz nem először jártam én ily 
Gúnyosan te veled. 

Mikor először meglátálak 
Szomorún, szenvedőn, 
Mondám magamban : meggyógyítlak 
Te szép kis szenvedő! 

Majd földerítem jó kedvemmel 
Borongó lelkedet, 
S addig deritém, mig egyszerre 
Csak én lettem beteg. 



De hála isten, e betegség 
Nem oly nagy baj nekem, 
Legalább soká el nem tarthat, 
Azt tudom, érezem. 

Nem lesz gúny rám, ha első rózsát, 
Sem adhatok neked, 
S te majd ezt egész nyugalommal 
Síromra vetheted! 
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Véli betyár. 

De nyomorult is lett az életein, 
A bokor is ijeszt már engemet, 
Csak bujdosom, csak koldulgatok én, 
Kit egykor a vármegye rettegett. 
Még pénzemért is csak ugy kérni kell. 
Pedig jönne bár akármennyibe . . . 
De ké rn i . . . kérni . . . oli ezt nem tudok 
Hej csapláros egy meszely bort ide! 

Hogy jött hozzám egykor a sok fiu 
Szegény legénynek, hogy gazdag legyen, 
És most kerül az istenadta nép, 
Beszédbe már csak a szél áll velem. 
Hogy egyet lássak néha közülök 
Ide kell jönnöm a bor tövibe . . . 
Jöl esik életükről halanoin . . . 
Hej csapláros egy ínlsszely bort ide! 

A csárdás lánya most már rám se néz ; 
Hej valamikor máskép volt ez is! 
Utánám a falunak lányai 
Kijöttek, ki, méga mezőre is. 
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De én csak egy kis árvát szeretek — 
Oh mért láttam egyszer más ölibe ? ! 
Kürösztül szúrtam szép kis kebelé t . . . 
Hej csapláros egy messzely bort ide. 

Azóta a cigány lett mindenem, 
A legkeserűbb, siralmas dalok, 
De szegény lettem, és most muzsikát, 
Ha másnak húzzák, csak ugy ballhatok. 
Engem most már csak csúfol a cigány, 
Ennyire kellett jutnom, ennyire — 
Az öreg Marci nagyon nyomorult . . . 
Hej csapláros egy messzely bort ide! 

De mi ez ott künn ?! hah! lovam dobog; 
Tán valami üldöző közeleg, 
A gazda is, a paripa is vén, 
Sietnem kell, hogy he ne éljenek. 
Hej valamikor hogy helyt álltam én, 
Hogy néztem a pandúrok szemibe ! . . 
No csapláros, az isten verje meg 
Hogy nem adott egy messzely bort ide! 
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Állat • Irodalom. 

Történt pediglen . . . vagy ha nem, 
Hát legalább történhetett: 
Hogy ttirtott az állati nem 
Egy roppant gyülekezetet. 
Ott volt a szarvas, róka, öz, menyét, 
Túzok, bagoly, sas, gólya és egyéb. 

Tanácskozónak pedig a felett, 
Hogy egy kicsike szelleméletet 
Ok is csináljanak : 
Mert hisz az ég alatt 
Csupán csak enni s inni nem elég — 
Es a következőket végezék: 

A c s a l o g á n y k ö l t ő legyen, 
Ki akármerre szárnyal, 
Völgyön, hegyen 
Mindenkit elragad dalával. 
S a mi az ételt illeti: 



Oly kevés kell neki! 
Sőt hogy ha épen megtörténik, 
Hogy nincs mit ennie, 
Dalával az erdők vidékit 
Még hangosabban zengi be, — 
A csalogány költő legyen. 

Az őz ú j d o n d á s z n a k lesz legjobb 
Hisz elég gyors a lába, 
Hogy járjon mind annak utána* 
A mi valahol volt, vagy nem volt. 
Aztán csinos is — mindig készen áll 
Hogy a közkelyeken, 
A minő például a bál, 
Bátran jelen legyen, 
S dicsérje föl a k ö z j ó érdekében: 
Ki neki tetszett épen. 

S z e r k e s z t ő n e k egyik se vóna 
Jobb mint a gólya; 
Komolyan sétál a mezők felett, 
A tavak partján föl, le, 
Es kigyót, békát összeszed, 
Hogy fészkét tele tömje. 
Szerkesztőnek egyik se vóna 
Jobb mint a gólya. 
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P o l i t i k u s legyen a m e d v e ; 
Ki az, ki nem ismeri öt, 
Hogy előre megérzi az időt, 
S kijő, vagy marad barlangjában fekve. 
Aztán elég erős a bőre, 
Hogy szépen zsebre rakja, 
Ha f o r d u l á s á n a k miatta 
Furcsán beszéleuek felöle. 

Végzék továbbá, hogy a s e r e g é l y e k , 
Ez ostorai a jámbor vidéknek, 
Kik pusztítnak szőlőt, mezőt, 
Legyenek mind l e v e l e z ő k . 
Kik ha megmetszik nyelvüket, 
Utóbb mássá is válanak, 
S mint városi, kalitkás madarak 
Agyon dalolják a fület. 
így lesz a levelező néha 
Regényíró, poéta. 

T u d ó s s á váljanak a p á v á k , 
Kik — bár nem nagy hasznukat látják 
Hanem azért kevélyek, 
Es gond, baj nélkül élnek 
Valami nagy ur udvarában, 
Miként az a k a d é m i á b a n . 

6 
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Határoztak aztán még egyebet, 
Bagoly, s a többi mivé legyenek: 
B a g o l y n a k osztatott a d r á m a , 
Ki, a hol ott van, ott a lelkek — á 1111 a 
Még a n a d á l y r ó l sem feledkezének, 
Mért őt k i a d ó n a k tevék meg. 

Csak a szamárnak nem jutott mi se, 
Csak őt nem vette észre senki se — 
Pedig a gyűlési terembe' 
Ugyancsak ott üle, 
Majd a gerendát verte 
Két roppant nagy füle. 
S midőn mindenki készült menni, 
Fölordít : „mi ne legyünk semmi ? ! 
Kérem barátim, kérem, 
Egy szegény fajnak érdekében ! 
Az igaz, hogy mit sem tudunk 
A kerek ég alatt, 
De mégis irni — ha valami ju t — 
Nekünk is adjanak!" 
S az oszló gyűlés fölkiált: 
No j ó ! a s z a m á r irjon k r i t i k á t ! 
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Márton kaszás. 
Márton kaszás, if jú házas, 
Van gyönyörű felesége, 
Karcsú mint a liliomszál, 
Szeme pedig mintha égne. 
De rosz lélek szorúlt bele, 
Mindenfelé ezt beszélik; 
Kosz a világ, rosz a nyelve, 
Mondja Márton, s nem hisz nékik. 

Csak kaszálgat künn a réten, 
Hever a sok szép fü rendbe — 
Ott ebédel, ottan alszik, 
Csupán szombuton megyen be. 
Szombat este felesége 
Már a falu végin váija — 
Szép is, hü is — mondja Márton 
Ezért irigykednek rája. 

Márton gazda kaszál egyszer . . . 
S ím szétpattan jó kaszája; 
Körültekint — én istenem! — 
Hát egy halálcsontba vágta. 



Haza megyek, — szól magában — 
Ugy is épen péntek vagyon, 
Holnap szombat, — nem oly nagy baj, 
Ha a dolgot nem folytatom. 

Falu végin felesége 
Nem vár most rá . . . no de semmi! — 
Tovább megyen a jó kaszás . . . 
Hisz hogy jövök nem is sejti . . . 
Az alkonyban már előtte 
Fejéredik kicsiny háza — 
Kezét a kilincsre teszi 
De az ajtó be van zárva. 

Tán nincs itthon . . . mondja Márton — 
S fogja — benéz az ablakon. 
Hanem hamar visszafordul, 
És elpirul, s reszket nagyon. 
Fölemeli tört kaszáját 
Hanem megint leereszti, — 
Megsímitja h ondokát, és 
Elkezd iszonyún nevetni. — 

És fejéren minő a fal, 
Tört kaszával tova tántorg. — 
Az aratók haza jőve 



Csak bámulják a jó Mártont, 
So se látták ily jó kedvben 
Bizonyára fölhörpentett ; 
Ni hogy nevet, ni hogy kacag — 
S aztán ők is jót nevetnek. 

Nevetnének két napig is 
Hanem szörnyű hír jön másnap ; 
Hogy mi történt az éjszaka 
Közepette a nagy sásnak. 
Hogy mi jár t az mgoványban 
Lélek — vagy a halál épen . . . 
Oly fejér volt minő a fal, 
És kasza volt a kezében. 

Vágta a sást kegyetlenül, 
Es nevetett közbe, közbe, 
Szörnyen csillogott kaszája 
A hold épen ugy sütött le. 
S hajnalkor a kakasszóra 
Besüppedt az ingoványba . . . 
És hát Márton . . . isten tudja! 
Mártont többé ki sem látta. 
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Két gondolni. 

Csöndes éjjel ilju s a lány, 
Szép ezüstös erdőben jár , 
Ezüstös a esillagfénytől, 
Mely ugy ömlik le az égből. 

A lány a szellőkre hallgat 
Mik oly szépen dalolgatnak, 
S édes gyermek-tekintettel 
A csillagokon mereng el. 

Az ifjú a csillag helyett 
Lánykája szép szemén mereng, 
S szellő helyett másra hallgat 
Hogy lehelnek a kis ajkak. 
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V 1 r á g a i 111. 

Elhervadt virágok az én virágaim. 
Még is annyi annyi üdvvel csüggök rajtok, 
E sok hervadt virág mind paradicsomban, 
Mind a menyben hajtott. 
Angyal érintette kicsike kezével, 
Angyal kis leányka adta őket nekem — 
Oh e virágokkal én annyit mulatok, 
E virágok felett én annyit künyezem. 

Sorba nézem mind mind — ime itt feküsznek 
A tépett virágok, a hervadt levelek, 
Te ezekről nem tudsz . . . 
Akkorból valók, inig titkon szerrettelek. 
Te ugy dobáltad el, s én nyomodból szedém, 
Mihez csak hozzá érsz, szent már a tárgy nekem 
Oh e levelkékkel én annyit mulatok, 
E levelkék felett én annyit künyezem. 
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Itt van egy ibolya! . . ezt már te küldötted, 
Mikor a távolból sejted, avvagy láttad, 
Hogy én nagyon, nagyon szenvedek miattad, 
Hogy éretted engem megölnek a vágyak. 
S mintha ezerjófü lett volna e virág, 
Egyszerre segített a sok vérző seben — 
Oh ez ibolyával én annyit mulatok, . 
Ez ibolya felett én annyit könyezem. 

E s e piros rózsa ! . . ezt már magad adtad, 
Mikor arról szóltam: mint szeretlek téged ! 
Hallgató válaszul adtad-é e rózsát, 
Vagy hogy mit jelent az, te tán nem is érted ? 
Szólj ! . . vagy ne, oh ne szólj ! ne vedd el az üdvöt, 
A mit e virág nyújt sejtésimben nekem . . . 
Oh én e rózsával legtöbbet mulatok, 
En e rózsa felett legtöbbet könyezem. 
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ITgy szeretem . . . 
Ugy szeretem, hogy szereted 
Az elhunyó vérző napot, 
Rámerengesz . . . s mikor lemegy, 
Utána vész pillanatod. 
Utána vész olyan szépen, 
01}' szomorún, oly epe őn, 
Hogy én szinte csudálkozom: 
Hogy az a nap vissza nem jön. 

Ugy szeretem, hogy gyöngy helyett 
Gyönyört lelsz a harmatcsepben, 
Es órákig gondolkozol: 
Melyik madár dalol szebben. 
S legfőbb gondod az : hogy piros 
Liliomok mért nem nőnek; 
S halálodul azt kivánod 
Hogy virágillat öljön meg. 

Ugy szeretem én azt, hogy te 
A felhőket szépnek tartod, 
S a sok képet, mit azokból 
A szeszélyes szellő alkot. 



— 91 — 

Alikét a nap sugárkeze 
Szép aranyrámákba foglal, 
Mikor még te mást is buzditsz : 
Hogy csak nézze, mi van ottan! 

ü g y szeretem, hogy vágvidban 
Nem érsz soha, soha véget, 
Ha már feljött egy szivárvány, 
Azt kívánod : jönne még egy! 
Oly gyermek vagy, s még is oly mély! 
Lelkednek e világ kihalt, 
Nem is gondolsz te zajával — 
Jobb' szereted te a vihart! 

Ugy szeretem, hogy elmulat 
A nap, felhő, harmat téged, 
S nem is hallod, ha azt mondom: 
Hogy én majd meghalok értted. 
Oh nekem rég ismerösim 
Már a szellő, felhő, harmat, 
S hog\i engem is megszeretsz még, 
Ok mondják azt, ők biztatnak! 
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Nem is a jelennek . . . 

Nem is a jelennek fajdalmai fájnak, 
Nem kínozna engem oly nagyon a jelen — 
De mint a zivatar magában rombolást, 
Jövőm fájdalmit is magamban viselem. 
Szivem most még gyermek, ugy bánhatok vele 
A mint nekem tetszik, a mint kedvem tart ja ; 
De e sziv majd egykor átkokat fog szórni, 
Hogy minden kincseit eltékozlá atyja. 

Nem a te mosolyod fáj akkor énnekem 
Mikor nevetsz rajtam, hogy szenvedek, sirok, 
Mások fájdalmait siratom én ekkor, 
A könyező szemet, mely érttem sirni fog. 
Tőled majd elválok, és újra szeretek, 
Még mindig keresve üdvöt szerelemben, 
S megcsalom, ki szeret, megcsalom magamat, 
Megcsalok mindenkit . . . oh csak tégedet nem ! 
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Szivem a te képed, mint emésztő napot 
Örökkön örökké benn, magában hordja, 
S ott, hol ilyen nap ég, nem jöhet fel soha 
A családi üdvnek csendes, édes holdja. 
Boldogtalan lesz az, ki engemet szeret, 
Oh már hallom hangját, látom sápadt arcát, 
S nyugodtabban hallnám, ha elitélnének, 
Nyugodtabban, nézném, ha szemfödöm varrnák. 

Ugy járok én épen, mint a kifáradt hős, 
Ki harc után csendes hajlékába tér meg, 
S miként megigázott vad harci paripák 
Egy nyugszanak bennem majd a szenvedélyek. 
Be csak egy emlék kell, csak egy kicsi emlék 
A régi, elhagyott, zivataros múltból, 
Es a kifáradt hős újra tűzbe vágyik, 
S a harci paripa újra táncol, tombol. 
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Itt itt sírjak . . . 

Itt, itt siijak-e lábaidnál 
Mint szikla mellett a patak ? 
Vagy elbujdossam messze, messze, 
Ugy, hogy soha se lássalak; 
És multam, és jövőmiiek romján 
Ha mást nem birok, nem lehet, 
Megmentsem legalább kezedből 
Megmentsem büszkeségemet. 

Vagy mert kevés ez egy életre, 
S csak rejtett kötés a seben, 
Mitől ez tán még jobban vérzik, 
Kioltsam végkép életem ? 
Vagy vessem magam az élveknek, 
És legyek hitvány, nyomorult, 
Hogy tudjam azt, mért van szivedhez 
Számomra elzárva az ut ? ! 
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Vagy mint a hitegetett gyermek 
Várjak tovább is, tűrjek i t t? 
Kész arany gyanánt olvasgassam 
A reménységnek rongy filléreit? 
S midőn már haldoklom a vágytól, 
Eltet adjon egy mosolyod, 
Hogy újra szenvedjek, és tudjam : 
Hogy belehalni nem fogok. 

Vagy áldjam-é legnagyobb átkom: 
Hogy téged megismertelek? 
S elkábuljak a boldogságtól, 
Mert egy léget szivok veled. 
S kínjáért egész életemnek 
Legyen az elég jutalom, 
Hogy nyájas hangod, ha máshoz szólsz 
Nekem is szabad hallanom? 

Es lemondjak az üdvösségről, 
Mert itt értem meg ég kegyé t : 
Hogy néha néha szemeidnek 
Mennyországába nézheték. 
S ne érezzek mást soha semmit, 
Csak egy hál adó örömöt, 
Hogy engem is megér a szellő, 
Mely areáidon lürödött ? 



Nem, nem tudom, hogy mit csináljak! 
Csak azt az egyet érezem : 
Hogy szeretlek kimondhatatlan, 
És hogy szenvedek végtelen. 
S hogy egy szavadtól függ most éltem, 
Egy szótól a te ajkadon, 
S e szót, ha még sokáig hallgatsz, 
Már megérteni nem fogom. 
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Halvány vagyok 

Halvány vagyok . . . az éj 
Borzasztót álmadám: 
Egy förgetegcsatában 
Az ég szakadt reám. 

Borzasztó volt a dörgés 
Az ég és föld alatt, 
Midőn ezer világgal 
Az égbolt rámszakadt. 

De nem tetszett e dörgés 
Oly rémesnek nekem, 
Mint a mikor a lányka 
Csak azt rebegte : nem! 



H a z a t é r é s . 

Az isten áldja meg azt a folyót is, 
A mely ide hozott, melyen haza jöttem ; 
Csakhogy egyszer én is 
Sirok örömömben. 
Kis ház előtt állok, apám háza előtt, 
Be-betekintek a kapu hasadékán, 
S elgondolom : minő nagy öröm lesz majd bei 
Nem is várakoznak idehaza én rám. 

Csendesen benyitok a kicsiny udvarba, 
Régi ismerős fák, ismerős itt minden, 
Mintha azt susognák, 
Hogy : hozott az isten. 
Fölugrik a kutya és elkezd ugatni, 
De mikor elém ér, egyszerre elnémul, 
Kétszer, háromszor is megtekint azután, 
És farkát csóválva lábaim elé hull. 
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En meg csöndesen az ajtó mellé állok, 
Mit csinálnak ott benn, kíváncsian nézem: 
Edes anyám olvas 
Épen a karszékben. 
Imádságos könyv az ö olvasó könyve, 
Melyből talán nekem kér örömet, üdvöt, 
Meg is hallgatta a jó isten imáját, 
Mert a jövő percben már kebelén csüggök. 

A zajra apám is kijön szobájából, 
Már messziről kérdvén, hangosan, hogy mi a ? 
8 akkor látja csak, hogy 
Megérkezett fia. 
Kiveri pipáját, s aztán gondolkozik, 
Hogy váljon mit mondjon nekem ujat, nagyol. 
S utoljára is csak annyit tud mondani, 
Hogy a bajszom megnőtt, egész ember vagyok. 

Es a szomszédok is mind mind előjönnek, 
Egyik a másiktól tudja, hogy megjöttem, 
Es egész koszorút 
Eonnak körülöttem. 
S nekem e koszorú jobb izüen esik, 
Mint a mit valaha elismerés adott, 
Hi s z én szeretetért daloltam örökké, 
Hisz én a szeretet, sziv költője vagyok. 



Végre kis húgom jön, az én szép kis húgom, 
Ki szegényke eddig nem férhetett hozzám, 
Szemében mosolygást, 
Ajkán csókot hozván. 
S míg a többi széled, ö mellettem marad, 
Az álom szárnyai míg csak be nem födnek, 
Sőt még azután is hallom könyörögni, 
Hogy maradjak itthon, ne menjek el többet! 
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S z é p c s i l l a g o s . . . 

Szép csillagos homlokú paripán 
A rónákon körösztül rohanok, 
Ki messziről lát, tudom azt hiszi 
Hogy valami jó betyár rohan ott. 
Kit csínyen ért a hadnagy valahol, 
S legényeivel űzi, kergeti, 
Vagy gyenge szivü szeretője van, 
S hogy jöjjön hozzá, ez üzent neki. 

Valóban; csak ugy lobog a hajam, 
Még kengyelemről is tajték szakad — 
Oh csakhogy ismét a rónán vagyok, 
Oly jól esik énnekem a szabad. 
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Megyek, megyek, bár nem tudom hova, 
S oly jól esik, hogy ezt nem tudhatom, 
Szemem előtt mindenütt pusztaság, 
Oly nagy . . . nagy . . . mint az én gondolatom. 

Mert nagyban töröm én most fejemet, 
Nem is vagyok én csak ugy egyedül : 
Fölizgatott véremtől a szabad, 
A nagy rónaság ugy megnépesül. 
S a hunyó naptól véres halmokat, 
A csillogó füvet a földeken, 
S a fekete vakandturásokat, 
Én mind egyébnek, másnak képzelem. 

A szivárvány is ott fenn az egen 
Kieresztett zászlóként jön elő, 
Fojtó füstté lesz a fölvert homok, 
Csatadaltól zajlik a levegő. 
És azután még jobban rohanok, 

kezemben szinte pattog, ugy szorul 
Ugy szorul ez a kicsiny ifjú ág, 
Mit az ároknál törtem ostorul. 
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Lovam végtére fáradtan kidől, 
Én is lankadni érzem magamat, 
S miként ha volnék meggyilkolt, halott, 
Lefeküszöm a mezőre hanyatt. 
S gyönyörködöm az ég lángoszlopán, 
Mit ott a már lemerült nap hagyott, 
Mint emlékét az elesett vitéz, 
Mely utána is oly szépen ragyog. 
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C s e r 111 á k. 

Cseh muzsikus Csermák hegedül, 
S a ki hallja, fölgyúl, fölhevül. 
Gyönyörű is minden nótája, 
Maga húzza, maga csinálja. 
Csak neki nem tetszik magának, 
Mintha dalán átkok volnának, 
Erzi, hogy nincs abban valami. . . 
Az, a mihez ugy ért Bihari! 
S tudja mi az oka mindannak . . . . 
„Oh mért nem születtem magyarnak 

S szive nyugodalma megtörve . . . 
Tort is ülnek immár fölötte : 
Iszszák piros vérét a vágyak, 
S a muzsikus egyre halványabb. 
Nótája is mindig keserűbb, 
De lelkén ez is csak sebet ü t ; 
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Nem ezt a bút, más bút kívánna 
Bele adni ő a nótába, 
Mitől a húrok is szakadnak . . . 
„Oh mért nem születtem magyarnak 

S ki akar fogni a vágyakon : 
Telik, és ürül a billikom, 
Ha ők isznak, ő is iszik most, 
Hiszen e bor is vér . . . oly piros! 
Ott ül a kocsmákban reggelig — 
Elitta már régen mindenit . . . 
De van neki még egy kalapja, 
A csapiárnak ezt is od' adja, 
S aztán eltör minden p o h a r a t . . . 
„Oh mért nem születtem magyarnak 

Kalap nélkül, szépen egy ingben 
Já r az ország hossza — széltiben -
Lakása a csárdák . . . a holott 
A konyhákon mindig kormot lop, 
S beirja a csárdák f a l a i t . . . 
„Vájjon mit irt ez a bolond i t t ? ! " 
S ott, hol nem hullt le a vakolat, 
Lát ják később a bús dalokat 
Mik egy őrült szivből fakadnak 
„Oh mért nem születtem magyarnak 
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Egyszer a gubaci csárdában 
Három mulatozó betyár van — 
Sir a magyar nóta . . . szól a tus, 
Csak hallgatja a cseh muzsikus . . . 
S egyszerre egy cigányt mellbe üt, 
Veszi töle el a hegedűt — 
Es olyan nótát húz, mint soha, 
Haló hattyú volt a muzsika . . . 
Aztán hegedűjét levágja, 
Maga is elesik utána — 
Emlékitől szive megszakad. . . 
Oh mért nem született magyarnak! 
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Édes anyáin . . . 

Édes anyám ölében van fejem, 
Nem szégyellem én most se magam itt, 
Elhallgatjuk igy szépen, kettesen 
Az istenfecskék dalait. 
A fülemile az én madaram, 
De most ne halljam én öt zengeni, 
Most csak az istenfecskét szeretem, 
Mert anyám ezt legjobban szereti. 

Édes anyám ölében van fejem, 
És nincsen bennem semmi aka ra t ; 
Oh a szeretet ugy megifijit, 
Egész gyermekké teszem magamat. 
És mindenre oly vágygyal hallgatok, 
Es mindent oly érdekkel kérdezek : 
Hogy hány galambunk van most összesen 
Hát a diófa hol van ? kiveszett ? 
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Edes anyám ölében van fejem, 
S minden szavából annyit tanulok ! 
Oh ő nálam is többet szenvedett, 
S igy sokat tudhat, mit én nem tudok. 
„Csak a nagy szenvedélyeket kerüld, 
Altalok a sziv üdvhez so se jut, 
A boldogság kis örömökbül áll, 
Kis csillagokból lészen a tejút." 

Edes anyám ölében van fejem, 
>S oly jól esik, hogy kissé feledem, 
Elfeledem kinzó ábrándidat 
Halhatatlanság, hírnév, szerelem! 
S rám mosolyognak kertünk fái mind, 
A fecske, galamb, mintha mondanák: 
Maradj te itt közöttünk jó fiu, 
Nem teneked való a nagy világ ! 
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Beszélgetek rólad . . . 

Beszélgetek rólad kicsike húgomnak, 
8 a jó isten tudja hogy minek nem* mondlak; 
Elbeszélem neki galambnevetésed, 
Liliomjárásod, epedő nézésed. 
Elbeszélem neki minden szépségeid, 
Leomló hajadtól kis fehér kezedig, 
8 mikor elhallgatta, mint egy tündér regét. 
Azt mondja : istenem ! csak eljönne felénk. 

Beszélgetek rólad az édes anyámnak, 
Es elmondom neki, hogy mily szelid lány vagy — 
Mintha gerlicék közt növekedtél volna, 
Mintha ugy szült volna a rét liliomja. 
Az agg is megifjul, hogy ha téged láthat, 
Hozzád jön enyhülni minden bú és bánat. 
Egy, hogy édes anyám már könyekre fakad — 
Hem t u d o m . . . de szépet gondolhat ez alatt. 
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Beszélgetek rólad az édes apámmal 
Haladva végetlen, nagy rónákon ál tal ; 
Fölöttünk a napnál épen egy sas repked, 
És mondom a napnak: a te fényes lelked, 
Mely ott van, hol senki, dicsőén, egyedül, 
Én meg a sas vagyok, ki oda tör, repül. 
És apám ugy örül ezen a beszéden: 
„Ily lelket kívántam már én neked régen!" 

Beszélgetnek rólad apám, anyám, húgom, 
S ugy fáj nekik, hogy ezt hallgatni se tudom 
Hogy én nem örülök, nem vigadok velek, 
Pedig én voltam az, ki ugy dicsértelek. 
F á j nekik, hogy újra búba merült lelkem, 
Mert hisz olyan nagyon szeretnek ők engem, 
Od' adná énnekem mindegyik a lelkit — 
Oh hogy te ne>i\szercfcVf. ők azt nem is sejtik ! 
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Képed ugy a szivemre nőtt, 
Nem is hiszem, hogy nem vagy 
Csak azt látják, hogy készülök 
Meglátogatni valakit. 

Anyám, húgom kérdik: hova ? 
De én semmit sem felelek, 
Már nálad vagyok, nálad, és 
Előre euyelgek veled. 

Hanem az utcán, oda künn 
Egy szél a homlokomra csap, 
S akkor látom csak, hol vagyok, 
Hogy mivé tettem magamat. 

Látom, hogy nekem nem valók 
A szeretet kis fényei, 
Engem csak szemed napja tud, 
Csak az tud földeríteni. 
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S fojtani kezd a levegő, 
S megnehezül, s ugy ég szivem ; 
Nem is hiszem, hogy sziv ez itt, 
Egy izzó golyónak hiszem. 

Es szenvedek olyan nagyon, 
A mint soha sem szenvedék, 
Hervadni látom most magát 
A fák zöldellő levelét. 

S beborongok erdőt, mezőt, 
Mert itt az utcán sértenek, 
Sértenek jóságukban is 
E rám mosolygó emberek. 

Az alkony végre haza vet, 
Az idő is oly felleges, 
Oly felleges, minő szivem, 
Kétszeresen sötét az est. 

De azért az én kis húgom 
Künn vár reám az udvaron, 
S oly jó, hogy ott van, legalább 
Fejem vállára hajthatom. 
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S igy állok soká szótlanul, 
Bár dul bennem száz gondolat, 
Miket fölver a fájdalom, 
Mint a szélvész a habokat. 

Megszólít végre kis húgom: 
Hogy már egészen este lesz, 
Menjünk be talán édesem, 
Az eső is csepegni kezd. 

S én engedek, bár jól tudom : 
Hogy nem az eső csepegett, 
A sötétben én hullatám, 
Én ejtettem rá könyemet. 
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Gyula őrséin. 

A szamárpadban ült biz ő legtöbbnyire, 
Nem akart menni a tudomány fejibe, 
De ha ment volna is, nem vesződött, küzdött, 
Nem is akart lenni, ugy mondá ő, püspök. 
Szidalmazták sokszor jámbor jó szülői: 
Hogy mi lesz belőle, nyakukra fog nőni, 
S végre is elválott, mi legyen belőle, 
Nem maradt ő otthon, nem nőtt a szülőkre 
Az én Gyula öcsém. 

Háborús idő jött, húzták a verbungot, 
Az én Gyula öcsém verbung közé ugrott, 
Hanem kinevette a sok nyalka legény, 
Olyan sápadt, vékony, kis fiu volt szegény, 
De vala másképen igen áldott képe, 
S oly szépen könyörgött, hogy megszánták végre, 
S bevették bakának a kis istenadtát — 
Oh hogy örült, mikor a ruhát ráadták, 
Az én Gyula öcsém. 
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Hanem bezzeg apja, ez másképen beszélt, 
A nagy boszankodás tnajd elvette eszét, 
S gyűlt az atyafiság nagy titkos tanácsba, 
S végezék: hogy apja a fiát kiváltsa; 
Ki is váltotta, de hiába váltotta, 
Addig hallgatott rá, mig zárva tartotta, 
S mikor kiereszté, ereszté nagy búra, 
Szaladt a verbunghoz, és beállott ú j ra 
Az én Gyula öcsém. 

Kivitték azután, elvitték messzire; 
Tiz hónapig nem jött a fiúnak *hire, 
Ezt se maga hozta, hanem ugy más mondá : 
Evei számánál több csatában volt már ! 
Erdemjele is van, de nem pántlikája, 
Ugy szabta valaki karddal homlokára, 
Előre is ment már, oh váljon ki h i t t e? ! 
Föl, föl egészen a káplárságig vitte 
Az én Gyula öcsém ! 

Fölkereste egyszer apja a táborban, 
Epen tőle kérdé, hogy a fia hol van ? 
Oly furcsán nézett ki, hogy nem ismert rája, 
Csupa puskapor volt szeme, füle, szája. 
S mit útra adott még, szép kis köpenyege, 
Oolyóbis-lyukaktól vala telistele, 

13* 
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Szuronya elgörbült, csákója berepedt — 
Ily furcsa baka volt, ilyen furcsa gyerek 
Az én Gyula öcsém. 

Mondá neki apja : kiváltalak megint, 
Tudom, meguntad e bolond életet i t t ; 
De ö visszafelelt: ez csak a gyöngyélet! 
És ha nem lenne is, ugy se soká élek. 
Annyi golyó érte immár köpönyegem, 
Hogy most rajtam a sor, ki nem kerülhetem ; 
De hiszen mindenki száz évig nem élhet — 
így vetett apjával 'véget a beszédnek 
Az én Gyula öcsém. 

És ugy lett, mint mondta; két három nap múlva 
Megverték a dobot, s nagy csata lett újra. 
Sok volt az ellenség, és mellé még pihent, 
Az is lett a vége: retirált a mienk. 
Csak egy apró káplár állta meg a helyét, 
S küzdött százak ellen, a kik körülvevék, 
Mig végre szivébe mártottak egy kardot — 
Vala pedig ez a bohó apró bajnok 
Az én Gyula öcsém. 

Tartottak azután értté requiemet — 
Zászló, kópja, kard volt koporsója felett — 
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De a koporsóban nem vala benn semmi, 
Szegény káplár testét meg nem tudták lelni ; 
Ott maradt a sikon össze-, széttiporva, 
S keresztje most bokor, sirja meg a róna, 
Melynek csak a harmat sirhat tetejibeu — 
Maiglan sem tud juk : hol nyugszik, hol pihen 
Az én Gyula öcsém. 

Most, hogy otthon voltam, beszélgettünk róla, 
Sirva mondá any ja : csak el ne ment vóna! 
Es sirtam én is, de nem a fin végett: 
Magamat sirattam, hogy én minek élek ? ! 
Szivemen szerelmi féríiatlan sebek, 
S irom rakásra a kesergő verseket, 
Szebb sebek ölték meg az ö dicső szivét — 
Oh mért nem haltam meg én is ugy, a miként 
Az én Gyula öcsém. 
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Magyar barátság. 
(Ballada). 

Galambbá lett a keselyű, 
Kis csermelylyé a zuhatag, 
Harmattá a tenger árja, 
Hogy kedvesét viszont látja. 

Szeretője édes keblén 
Pihen a szép Forró László — 
Hangja lassú, nem is hallik, 
Csak ugy súgja : édes Margit ! 

Az a hang, szó, mit a viszhang 
Száz hegyen hord máskor végig, 
S csak ugy ejti el a rónán — 
Melyre ezer bujdosó vár. 

De most nem is parancsolhat, 
A szerelem kérni tud csak, 
Koldus az, bár tedd királynak, 
Büszkesége az alázat. 
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És serege messze is van, 
Mély titokban hagyta oda — 
Csak egy ifjú jött el vele, 
Jó pajtása vitéz Gelye. 

Jó pajtása béke s harcban, 
Ugy kiséri, miként az árny, 
Ugy csügg rajta, ugy néz rája 
Szinte hasonlit hozzája. 

És most ő is olyan boldog, 
Hidegen is érzi: szeret! 
Boldog, mintha nem is volna 
Az országnak bujdosója. • 

De im arcán mi fut át most, 
Mint sötétség az acélon ? 
— Mi érhette, oh mi lehet ? 
Kívülről jön rá felelet: 

,Bujdosóknak hadnagy ura 
Forró László add meg magad ! 
Sereged már kardra hányva, 
Magad vagy még csupán hátra 
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S a világos kicsiny szoba 
Egyre egyre sötétebb lesz — 
Arnyat vet a sok emberfő, 
Mint a tömeg közelebb jő. 

Kardjához kap Forró László, 
S kirohanna, ki is menne, 
De a kedves visszatartja, 
Ráfonodván gyenge karja. 

Remegő szép tagjaival 
Reáborul, elfódözi, 
Sötét arcát szőke hajjal, 
Mint az éjszakát a hajnal. 

• 

S siró hangon azt susogja: 
Nincs itt László, nem is volt itt 
Mintha épen várnák szavát, 
S elhinnék, ha meghallanák. 

Gelye Miklós pedig ott áll 
Merőn, mint egy márvány szobor, 
De szivében forró eszmék: 
Hátha, hátha én elvesznék! 
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Barátom volt, s hasonlítunk, 
Homlokunkon egy egy sebjel — 
0 még boldog, ő még sze re t . . . 
László, Margit, ég veletek! 

S mig odakünn a poroszlók 
Mindig jobban orditanak, 
Mindig jobban orditanak: 
Forró László add meg magad! 

Gelye Miklós közibük lép, 
Aztán csönd lesz, s újra lárma, 
Ujongása poroszlóknak, 
A mint vele elrobognak. 

I)e László is kitör mostan: 
Ez árulás, ez nem lehet — 
Hanem késő! — nyomot vészit, 
S Gelyét az nap lefejezik. 

És csodákat beszél a nép 
Véréről a meggyilkoltnak, 
Minden cseppje piros csillag, 
Mindegyikből rózsák nyílnak. 
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A z ö r e g c i g á 11 y. 

(Életkép a török-világból). 

I. 

,Loptál-é malacot fiam ?' 
„Loptam biz éd's apám !" 
,Áldjon meg értté Fáraó, 
S a nagy szakálu Ábrahám! 
Munkára purdék szaporán, 
Azonnal meg kell ölni, 
Elől, hátul jól megpörkölni, 
S vigan leszünk a jó malac torán. 
Es szólani fog bőgőnk, hegedünk, 
Nem lesz ma nálunk a bú vendég, 
Vígan leszünk, mintha Nagy-Idán lennénk 
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Hej ! ez volt a mi megölő betűnk. 
De még se lesz egészen víg torunk, 
Mert hát purdék nincsen borunk, 
No de ezen segitni kell, 
Azért hamar munkára fe l ! 
S a borhiány se fog 
Jó minket bántani, 
Munkánkat jó borért 
Be fogják váltani.' 
S a falu végén az öreg cigány 
Családjával patkószeget csinál. 

H. 

,Purdék! kitört a háború, 
Vészben van a haza, 
A bajnokra vár koszorú, 
Szalmát kap a laza. 
Azért fiuk, fegyverre fel, 
Tinektek menni kell, 
Én mondom ezt, apátok, 
Áldásom rátok ! 
S mivelhogy négy közületek 
Alig kilenc, tiz éves, 
S fegyvert viselni képes 
llyformán nem lehet ; 
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Tehát mert nem forgathat panganétot. 
Forgasson hegedűt, meg klarinétot, 
Egyik táborból a másikba járjon, 
S kevés pénzért sokat, s jót muzsikálj 
Mert ugy mint a kard pusztit, 
A jó muzsika buzdit. 
No most fiaim menjetek . . 
És ök kilencen mentenek, 
Es aprajok és nagyjok 
Tön, mint rendelte apjok — 
S a falu végén az öreg cigány 
Nap-éj hosszat kardot, kaszát csinál. 

m . 

Elmúlt a háború zaja, 
Mint pusztító zivataré, 
Keservesen ja jong a vén dadé, 
Szegénynek meggyült a baja. 
Bujában majd megörül, 
Es napról napra őszül, 
Fehér hajjal borított képe, 
Olyan mint légy az aludt téjbe'. 
S bujában mit csinál ? 
Magának muzsikál! 
Szörnyű nagyot huz a vonónak 
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Gyántátlan végivel, 
A húrok, mint gyermek, ugy szólnak, 
Ha anyját veszti el. 
Oly busán a cigány azért turbékol, 
Mert egy se jő a katona purdékból, 
Nem tudja merre vannak, 
Csak azt, hogy elmaradtak ! 
És most, nem csak malaca nincs, 
Mit a cigány oly szörnyű mod szeret, 
Sőt mert fehér cipója sincs, 
Jó, hogy ha kap kis száraz kenyeret; 
S hogy megkeresse száraz kenyerét, 
Föl, fölveri a dadé tenyerét — 
A falu végén az öreg cigány 
Nagy zokogás közt láncokat csinál. 
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Viszonlátásra. 

Oh de mennyit gondolkozom: 
Hogy fogadsz majd engemet, 
Pirulva-é, elpirulva 
Mint napot a fellegek? 

Vagy reszketve, mint a szellőt 
A rózsafa lombjai, 
S elsápadó két orcádnak 
Rózsája fog hullani? 

Vagy, miként a hegy patakját 
A kősziklák idelenn, 
Ugy fogadod a megtérőt, 
Egykedvűen, hidegen ? 
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Szép volt ínég is • • • 

Szép volt még is, gyönyörű az a nap, 
Mikor téged njra megláttalak ; 
Mint valami kis fehér szentlelket, 
Épen galambjaid közt leltelek. 

Volt egy fehér kis galamb kacsódban, 
S galambot is, kezed is megfogtam. . . 
Galamb tolla olyan szép, oly lágy volt, 
De kis kezed még is szebb, puhább volt. 
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Voltam én már . . . 

Voltam én már boldog veled, 
Es te is voltál én-vclem, 
Te már ezt el is feledéd, 
De én soha se feledem. 
Az ég csillaggal odafenn, 
Szivünk érzéssel volt tele, 
Gyönyörű nyári este volt — 
Emlékszel-e, emlékszel-e ? 

Mondám : szeretlek síromig, 
Bár ezt nem érti meg szived, 
Bár enyim soha nem lehetsz, 
Bár most még szavam sem hiszed. 
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De hinni fogod egykoron, 
Eljö annak is ideje, 
És megfogtam kis kezedet — 
Emlékszel-e, emlékszel-e V 

S te nem vontad cl tőlem azt, 
Ez egyszer ottan hagytad, ott — 
Há az isten engem szeret, 
Oh ugy e percben meghalok. 
Nem voltam még ily boldog én, 
S nem leszek többé soha se, 
Hegy künyezék, hogy reszketek !. . 
Emlékszel-e, emlékszel-e ? 

Mondtál azután dalt nekem, 
Alit csak dalnak hitt volna más, 
De énnekem minden szava 
Ugy tetszett, hogy egy vallomás. 
Hangod oly nagyon reszketett, 
S szivem ugy tele volt, tele, 
Mért ne hittem voln' hogy szeretsz?. 
Emlékszel-e, emlékszel-e ? 

13* 
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Másnap, mikor találkozunk, 
Fogadtál mint egy idegen, 
Én rád tekintek lángolón, 
S te elfordultál hidegen. 
S szivem most kettős fájdalom, 
Kettős bánattal van tele ; 
Mért játsztál velem akkor ugy 
Emlékszel-e, emlékszel-e ? 
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V á g y. 
Üdvözítsél csak egy percre, 
Oh borulj csak egyszer rám, 
S tégy azután a mit akarsz, 
Boldog leszek azután. 

Egyszer lássam vágyban égni 
Halvány, hideg ajkadat, 
S legyen aztán mindörökre 
Ismét gúnyos, hallgatag. 

Simítsa meg ez a kis kéz 
Csak egyszer is homlokom, 
S bármi szégyen érje aztán 
En mosolygva hordozom. 

S egyszer mondja ez a kis szí 
Oh csak egyszer, hogy szeret, 
Rágalmazzon minden aztán, 
En mindenen nevetek. 
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Híjába vagy borús . . . 

Hijába vagy borús, oly sötét, oly rideg, 
Virágos gyönyörű azért a te szived: 
A sötét árnyat, mit az erdők lombja vet, 
Kopár foltnak hiszi messziről a világ, 
Es csak az tudja, hogy ott a legtöbb virág, 
Ki borongása közt hozzá ment, közelebb. 

Hijába vagy te oly zárkózott, hallgatag, 
A költő tudja, hogy mit sejtsen ez a la t t ; 
Az üres szoba is, az legjobban fecseg 
M¡helyest valaki könnyelműn bekiált, 
Mig a mely tele van, az egy hangot sem ád, 
Nem árulja el az ott rejlő kincseket. 
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I I o I «1 o g s á g. 

A kocsi robog, együtt utazunk, 
Én szemközt ülök, szemközt teveled, 
Es egy gyönyörű könyvet olvasok, 
Már óra hosszat nézem képedet. 
Szépségedet már ugy mcgtaiiulám, 
De nem! nem ! hisz az olyan végtelen, 
De nézni most azt még is elhagyom, 
Szépségednél is szebb vau képeden. 

Megyünk, megyünk, és arcod ugy pirul, 
Gondolkozom : hogy minek jele ez ?! 
Beszélgetünk, és hangod reszke teg! . . 
Leány ! leány ! te engemet szeretsz ? ! 
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Vagy megőrültem a nagy vágy miatt, 
S e boldogságot csak ugy képzelem, 
Ugy legyen őrültségem örökös, 
Csak arra kérem az én istenem ! 

Szivem, lelkem ugy tele, tele van, 
Ah ugy elöntötték a gyönyörök, 
E fák, halmok, a miket elhagyunk, 
Azt képzelem, mind nekem könyörög. 
Ugy könyörögnek, hogy ne menjek el, 
Mert elhervadnak, ha én elmegyek, 
A tavasz, nap, az én szivem után 
Nem adhat nekik elég meleget. 

Pedig mennyi nap van most az egen ! 
Ali mennyi, mennyi, sok, sok nap van ott 
Én mind napnak tekintem legalább 
Most, az égre följövő csillagot. 
Oly forró könyben úszik most szemem, 
A boldogságnak könye oly meleg, 
És oly melegek mind a csillagok, 
A mint az én könyemben fürdenek. 
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És most egyszerre szivemhez kapok ! 
Ugy féltem, ugy féltem hogy megszakad 
Nem féltém soha fájdalmiban igy, 
Mint mostan a gyönyörűség alatt. 
Oh olyan a sziv, olyan mint az ág, 
A hervadás, bú, nem árt ugy neki 
Mint a virág, a mihez nem szokott, 
A sok virág, ah ez letörheti ! 
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V i o l a á g y . . . 

Violaágy, violaágy . . . 
De jó a te édes anyád ! 
De jó a te édes anyád, 
Hogy igy minket mulatni liágy. 

,Mulassanak, nevessenek, 
Reá érnek, még gyerekek ?' 
Hej ha tudná : mit beszélünk, 
Tudom lenne akkor nékünk! 
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S e j t o l c 111. 

A csillag is akkor hull le, 
Alikor legszebben ragyog, -
És szétpattan a buborék 
A midőn már legnagyobb. 

Üli miért oly nagyon szépek 
A te ajkad hangjai ? ! 
Alivé leszek akkor, ha majd 
Nem fogom azt hallani. 

üli miért oly nagy üdvösség 
Megfognom kis kezedet ? ! 
Fáj , hogy ilyen boldog vagyok, 
Oh nézd csak, hogy reszketek! 

A csillag is akkor hull le, 
Alikor legszebben ragyog, 
Es szétpattan a buborék 
A midőn már legnagyobb. 
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Vagy legalább ne lenne oly 
Nagyon szelíd, szép szemed, 
Mintha bucsut intene már, 
Sugara oly reszketeg. 

Vagy csak lelked szállna lentebb, 
S én ne szeretnélek ugy, 
Kisebb szépség, kevesebb üdv 
Tán nem. adná ezt a b ú t : 

Hogy üdvömnek fénye mellett 
Mint az árnyék megjelen, 
S intő, nehéz dolgokat sug 
Egy fekete' sejtelem. 

A csillag is akkor hull le, 
Mikor legszebben ragyog, 
Es szétpattan a buborék 
A midőn már legnagyobb. 
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V a 1 á s u t á u. 

Átvirasztáni a hosszú éjt, 
Néztem, hogy mint megy el a hold, 
Mikor a nap már odaért, 
8 lángjával mintegy belefolyt. 

A hold majd újra visszajön, 
De a kit keres már halott, 
Elvérezve a hegytetőn 
Sírjában leli a napot. 
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H e r v a d o z ó . . . 

Hervadozó bokor alatt 
Heverek a fűben hanyatt, 
S az altató szellő mellett 
Elaluszom mint a gyermek. 

S mig aluszom mélyen, hanyatt. 
Fejem fölé kerül a nap, 
S árnyán át a levelkéknek, 
Arcomra oly édes fényt vet. 

És a liget hulló bokra 
Virágot szór homlokomra, 
És a szellő, és virágok 
Hoznak reám boldog álmot. 

10 
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Te gyáva gyermek. 

Te gyáva gyermek, ki egy szóra 
Magába vonul, s kesereg, 
Te hős, ki sokszor átkot szórva 
A halált magad keresed ; 

Te király, kinek tornácába 
A száműzött esd, könyörög, 
Te koldus, a kit megalázva, 
Míg térdelél, más ellökött. 

Te habzó tenger, melynek tükrén 
Az sem látszik, mi legnagyobb, 
Te tiszta tó, hol minden kis fény 
Nagy lángoszlopként ég, ragyog. 

Hol annyian temetve vannak, 
Te hallgató, te puszta sir. 
Te bölcső, miben a fájdalmak 
Ébredő csecsemője sir. 

10 * 



— 148 — 

Te ifjú, a kit nagy tüzében 
Istenné tesz az akarat, 
S ki mindenen megnyugszol szépen, 
Te szegény, tehetetlen agg. 

Te nagy világ, melynek határa 
Tul a nap, s csillagokon ér, 
Te kiesi lap, hova csupán a 
Szeretett lányka neve fér. 

Te tisztán égő lámpa, melynél 
Mindenki olvasni hiszen, 
Te gyötrelmes, te örök rejtély, 
Te megfoghatlan sziv — szivem! 
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sak liogy itt vagy édes anyám. 

Csak hogy itt vagy édes anyám, 
Soha sem várt még igy fiad, 
Oh most érzem csak igazán, 
Most érzem, hogy nekem mi vagy. 

Halvány vagyok ugy-e nagyon ? 
Szivem most egy nagy kint állt ki — 
De csakhogy te itt vagy anyám, 
Nem fog már az többé fájni. 

Sokat veszték . . . ne kérd, hogy mit, 
Talán mindent e világon, 
De én erre készen voltam, 
Hogy azután ugy ne fájjon. 

S most csak a sok elfojtott köny 
Egeti még a lelkemet, 
Mit a férfi, nem sirhatott 
Boldogsága sirja felett. 



De most előjöhet a köny, 
Te előtted mért szégyelném ? 
Szabad sirni a gyermeknek 
Edes anyja édes keblén! 



— 151 — 

Elfeledném . . . 

Elfeledném az esküvést, 
Melylyel előtted térdelék, 
Lelkét is elvesztheti az, 
Ki elveszté már mindenét, 
Csak kicsike kis kezedet 
Soha se fogtam volna meg. 

Tréfának venném szavaid, 
A miket szerelmed adott, 
Es játéknak a reszketést, 
Midőn liivéd, hogy meghalok. 
Csak kicsike kis kezedet 
Soha se fogtam volna meg. 

Álomnak hinném az egészt, 
Mindent, mi minket egykor ért, 
A kicserélt virágokat, 
A sok szép holdvilágos éjt. 
Csak kicsike kis kezedet 
Soha se fogtam volna meg. 
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A mikorra majd vlsszajüsz . . 

A mikorra majd visszajösz 
Azt hittem csak sirom leled: 
Zöld erdőben sötét dombot, 
Anyámat is megkértem hogy 
Engem oda temessenek. 

Szereted te a zöld erdőt, 
A virágot, a dalt abban, 
S ha tavasz jön, erdő szép lesz, 
Gondoltam: majd oda tévedsz 
Síromhoz is akaratlan. 

S boldog voltam előre is : 
Mi jó lesz a sirban nékem, 
Ali jó lesz, ha kicsi kezed 
Aíegsimitja keresztemet, 
S tán könyet is ejtesz érttem. 
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Mert én hittem, hogy meghalok, 
Hogy nélküled nem élhetek, 
S ha e válást kíállanám, 
Megölne a szégyen talán, 
Hogy kevéssé szerettelek. 

Es ábránd volt ez az egész, 
Nem ölt engem meg a bánat, 
Es a szégyen sem érhetett, 
Látni fogsz még te engemet — 
Oh a sziv sokat kiállhat. 

Hanem ez a viszonlátás, 
Ha csak percig is szerettél, 
Érhetett voln' engem bármi, 
Jobban fog az neked fájni, 
Ah jobban a sírkeresztnél! 
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Ne simítsátok . . . 

Ne simitsátok homlokom, 
Tudom, hogy nekünk válni kell, 
Az idő itt van, érezem, 
Ne tréfáljatok már velem, 
Menjetek isten hirivel. 

Köszönöm a sok örömöt, 
Mit nekem csak ti adtatok, 
S mi kezeteknek általa, 
Gyötrelmiben is szép vala, 
Köszönöm a sok bá.natot. 

Eltem holdas leányai, 
Á b r á n d o k , isten veletek ! 
Vegyetek már most mást körül, 
Ki nektek talán még örül, 
Ki nem tudja még nevetek ! 

• 





Nem, nem . . . 

Nem! nem! . . . ennek hinni kell 
Ha ez is csal, ez a homlok, 
Megtagadom az égboltot 
Fényes csillagezrivel. 

Ha ez is csal, ez az arc, 
Akkor semmi, s minden veszve, 
Ugy a világ örült eszme, 
Es az élet kába harc. 

Oh nyújtsd újra karjaid, 
S altasd el e fölvert lelket, 
Dajkája a szerelemnek ; 
Nyájas, édes, drága h i t ! 



Mily szépen s z ó l . . . 

Mily szépen szól most a madár, 
Hogy susognak a bokrok i t t ! 
Tán a te édes, epedő 
Beszéded viszhangozza mind. 
Oh szólj lassabban, ugy hogy azt 
Lelkem hallja csak meg maga — 
Ugy is most minden rád figyel, 
Nézd: mily csöndes az éjszaka ! 

Oly csend van itten a mezőn, 
S amott a sugáros vizén, 
Csak egy zajong, csak egy dobog, 
Az én keblem, az én szivem. 
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Oh ha dalt zengnének az ég 
Valamennyi csillagai, 
Azt, a mit én most érezek, 
Még se tudnák elmondani! 

Jerünk odább! . . nézd itt a lomb 
Arcod irigyen elfedi, 
Nem tudnak idehatni, a 
Hold, és csillagok fényei. 
S én meghalok, ha percig is 
Nem láthatom most képedet, 
Gyerünk odább, oh jer hamar, 
Had lássalak, hadd nézzelek. 

Had nézzem a virágot is 
Mi ugy égeti szivemet, 
Mit á bokorról tört elébb, 
És oda tűzött kis kezed. 
Hadd nézzek mindent, a mi van, 
llércet, mezőt és völgyeket, 
Gyönyörűbb, mint most, a világ 
Énnekem már ugy sem lehet. 
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Es hadd nézzem az eget is, 
Mely oly csodás fényben ragyog — 
Nem ábránd — én tisztán hiszem : 
Hogy megnőttek a csillagok. 
Oh annak talán még maga 
A mennyország is közelebb, 
A ki mint én, oly lángolón, 
Oly forróan, nagyon szeret. 

tk' 
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Hlaradjon e z . . . 

Maradjon ez sejtelemnek, 
Fél igaznak, fél álomnak, 
E szót, mely már ajkadon van, 
Nekem soha ki ne mondjad. 

Csüggjön az ott, mint a rózsán 
Csügg a napvilágos harmat, 
Én meg mint a beteg lepke 
Hadd várjak rá, hadd szomjazzak. 

E fél öröm, fél bánatban 
így vagy te szép, igy vagy legszebb, 
Kedvesedet búban látva, 
De tudva hogy : értted szenved. 

10 





Nézd azt a k i s . . . 

Nézd azt a kis kék virágot, 
És ne szólj, hogy mit jelent, 
Ne tudja azt soha senki: 
Csak az isten odafent. 

Ugy is lásd a világ előtt 
Legfölebb guny volna r ánk : 
Mit mi arra szerelmünkben 
Olyan büszkén fogadáuk. 

11a hervadni fognak egykor 
Boldogságunk leveli, 
Nézd azt a kis kék virágot 
Az meg fogja menteni. 

Ha egymástól elszakadunk, 
S ingadozni fog a hit, 
Az a virág visszaadja 
Lelkünk boldog álmait. 

11* 
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(».vermeknek mondasz . 

Gyermeknek mondasz . . . az vagyok. 
Valóban gyermek lettem én, 
Mióta tudom, hogy szeretsz, 
Egészen ujja születém. 
Előttem a sok bú között 
Már minden, minden összefolyt; 
Oly u j most nekem a virág, 
S a dal, mit a madárka mond. 

Gyermeknek mondasz . . . az vagyok. 
A kincseket nem ismerem, 
A mi egyedül boldogít, 
Kis kezed az, játékszerem. 
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S ha a fény még is érdekel, 
Szivem csak arcodnak örül, 
Min olyan fény van nappal is, 
Mint éjjel a csillag körül. 

Gyermeknek mondasz . . . az vagyok. 
Most oly furcsákat álmodom : 
Fölöttem annyi csillag ég, 
Kínálják velük homlokom. 
Oh én a te szerelmedet 
Nem érdemlém meg semmivel, 
S oly nagy dolgokról álmodom, 
A miket nekem tenni kell. 

Gyermeknek mondasz . . . az vagyok, 
Oh bánt is ez, mint semmi nem; 
Lásd, oly sok virágot szedék 
A boldogságnak kertiben. 
Ily sok virágra még kicsiny 
Az én lelkemnek pohara — 
Hová tegyem ? . . ugy remegek, 
Ha egy szál is elhullana. 



Gyermek vagyok én igazán, 
Ugy szólanék, és nem merek, 
Nem értenék meg, azt hiszem, 
Az én nyelvein az emberek. 
Oli mért is vagy oly messze most 
Egyetlen édes jó anyám ! 
Hogy volna még is, a kinek 
Boldogságom elmondanám. 
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Nincs mostan ősz . . 

Nincs mostan ősz, az nem lehet 
Ezek nem hulló levelek; 
Szép sárga pillék szállanak 
Ide s tova a fák alatt. 

S e pirosság a bokrokon 
Nem hervadás, én ugy tudom -
Ez a pirosság rózsa mind, 
Ilju, meleg tavaszba' nyilt. 

Beh hatalmasak szemeid ! 
Pedig fényük olyan szelid, 
Ha rám sütöd igy melegen, 
Fölfordul a világ velem. 
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A természe t . . . 

A természet, meg én, 
Oh hogy vártunk mi téged ! 
A nap, 8 az én szivem 
Olyan egyformán égtek. 

A viznek gyöngyei 
Ugy küzdtenek egymáson : 
Fönt akart lenni mind, 
Hogy tégedet meglásson. 

S olyan tündéri zaj 
Keletkezett a tóban, 
Csak vérem zajogott, 
Csak az hullámzott jobban. 

Lehajták fejüket 
Virági a mezőknek, 
Én is gondolkozám : 
Hogy majd mint üdvözöllek. 



És fölszállt a madár 
A legmagasabb fára, 
Föl, széttekinteni: 
Hogy jösz-é valahára ? 

Én meg az uton át 
Az erdőségbe mentem, 
Tán ott jársz egyedül, 
Te kis borongó lelkem ! 

S madárka visszaszállt, 
A mezők nem lánya nem 
És sirni kezdtenek 
Levélkék közt a szellők. 

Szellők ugy sirtanak, 
A mint én sóhajtottam, 
Üres volt a vadon, 
Nem leltelek meg ottan. 

Es elborult a nap, 
Halványultak sugári, 
Mint az én szivem is, 
Mely ugy elkezdett fájni. 



S nagy cseppek jöttének 
A fáknak levelére — 
De nagyobbak a te 
Hü szeretőd szemébe! 
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Mi vonja . . . 

Mi vonja ugy fejed a te kis kezedre ? 
Tán a mik a rózsát 
A bokorra vonják. 
A nagy szépség súlya, a nagy szépség terhe ? ! 

Vagy a mi holdat viszi ezüst habra, 
Az a sok fény, a mi 
Ugy tud bágyasztani. . . 
Lelkednek fényétől vagy ugy el lankadva?! 

Vagy homlokod körül a mi olyan meleg, 
Ott repdeső lelkem, 
Áldásom, szerelmem, 
Az süti le tán ugy kis kezedre fejed ? 



Nem Is lenne . . . 

Nem is lenne azután szó 
Galamb bugásáról 
Rózsa nyílásáról 
Ha egymásé lennénk mi . . . 
Ha valami nagyon nagyon 
Szépet mondanának, 
Akkor a világnak 
Rólunk kéne mesélni. 

Nem is beszél talán másról 
Galamb az erdőben, 
Virág a mezőben, 
Csak örökké ellenünk — 
Könyörögnek az istennek : 
Galamb: bugásában 
Rózsa : nyílásában, 
Hogy mi egygyé ne legyünk 
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Oh liogy szólhatsz 

Oh hogy szólhatsz a jövőről, 
Mikor oly szép a jelen, 
Minek látsz te hervadást ott, 
A hol én csak rózsát látok, 
Nyiló rózsát szüntelen. 

Beborított rózsáival 
A szerelem engemet, 
S e rózsák oly sürün hullnak, 
Elfödik a jövőt, multat, 
Csak egyet nem, a jelent. 

Ajakadnak madárdala, 
Szelid csillagszemeid, 
Pirulásod hajnalfénye . . . 
Ez a világ, összevéve, 
Más gondolat minek itt ? ! 

< 
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Szeretném . . . 

Szeretném, ha porban volnál, megvetetve, 
< >h mi forrón ölelnélek kebelemre ! 
Mint napsugár fölemeli a harmatot, 
Föl a fáknak tetejére, hol ugy ragyog. 

Szeretném, ha bujdokolva, nem ismerve, 
Bolyonganál, mint az ér, ha nincsen medre ; 
Ez a félig megrepedt sziv de jó volna, 
Jlogy a bolygó, úttalan ér folyjon oda. 

Vagy lennél ugy, mint anyátlan kicsi gerlék. 
Minden nélkül, hogy mindened én lehetnék, 
Almod álma, lelked lelke, szived szíve, 
Volnánk bárhogy a világon . . . oh csak igy ne! 

12 
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A z á s z l ó . . . 

A zászló már föl van húzva, 
A horgonyt is fölszedek, 
Viz szivébe belezuzva, 
Nagyokat vág a kerék. 

S még is nézd esak, a viz areát 
Szebbé teszi mind e seb, 
Hajó mennél nagyobbat vág, 
A viz annál fényesebb. 

Jó barátom ! ne örülj, mert 
Az ajakam mosolyog, 
Ha tudnád, e mosoly mellett 
Mily metsző gúnyt hordozok! 

13* 



Néni jövök e l . . . 

Nem jövök el soha többé, 
Csak most egyszer visszatérjek, 
Kínos igy átvirasztani 
Messze tőled, éjről é j e t ; 

Csillagtalan éjszakákat . . . 
És mellé még gondolni azt : 
Hátha más most szemeidnek 
Szép csillaga mellet viraszt. 

Es sejteni, hogy te vig vagy, 
Mig én itten ugy szenvedek 
Most valaki rád mosolygott. . 
Most megfogták kis kezedet . 
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élessze l ia l l ik . . . 

Messze hallik a muzsika, 
Mulatóz a puszták fia, 
Könyökére hajtva feje, 
Szeme sürü könynyel tele. 

Előtte két üres palack, 
Kéges régen kiitta azt, 
Mostan j á r j a a harmadik, 
A mellett sír , szomorkodik. 

S föl-fölkiált néha nagyot : 
Istenem ! de árva vagyok — 
Én vagyok csak, én az árva 
Mért is jöttem a világra. 

Tán ménesét vesztette el? 
Dehogy ! hiszen amott legel ! 
Vagy babája csalta tán meg? 
Az istenért se csalná meg! 
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Két ruha. 

L 

Vígan zörög a kocsi, 
Ivetten ülnek rajta, 
Egy elsápadt kis leány 
Meg a leány anyja. 

Vig, beszédes a szülő, 
Hallgatag a lánya, 
Mint borulat nehezül 
A búbánat rá ja 

Az országút két felén 
Eris virágok kelnek, 
Az országút két félén 
Szántanak és vetnek. 

,Hova, hova asszonyom 
„A városba inék be, 
Férjhez adtam a lányo 
Piros ruha kéne." 
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S még vígabb lesz a szülő, 
Még busább a lánya — 
Zörög, vágtat a kocsi, 
,Az isten megáldja.' 

n. ) 
s 

. b 
Zörög ismét a kocsi 
De már nem ül rajta 
Az elsápadt kis leány, 
Csak az édes anyja. 

Az országút két felén 
If jú virág nem hajt, 
A mi van is, szomorú 
Oszi széltől hervadt. 

/ 

És a mezőn csak egy-két 
Szegény ember lézeng, 
Unalmukban egykedvűn 
A kocsira néznek. 

7 

,Hova, hova asszonyom?' 
„A városba mék be, 
Halva fekszik leányom, 
Fehér ruha k é n i ^ 

fi f 
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Orcáidnak rózsá iva l . . 

Orcáidnak rózsáival 
Reményink is mind elhullnak ; 
Mért szenvedsz te ?! lásd e kények 
Szememben most elárulnak. 

Elárulják szerelmemet 
Mint örvényt a forgó habok, 
Tudja itt már mindenki, hogy 
Én a te kedvesed vagyok. 

Oh mért szenvedsz ? ! oh avagy én 
Mért szeretlek olyan gyengén : 
Nyomorult sziv, mely igy érez, 
Melybe még egy titok sem fér. 

Sár lesz már most könyeimböl, 
A te megsiratott búdból, 
Oh ha látnád, mit tesznek itt, 
Hogy engemet m i n d e d gúnyol. 
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Szivem egy seb . . s homlokomon 
Valami oly nagyon éget; 
Ah istenem ! ez a sok guny 
Engemet már őrültté tett. 

Vérező sziv . . . égő homlok . . . 
Nincs előttem többé semmi . . . 
Bocsássa meg nekik az ég 
A mit az őrült fog tenni. 
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E l é g i á k . 

i . 

A miért te oly jó voltál, 
En bánatot adtam neked, 
Piros sebet rózsák helyett. 

Lelked, ezt a szent galambot. 
Mely sebezve repült felém, 
Még mélyebben általverém. 

A miért te annyit védtél, 
Én mindennek kitevélek, 
Hogy miattam üldöznének. 

S mindezt azért, hogy megmentsem 
Hiúságom, büszkeségem, 
Oh szégyen rám ! örök szégyen ! 



II. 

Nyomorultabb lettem, mint a tiport féreg, 
De az égtől még több kínszenvedést kérek, 
S hogy e kinok között, ne halhassak még 1 

Illatos lett szobám, mint a szentek sirja. 
Nap és éj ugy talál fájdalmak közt sirva, 
De vétkemet mindez lemosni nein birja. 

Van még ember, a ki rajtam szomorkodik, 
Jó barát, ki velem most is kezet szőrit., 
Legyek én elhagyva, megalázva porig ! 
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IH. 

Kereslek mindenütt, hanem nem talállak, 
S mikor kerülnélek, mindenfelé látlak, 
Oh minő halvány vagy, mint az éji árnyak ! 

Fölemelve f e j e d . . . pedig annyi bút hord! 
Es kezedet még is bocsánatra nyújtod, • 
l )e hallgató ajkad . . . oh ez iszonyút mond ! 

Ne mondd ki, ne mondd ki, szivemet széttörné, 
S nem imádkozhatnám éretted örökké . . . 
Oh tudom, de ne mond, hogy nem szeretsz többé! 



IV. 

Nem ! nem! — nem én valók, 
Más volt az, a pokol, vagy ég, 
Kik így bánhattak te-veled — 
Tán mert szivemben viselém . . . 
De nem én bántálak, nem én, 
Oh én nagyon szerettelek ! 

Ok megbőszülni akarák, 
Hogy annyi láng, olv sok világ 
Egy kis szívben is lehetett, 
S kitörve mind elégeték 
A mit találtak, hit, reményt, 
Es egyetlen szerelmedet ! 
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V. 

De nincsen semmi nélküled! 
De puszta minden kívüled — 
Egész világom romba diilt, 
Romokon járok mindenütt. 

S e pusztán, e kietlenen 
Még is van örömöm nekem, 
Ha, a kik szólnak teveled, 
Még azokkal beszélhetek ! 

Oly jó egy arcon látni még 
Azt a szép, boldog égi fényt, 
Azt a sugáros meleget, 
Mit lelked napja rávetett. 

De örömem egy percnyi csak 
Alváltoznak a sugarak, 
S büntető villám lész, a mi 
Másnak a nap sugarai. 
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Mentsetek meg, oh mentsetek 
Ne lássam veszteségemet, 
Oh e fényes villámok ott, 
B e v i l á g í t j á k a romot. 
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VI. 

Boldog az a szolga, ki ott van melletted, 
Boldogok ágyadon a kis párnapelyhek, 
Az elzárt madarak fölötte fejednek. 

Irigylem s o r s u k a t . . . de mért irigyelem ? ! 
Hisz ők segítnek a szenvedő betegen, 
Jobb lelkük van sokkal azoknak, mint nekem. 

Szolga, ha szomjazol, vizet nyúj t teneked, 
A kis párnapehely reád száll, s enyeleg, 
Mond az elzárt madár, viditó éneket. 

Én meg elhagytalak a legnagyobb bajban, 
Oh pedig hogy csüggött bágyadt szemed rajtam • 
Oh én őrült, vétkes, oh én háladatlan ! 

1 3 * 



— 196 — 

VII. 

Ereszd le a függönyöket, 
Leszállt az éj, a nap kihalt, 
Lámpád fénye az ablakból 
Az utcára ide kihat. 

Ereszd le a függönyöket, 
Mert ha ott jársz, sokszor látlak, 
Oh ha tudnád, mint lesem én 
A te elhúzódó árnyad. 

Ereszd le a függönyöket, 
Mert az fájni fog majd nekem, 
S a vétkesnek nem öröm kell, 
Hanem bánat, töredelem. 
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VIII. 

Tudom vádolnak virágid, 
Hajlott fővel intnek: 
„Látod, látod, ő érette 
Mért hagyál el minket ?! 

Most már te is hervadsz velünk 
Szegény, szegény szép lány ! . . " 
Oh előtted a porszem is 
Vádat mond már én ráin. 

Csak a holott értted omlott 
Könycseppjeim vannak, 
Szobádban a márványasztal, 
Csak a z . . . csak az h a l l g a t ! . . . 
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IX. 

Oh hogy a mit mások tettek 
Megboszulnom rajtad kellet t ; 
Rajtad, a kit fájó szivem 
Oly egyedül szeretett, 
Szánj meg engem, szánj meg engem, 
Őrült a ki igy tehet. 

Nem is tudom, hogy mit kérjek, 
Mi moshatná le e vétket ; 
Te megbocsátsz . . . oh mert jó vagy, 
Mint a napnak mosolya, 
Megbocsátsz . . . de én magamnak 
Nem bocsátok meg soha! 
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X. 

A takaró hideg, kemény lett a párna, 
Tudom, hogy meghalok, tudóin uein sokára, 
Oh lelkem ez órát de epedve várja. 

Az én reményeim csak az égben nyílnak, 
Vár rám a felhők közt az a piros csillag, 
Mint tévedt utasra világító kis lak. 

A te csillagod is nem messzire van ott, 
Tudod az, a melyik oly szeliden ragyog, 
Oh jöjj oda, ha majd a földet itt hagyod. 

Oda tán nem jön el semmi földi emlék, 
Ha az én vétkemet te ott elfelednéd, 
Oh ha én még egyszer ott a tied lennék! 
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L «1 8 <1... 
Lásd, ugy tevék te miattad, 
Ugy tevék, hogy engem vádolj, 
Nem akartam, hogy mi történt, 
Annak oka neked fájjon. 

Oly hullatag kis gyermek vagy, 
Megölt volna tán a bánat, 
En könnyebben viselem el 
Ezt a nehéz, átkos vádat. 

Mert a sorsra nem foghatjuk 
A mi velünk esett, történt, . . . 
De a virág olyan gyenge, 
Mindig hajlik, hogy ne törjék. 
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Föld indulás . . . 

Földindulás mindenfelé . . . 
Hova fussak? merre felé? 
Hova menjek? merre fussak 
Oh e falak összezúznak! 

Hitem roppant szentegyháza 
Össze van már régen rázva, 
Halomban nagy gerendái, 
Jobb alája nem is látni. 

Reménységim ékes kertje 
Kövektől van összeverve — 
Szegény rózsák! mivé lettek 
Alatta e nagy köveknek. 

Csak szerelmem palotája, 
Ez maradt még félig állva, 
Másik fele ott a porba' — 
Leüté a templom tornya. 
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Ha szerelőiünkről . . . 

Ha szerelmünkről szólok újra, 
Előre tudtam, hogy nem értsz, 
Előttem volt már ajkad gúnya, 
S én kerestem e szenvedést. 
Nekem a földúlt multak romján 
Csak büszkeségem maradot t . . . 
De láttam, hogy neked ez is fáj, 
S eléd tevém, hogy eltapodd. 

De igy miért ne tettél volna? 
A mult neked rá jogot ád ; 
Hisz te boritottad vállamra 
A boldogságnak bíborát; 
Mikor ugy könyörgék melletted 
Fájdalmim sötét mezibe' — 
Hogy bíborom most újra elvedd, 
S koldussá tégy, ez semmi se. 
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Levél valék egy mély bű fáján, 
Sodort levél, mely már lehull, 
Alattam a sarat is látám, 
És fájt ez a hely: síromul. 
Te észrevetted e fájdalmat, 
Es megmentéd a levelet, 
Lelkeden az égbe ragadtad . . . 
Bün-é az, ha most elveted ?! 

Nem . . . nem mondom már, hogy 
Nem mondanám ezt semmiért; 
Jobban fájna az mindeneknél, 
Hogy téged emléke is sért. 
Valóban . . . nem is szeretél te, 
Csak egy-két virágot adál . . . 
Hanem a költő egész élte 
Képzelgő ábrándokbul áll. 

És talán én se szeretélek, 
A költő vére egyre forr, 
S hazudság: hogy ez ifjú élet 
Kockán volt értted annyiszor. 
Kivánd, kivánd, s én kikiáltom, 
Ha mentve hiszed magadat; 
Te kívüled ugy sincs világom, 
Mindegy : őrültnek tartsanak. 
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Csak ne hinném, hogy feledésed 
Nem sokáig fog tartani, 
Hogy fölszáll még a fényes lélek, 
Mit porhoz köt most valami. 
Csak hinném gúnyát ajakodnak, 
Csak hinném, hogy e guny: tied, 
S mikor e gúnytól meghalok, majd, 
Hogy nem hasad ketté szived! 
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É s most az fáj . . . 

Es most az fáj, bog}- az isten 
Meghallgatta szent imáim ; 
En kértem azt, hogy ne szenvedj 
Szenvedésim éjszakáin. 

Az én könyem árán nyíltak 
Két orcádra e szép rózsák, 
S mintha ömlő vérem volna, 
Ugy éget most e pirosság. 

Oh más arccal hittelek én 
Téged még is újra látni, 
Nem ily hajnalt vártak még is 
A szenvedő éjszakái. 

Mintha halott feküdnék e 
Piros, ékes rózsák mellett, 
A te régi, szép szerelmed, 
Az a félő, gyenge gyermek. 
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Mintha e szin szép orcádon 
A megölt mult vére volna, 
Vagy hajnala u j világnak, 
Mely most száll föl szép arcodra. j j j ^ H 

En nem tudom . . . de arcomat 
En is pirosulni érzem; 
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A b l a k o m m a l . . . 

Ablakommal átellenben 
Egy kis piros leány lakik, 
Es mindennap megesik, hogy 
Rám néz egy pár pillanatig. 

Mig virágit öntözgeti, 
S nagyon gyakran öntözgeti, 
Annyit nézek ablakára, 
Hogy föltűntem régen neki. 

Pedig nem ép oda nézek 
Piros lányka ablakára, 
Hanem csak a pusztaságba, 
Veszteségim nagy romjára. 

Kikönyöklök . . . és elvagyok 
Órákig is ilyen módén, 
S az életen, és magamon, 
Es mindenen gúnyolódom. 
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Akkor jövök csupán észre 
Ha szivarom végére ég, 
A kis leány rólam épen 
Most kapta le tekintetét. 

S képzelem, liogy gondolkozik 
Ott magában, a szobában : 
Mindig, mindig haloványabb, 
Ah! hogy eped én utánam! 

Én meg uj szivarra gyújtva 
Csak nézem a ködös léget, 
S gondolkozom tovább is, hogy 
Mennyi gúnyból áll az élet! 
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Hogy kárognak. . 

Hogy kárognak, mint a varjuk 
Hogy hirdetik a telet! 
Hogy örülnek, hogy közöttünk 
Már mindennek vége lett. 

Ha mosolygasz, azt beszélik : 
Mindig, mindig mosolyog ! 
De miért ne mosolyogna ? 
Hisz feledni lány-dolog. 

És a mikor szomorú vagy 
Erre is gúnyt mondanak : 
Máson töröd fejedet már, 
Vagy tetteted magadat. 

S ha nem látják se bánatod, 
Sem pedig jó kedvedet, 
Azt beszélik: meghidegült, 
Vagy tán so se szeretett. 
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Lemondani. . . 
Lemondani, lemondani, 
Könnyű nektek ezt mondani; 
Oh az nagyon könnyű lehet 
így beszélni, szólni nektek, 
I)e az én sok búm, könyeim 
Boldogságot követelnek. 

Lemondani, lemondani, 
Könnyű nektek ezt mondani; 
De a mikhez nevét kötém, 
A rózsa, a csillag, a nap, 
Oh egészen mást mondanak, 
Ok szeretni tanítanak. 

Lemondani, lemondani, 
Könnyű nektek azt mondani ; 
Reátok ő nem mosolygott, 
Nem fogta meg kezeteket, 
Oh ti még azt nem tudjátok 
Egy mosolyban mennyi lehet! 
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I l i k o r ü l é n k . . . 

Mikor iilénk a kandallónál 
Szomorú őszi éjjelen, 
S én csörgő patakokat láttam 
Üdvösségemnek tavaszában, 
Mert regét mondái énnekem: 

Mikor egy virággal a kertben 
Ugy boldogitál, tudod o t t . . . 
Mikor nekem fáj t az az eszme : 
Hogy volt szivemnek olyan perce, 
Melyben nem értted dobogott : 



Mikor vártál fehér ruhában, 
Ugy öltözvén, mint kértelek, 
S oly szép valál, hogy szinte féltem, 
Hogy vándorangyal vagy. kit* égben 
Egyszer csak megirigylenek : 

Mikor megleptelek az erdőn, 
S te magadat elárulád, 
Mikor megtudtam — oh én boldog — 
Hogy te azt a lelkeden hordod, 
Ki vágyni sem mer, csak imád: 

Én mindig, mindig egyet mondtam. 
Csak azt mondottam teneked : 
Hogy a jövőben bármi érjen, 
Ez egy pár percért egész éltem 
Kínjait, s mident feledek. 

És nem hazudtam, bár azóta 
Közöttünk minden szétszakadt, 
Bár annyi kin ért értted engem, 
Hogy nincsen üdv se föld, se menyben, 
Mely azokért jutalmat ad ; 
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Feledsz . . . 

Feledsz, feledsz, elfeledsz mái-, 
Nem is gondolsz én rám ; 
Kivetettél a szivedből 
S azt hiszed ; hogy méltán. 

Nem, nem, nem is vetettél ki 
Ott vesztem el mélyen, 
Ugy miként a napnak képe 
Merülő örvényben. 

E l i t é l t é l . . . és elvetted 
Reményeim éltét, 
Ki, mi voltam, mit vétettem 
Emberektől kérdéd. 

Mi voltam én neked egykor 
Ne embertől kérd meg. 
Azok eőtt ugy szeretni 
Mint él tudok, vétek. 

15 
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Itt e zajban, a hol most vagy, 
Itt senki sem érez, 
Menj ki, ha majd újra tavasz, 
Újra verőfény lesz ; 

Ha a világ játékába 
Belefáradsz végre, 
S régi vágyad visszahí a 
Természet keblére. 

Akor egyszer, csak még egyszer 
Gondolj reám ottan, 
S kérdezd meg a némaságtól 
Hogy neked mi voltam ! 



Nem az a fájdalom . . 

Nem az a fájdalom nehéz, 
Mit a dalokból hallotok, 
Az el nem mondott fájdalom, 
Ez kínozza a dalnokot. 

Mely elnémít, mint a vihar 
Elnémítja a madarat, 
S fölmagasit ugy, hogy kicsiny 
A költőnek akkor a lant. 

Később a dal már szólana, 
De eltörpült a fájdalom, 
Alaktalan lett, mint a táj. 
Mit bé a távol hamva von. 

S a költő büszkébb, magasabb. 
Semhogy felőle szólana, 
Ha ugy nem, a hogy érezé, 
Sehogy se mondja el dala. 



— 2'20 — 

A bű azt/m szivén borong, 

Mint sürü fátyol, melyen át 

Elveszti még az öröm is 

Kedves, piros arculatát. 

S eloszlani nem tud soha; 

Marad belőle valami 

Mint lázas éjek almiból, 

Mit el nem tudunk mondani. 

A költöbúban ez nehéz, 

Ezek az elfojtott dalok, 

A mikről senki mit se tud, 

A miktől majd én meghalok. 




