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I. 

Özvegyi fátyolod megcsókolom anyám, 

Fölszikkadt a könyem, de szívemben gyász van, 

Üres hajlékodban a rideggé vált tanyán, 

Fekete bánattal, fekete ruhában, 

Emlékezünk róla, s mi szinte hihetlen, 

Nem látjuk már viszont soha ez életben. 

A halottas szekér kigördült a tájra, 

Hol koporsóházát eltakarja sírhant, 

Beborítá a föld, a mély gödör árnya, 

Honnan nem felel már sóhajunkra visszhang, 

Jön az idő tőlünk, a mely őt megfosztá, 

És mi egyre jobban közeledünk hozzá. 

Oh ez az elválás pillanatnyi mesgye, 

Végső találkozás új bevezetése, 

És a lét körívén összejövünk szembe, 

Hozzá menésünknek ott szakad majd vége, 

A kit úgy szerettünk, hozzáforrunk jobban 

S ami örök bennünk, ölelkezik ottan. 



II. 

Egész láthatárral. 

Közelebb érkeztem utolsó utamhoz, 

Lelkem jósérzése jötte felé szárnyal, 

S érkeztének szívem elébe harangoz, 

E szakadás kapocs, 

A szabad hazához, mely megnyílva fönn vár, 

Kapocs, mely a röghöz engem jobban köt már. 

Hogy felettem rést tárt 

Csendes elmúlása, halk elköltözése, 

Érzem a hűs szellőt, látom ama fényárt, 

A mely befogad majd, honnan jő a béke, 

S rám mutat az ujja, 

Mint éjben a lámpa, lángtorony a révben, 

Delejtűnél jobban vezeti ösvényem. 

A virradást ekként 

Jelzi híradással éber hajnalálom, 

És elnyúlni látom e sírra font repkényt, 

Rajtam át, a hol kezdődik halálom, 

És emlékezésem csak ott ér majd véget, 

A hol elkezdődik ama másik élet. 



III. 

Közelebb van hozzám a hold, nap, a csillag 

És a földnek méhe, 

Mióta felhívtak, 

Mióta felszívtak a nagy mindenségbe. 

Mintha részem volna valamennyi átom, 

Lényem folytatása, 

Lelked bennök látom, 

S velem is fordulnak ujabb származásba. 

Sötéteknek látom az ég fénygömbjeit, 

Mert közelebb jöttek, 

S lassan virányt veszít 

Valahány tavasza idelenn a földnek. 

És egyekké leszünk, ha kiégve lassan 

Bennünk minden fény lett, 

A végegyesülés a mi halhatatlan, 

Ez a föltámadás, ez az örök élet. 



IV. 

Mindenünnen, a hol egykoron itt jártál, 

Hiányzik a lépted, 

És mindenütt látlak, holdnál, napvilágnál, 

Visszajő a lelked és mindenen átszáll, 

Az én látomásom nyugtot sohsem érhet. 

S a mi köröttem van már mindenben látlak, 

Végső sóhajodbol 

Lépkednek köröttem sohsem múló árnyak, 

Feldobogó szívem hangjára vigyáznak, 

S általuk a lelkem csak te reád gondol. 

V. 

Elsírtam mind a könyemet, 

Egy-két csepp ott maradt szívemben, 

A melytől benn a kegyelet 

Ragyog mindegyre fényesebben. 

Elsírtam mind a könyemet, 

Ajkamról néha sóhaj lebben, 

Megújítván emlékedet 

Halkan s mindegyre melegebben. 



VI. 

Félbemaradt munkád töredékként áll itt, 

S mégis minden tetted jól be van végezve, 

A tökéletesnek kerek körfutásit 

Oly szépen bevitted minden kis részletbe. 

Házunknak oltára és virasztó lángja, 

Védő szárnyunk voltál s vezérünk a bátor, 

Biztató ébresztőnk hajnal hasadásra, 

Megnyugtató áldás naplenyugováskor. 

Kezeidhez tértünk hő gyermeki csókkal, 

Fáradtságtól edzett jótékony kezedhez, 

Ezután csak fejfád a mely összefoglal 

Bennünket ha utunk fonala tán elvesz. 

A te sírhalmodhoz oda térünk mindig, 

Lelked kútíorrásán szent emléked kel fel, 

Hogy a te szellemed vezessen a sírig 

Istent imádással, hazaszeretettel. 



VII. 

Atyám, atyám ! 

Imádkozzál értünk odafenn az égben, 

Hogy e földi árnyék-tanyán 

Rosz esztendő, balsors bennünket ne érjen. 

Kérjed Istent 

Jámbor életednek tiszta fohászával, 

Hogy e ködös úton itt lent 

Megbotlások nélkül haladhassunk átal. 

Áldó kezed 

Emeld fel az éghez, a Mindenhatóhoz, 

A ki minden jókat vezet, 

Özvegyeket ápol, s csüggedt árvát gondoz. 

Könyörgésed 

Indítsa végzetünk inegkönyörülésre, 

Hogy e földi rövid élet, 

Innen útat nyisson mi nekünk az égbe. 



Üres már az udvar, 

A hol te babráltál ezermesterképen, 

Odalenn a kertben, 

Alusznak a fák még, s nem látnak majd ébren. 

Jégből bontva hívják 

Gondozójukat majd rezgő ágkarokkal, 

És kezedet várja 

Tavaszi esőtül lassan omladó fal. 

Házunk tisztaságán, 

Környezetünk csínján látjuk majd a csorbát, 

Elfutó vadszőlő 

Kuszált menésével új figyelmet von rád. 

S a döbbenet eljő 

A tudatlan álló hű tanítványokra, 

S várni fogjuk egyre 

A te szellemujjad kezünk' irányozza. 



IX. 

Kevesebb az égen 

Egy csillaggal, a te csillagod lefutott, 

Kevesebb a földön 

Egy jó emberrel, kit elvitt a napnyugot. 

Hol megtörve álltál 

A templomban, üres a te imaszéked 

És üresen hagyta 

Asztalfőnkön helyed, a ránk sújtott végzet. 

A legnagyobb űr van 

Idebenn szívünkben, szívünk más sorsot várt, 

Idebenn szívünkben, 

Hol a kegyeletnek építjük az oltárt. 



X. 

S hogy távolabb értem, mindegyre csodásabb 

A hegy tagozatja, szent, tiszta nagy élted, 

Földről oda fel rá nem vet soha árnyat 

Szó gáncsa, kicsinylés, mert ellene vért lett: 

A fegyver, az ostor, a rőf. 

Fegyverrel a kézben Kossuth katonája, 

Hogy kiizdted a harczot, mit végül a gyász ért 

Húsz évvel az ifjú, hogy szállt a csatába 

Elhagyva szülőket, mátkát a hazáért, 

A fegyver, az ostor, a rőf. 

S hogy győze az ármány, bújdosva sok évig, 

Megfogtad az ostort nyomában ekédnek, 

Szomszédid a régik, ajk-ajkra regélik, 

Hogy jársz a barázdán, a régi legények, 

A fegyver, az ostor, a rőf. 

S hogy majd a falunkon megszálltad a fészked, 

S hogy nő sokasodva szerette családod, 

A boltnak a rőfe kezedbe' kenyér lett, 

Multadnak ez új tiszt, haj meg sohse ártott, 

A fegyver, az ostor, a röf. 

S kijárva tanyánkra, még egyre remélted, 

Hogy újra robognak a harcz paripái, 

Víg karja vadásznak, míg újra ekét vet, 

lm összekerülnek tűnt élte baráti, 

A fegyver, az ostor, a rőf. 



XI. 

Ő látta Petőfit és látta Kossuthot, 

S letette a pálmát Kossuth szoborára, 

Feltámada akkor szent lánggal a mult ott, 

S könyekre fakasztá hő indulat-árja, 

Elfogynak, enyésznek Kossuth katonái . . . 

Év évre ha fordult, két ünnepe volt csak: 

A márczius-idus és én ha regéltem, 

A forumon ülve örvende dalomnak, 

Két ünnepe volt csak, haj mindenik évben, 

Elfogynak, enyésznek Kossuth katonái . . . 

Nem volt nyoma sebnek, melyet mutogasson, 

Lánglobja beszélt csak nagy néha szemének, 

Térdén unokái, hogy csüggtek az ajkon, 

Mik tünt nagy időkről többé se mesélnek, 

Elfogynak, enyésznek Kossuth katonái . . . 

Sirhantja előtt most meghajtom a lantom, 

Mely gyászba takartan tompán zokog érte, 

Nevén a dicsőség, felzöldel a halmon, 

S a lelke, a lelke nem száll feledésbe, 

Elfogynak, enyésznek Kossuth katonái . . . 



XII. 

A régi huszárnak feltűnik alakja, 

Hogy jő lovagolva falunkba tanyánkról, 

A termete délczeg, zsinórba', magyarba', 

A zárt kapu mellett nyitjára palánkok 

S elébe mi tártuk a két levelét fel 

Nagy ezifra kapunknak, mi gyermekek otthon, 

És Vércse lovát oszt' szíjas nyeregével 

Le-föl s le vezettük, hogy pókba ne rogyjon. 

A Vércse öreg lett, szérűn robotolva, 

Ő volt a husángos a garmada mellett, 

A régi huszárból, eltűnt a vagyonka, 

Aztán tehenész lett, hogy rája estellett. 

Hajnalban az aklon fújták boczikái 

Fagyvette kezére a hőteli párát; 

Könyekre be' könyebb mint rímre találni, — 

A régi huszárnak engesztelem árnyát. 



XIII. 

S mily hős nyugalommal küzdött a halállal, 

Nem mozdula karja és ajka se rángott, 

Még tőle családja halk reggi imát hall, 

S elhagyta a másnap éjén e világot. 

Nem mozdula karja és meg se vonaglott, 

Mind férfi maradt ő fennkölt türelemmel, 

Mig sárga enyészet a fényteli arczot 

Árnyába bevonta, így érte a reggel. 

A néma, siket csönd fensége körötte, 

Kegyes szigorával még azt is uralta, 

És nesztelen áradt szemünknek a könyje, 

A tisztelet ekként ha volna parancsa. 

Csak már a koporsót mikor befedezték, 

Elfojtva előtört s tombolt zokogásom, 

Megdőlt az uralma, ez volt a hideg vég, 

És általölelte ringatni az álom. 



XIV. 

S most vissza a múltba, el vissza a múltba, 

A honnan az évek tünési erednek, 

Árnylétet a dalban fölzengeni újra, 

Megkönnyül a gyásza, nagy terhe szivemnek. 

Az évtizedeknek forrásira vissza 

Emlékezet útján sajkám feliramlik, 

Más tájból e tájra, a hegyről a síkra, 

A fürge pataktól e tengeri partig. 

Álmodni a multat meg újra valónak, 

S mi volt nekem álom, igy tenni valóvá, 

Éjfél ez idő rám, felkelnek a holtak, 

Hold helyt üde fényét még napja ha szórná. 



XV. 

Egyetlene volt ő, féltett szemefénye 

A tiszta családnak, szerette szülőknek, 

Hogy fiirdjön a gyenge, tápadta tejébe', 

Vettek neki kecskét, mit gyepre kötöztek, 

S egy kis gida, kis gida volt a barátja. 

így nőtt, növelék fel, a széltől is óva, 

S kétszerte naponta elhagyva az osztályt, 

Feltartva futástól, ne lépjen a porba, 

Az én nagyapám ott elébe poroszkált, 

S egy kis gida volt a barátja csak otthon. 

Hol száll le a Kurcza a szőke Tiszának, 

Jártak vele sokszor az ózonos erdőn, 

Együtt lakozánk most s elébe fiának, 

A jó öreg immár többé soha nem jön, 

Egy kis gida, kis gida volt a barátja. 
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XVI. 

Oh hadd törülöm le könyem ha kiserkedt, 

Emlékeim ujja feltépte keservem, 

Ki ül odafenn majd tölt kelyhei mellett, 

Olvasva a könyvet zengőn ihletetten . . . ? 

Ha eljön a pászka szent ünnepe hozzánk. 

Ki tudja a módját a régi szokásnak, 

Családi körünkben? úgy senki manapság, 

A tengeren átal hogy útra találnak, 

Rabhonból az ősök, hozzád te szabadság . . . 

Ha eljön a pászka szent ünnepe hozzánk. 

Szent földbe leért ő, mely mint Jeruzsálem, 

Igéreti földje volt néki a hitben, 

Kitárva a fényes, nagy tiszta világ fenn, 

Hozzája könyörgök, hogy ránk letekintsen : 

Ha eljön a pászka szent ünnepe hozzánk. 



XVII. 

Sok küzdelem érte ifjúi korában, 

Korán fel a gátra hivá ki az élet, 

És ment idegenbe, körülte homály van, 

Hol járt ez időben sok messze vidéket. 

Csak néha kocsinkon, léptetve homokban, 

Emlékezik erről, átfutva sóhajjal, 

„Terhére a másnak sehol sohse voltam" 

S rágyújta pipára, már jött fel a hajnal. 

Tél s nyáron a napnál fürgébb a kelésben, 

Munkája szünék csak, de vége sohsem volt, 

Mindegyre csak ekként imbolyg fel elébem, 

Mind fúrva-faragva portánkon a megholt. 



XVIII. 

Folytatni akarnám s nem áll a kezem rá, 

S dolgot noha könnyűt elkezdeni sem mer, 

Óh hátha balognak ferdülve találná 

Mindenhe' ki értett ezerkezű mester. 

A hány unokája így hivta titokban, 

S titokban e büszke nevét tova súgá, 

Ki hitte e mécsnek hogy lángja kilobban 

És nem születik mint főnix soha újjá. 

Példája előttünk emléke lobog csak, 

Alkony bíborából esthajnali csillag, 

A lelke közöttünk itt jár a halottnak, 

Mindegyre vezet még, mindegyre tanít csak. 



XIX. 

Czigánykocsi alján füstös karavánnal 

Világos után fel bujdosva menekszik, 

A mély Dunaágon settenkedik átal, 

Szent-Endre szigetjét hol védi a szádfal, 

A paplak elébe eveznek a kertig. 

A tiszteletesnek vendége a honvéd 

És társa, barátja, bús, néma huszárok, 

Ősztől be az őszig elnyúlik az ott-lét, 

Gyászévre a gyászév, igában a hon még, 

Ér sóhaja sóhajt s köny könyre szivárog. 

S nem tisztul a széle sehol sem az égnek, 

A szürke homályban csak útnak erednek, 

Rettegve, lopódzva tájt tájra cserélnek, 

Eltűnnek az erdők, köszöntik a rétek, 

Nádas tanyaházban itt megtelepedtek. 

S vetője maradt ő a jó honi rögnek, 

Szántott, boronált is és túrta a földet, 

Majd jött a menyasszony, kit frigyre kötöttek, 

A kezdete itt volt békének örömnek, 

És nőtt a vagyonka, áldása gyönyör lett. 
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XX. 

Mióta letették a sírba apámat, 

Mind megközelítem e földi talányt itt, 

Múlás, tova tűnés nagy végzete áthat, 

És át e határon lelkem tova számit. 

Egy szűk karikába olvadt ez a pálya, 

Mint város a messze síkról betekintve, 

Körötte az égbolt kék gömbje kitárva, 

Halál születés közt e lét be kicsinyke. 

Nem mélyedek el már utczák szorulatján, 

A partokon túl át a messzibe látok, 

Hol kezdet a véget homályba takarván, 

Pásztortüzek égnek, csillagbeli lángok. 

Sok út szövevénye keresztezi egymást, 

De mind kivisz innen a végtelen űrbe, 

S hogy végeiket mind elködleni meglásd, 

Megnyitja szemed rá egy lét tova tűnte. 



XXI. 

A puszta tanyáról úgy jött a falunkba 

Ott hagytan a házat, a melybe ha néztek: 

Kápolnai csend volt, nyárban bezsalúzva, 

S meghatva csodálták szomszédbeli népek. 

Eljött a falunkba s félszázadon átal 

Házának a törzsét nyújtá terepélyre, 

S törőde körében csupán a családdal, 

Csendben robotolva, így folyt le az élte.1 

Nem volt soha útja más kis kapujától 

A templomi székig szombatra viradva, 

Hol tisztelet érte; a tiszta imákból 

Védangyala szárnyát ránk is letakarta. 

Ahitatos évek hő tűzhelye mellett, 

Gyermekkori üdvök, szent ünnepit éltem, 

Ösvényin a hitnek, hol karja vezetget, 

Viszfénye ragyog csak az ősi mesékben. 

Jámbor s szelídek mi foltlan becsületre 

Vezére szívünknek a példaadással, 

Ah újra meg újra, köny száll a szemembe, 

És lelkem a múltból újfent ide szárnyal. 



XXII. 

Szétszórva a sorstól el mind a tizenkét 

Testvér a világban, szent nyughelye itt van, 

Falunkban az egy nem siratja a vesztét, 

Bátyánk legidősebb ott fekszik a sírban. 

Oly bús födelünk már haj, nélküle mostan, 

Más kézre kerültek kedves boczikái, 

És házi ebünkre hiába ha gond van, 

Ki tudna miként ő, ugy kedvibe járni. 

Im tarka cziczánk is hiába dorombol, 

A lombtalan ágról szálló madarat lát, 

A régi huszár im nem hívja a porból 

Megosztani véle regg s déli falatját. 

Nem koppan a botja, az udvar üres lett, 

Hiába lesem már együtt vele járni, 

Gyors lépte nyomában én voltam a restebb, 

S nem jő az utczára a jó Zsiga bácsi. 



XXIII. 

Akáczok az utczán lágyan simogatták 

A ház fedelét hol jövék e világra, 

A kertben alant lenn gyümölcsteli nagy fák, 

Ott kivül a bolt nyilt, zöld ajtaja tárva. 

Sarkában a boltnak, mint műhely a főhely, 

Talp s bőrből a raktár, egyetlen a tájon, 

Csak ő maga értett itt bánni vevőkkel, 

A csizmadiákkal, hogy partra találjon. 

S tartottuk a „furmát" a míg körülötte 

Elvonta a krétát s kivágta a talpat, 

S megnyomtuk a szattyánt a míg bekötötte, 

És látom a „sámfát", szög-szögre mit aggat. 

S míg járta a várost úgy néha anyánkkal, 

Szélére falunknak mentünk elejökbe, 

Az alkonyi sugár éjködbe míg áthal 

Lestük mi kocsinkat, kigyúlva örömre. 

A bodzafa puskát a városi játék 

Váltotta fel akkor, és szűröm a czifra, 

Minden tova tűnt ez, mint néhai árnyék 

Sóhajra a lelket, emléke szakítja. 



XXIV. 

Miként a hivő, úgy bejárom a szenthelyi, 

Hol járt vala egykor s vitték temetőbe, 

Mit lépte nyomával elmúlta beszentelt, 

Kálvária-útam marad csak örökre. 

S bejárom a várost, kicsinyke falunkat, 

S felhívom a multat kinn régi tanyánkban, 

Mi van s a mi jő majd, feledni tanulgat 

A voltból a lelkem, hol rája találtam. 

És összeszedem most a szálakat egybe, 

Miknek szövetében bölcs élete képe, 

Hantját kegyeletnek virága belepje, 

Altassa az álom, ringassa a béke. 



XXV. 

„A drótos, a drótos bebukta a kútba!" 

Futott a Janó be sápadtan atyámhoz, 

A drót meg a táska egymásra lapulva 

A kámva tövénél, a gazda hiányoz. 

Jajgatva tehetlen siratja a társát 

Ott fenn a totocska, a régi huszár lenn, 

Ostorfa a kútban gamózva kapál át, 

És rajta a drótos, nem érte a sár sem. 

A testi erőtől duzzadt vala karja 

S bátor viseletté simult az idővel 

A harczi vitézség, úgy mint a nagyapja, 

Ki egy teli vásárt szétvert az ököllel. 

Majd czombja csikónak kirántva a tőből 

E dulakodásban fegyverzi a Sámsont, 

Aligha ered már útód ily e tőből, 

Elhagyva magunkat rajtunk a világ ront. 



XXVI. 

A nyolcz tizediknek közel közepéhez 

Fejét fölemelten im át egyenest ment, 

Ott hol szíve küzdést és bút sosem érez, 

Kitürve a vártán, siratva pihen lent. 

Lehajlom az omló, a néma üregre, 

Hogy támad-e onnan visszhangja szavamnak ? 

Az árnyak enyésző léptére fülelve, 

Mik egyre sülyednek, mélyebbre szakadnak. 

S mi látszik a szemnek, tagadja a lélek, 

Hogy nem születünk itt csupán a halálért, 

Hivó szava hallik a messze vezérnek, 

És elfödi éj mind, kit már a sugár ért. 

De túl születésen és át a múláson, 

Hol evvel a máslét ölelkezik össze, 

A sorba bevárnak, a rendbe bevárom 

Azt mind ki utánam nyugodni köszön le. 

S ha mind odaértek s nincs senki se többé, 

Megszólal a harsona újra alant, 

S feladja a föld majd, mi volt vala földé 

S elzárt üregét megnyitja a hant. 



XXVII. 

És tűrve hidegben, naphévbe kitartva 

Fáradt a családért, év-évre szünetlen, 

Hogy gyermekeit mind el-fel ne zavarja, 

Egy vár vala házunk, éltünk szeretetben. 

De nőtt valamennyi s rá áldoza mindent 

Tisztes nevelésre, mindent a jövőnkre, 

Szép nagy tanyaföldje éden vala itt lent, 

Szőlője a kertje és háza veszőbe'. 

Ezer fa gyümölcse virágza tavasszal, 

Balástyai részen ott kinn a homokban, 

Ezernyi akóval a mustja vigasztal, 

A tőke-gerezdnek, pinczéje is ott van. 

És szállt idegenre a ház, tanya, szőlő, 

Csak két keze szorgos munkája halálig, 

S lett gyászos az új év a ránk beköszöntő, 

Áldó kegyelettel sírhantja virágzik. 



XXVIII. 

Emlékezzünk, emlékezzünk, 

Isten atyánk, mi teremtőnk, béke, 

Vedd vívódó fölvert lelkünk 

Megnyugtató szárnyad enyhelyébe. 

Te legszentebb végzés kútja, 

Szövevényes útaink vezére, 

Vedd vívódó lelkünk újra 

Megnyugtató szárnyad enyhelyébe. 

Ez a föld itt árnyékország, 

S egymástól mi válunk szerte-tépve, 

Vedd. vívódó lelkünk hozzád, 

Megnyugtató szárnyad enyhelyébe. 

Hagyd nekünk a hitnek kincsét, 

Hogy ne tudjunk elcsüggedni mégse', 

Vedd vivódó lelkünk ismét, 

Megnyugtató szárnyad enyhelyébe. 



XXIX. 

S áll boltja küszöbjén s megáldja a vándor, 

Levett fövegébe hull az alamizsna, 

Ott benn a pitarban szolgálja a jámbor 

Utast a cseléd is kenyér-kanyarítva. 

S ha jő vala ünnep s pénteknek az estje, 

Templomból a csillag vezérli hazáig, 

Itt asztala mellé szólít idegent be, 

Ki sokszor egész hét' körünkbe tanyázik. 

És tűzhelye mellől rokon vagy a vendég 

Baráti szívétől ment fölmelegedten, 

Sőt már hogy üres lett a régi kehely rég, 

Koldusnak a fillér megcsörren a zsebben. 

Akár miatyánkkal, akár Jehovának 

Nevébe köszönte, kisérte a részvét, 

Koldusai egyben kapunkba' bevártak, 

Hogy sírva bevégzénk tisztes temetését. 



XXX. 

Nem fordul a lánczczal már a kerekes kut, 

Eloltani szomját benn a teheneknek, 

Kedvencz unokája már térdire nem fut, 

Nyomában a házban mindent leszereltek. 

Mit mesteri kézzel megalkota, áll még, 

Az új gyufatartó, és száz sok egyébb tárgy, 

Tört székből egész lett, s megújúl a játék 

Elhányt darabokból a báb s a csekély ágy. 

Fúr s egyre ragasztgat, szeget kalapácsol, 

Javítja a polcot élés-kamarában, 

Locsolja a kertet, s kihajtja a fákból 

Hervadt rügyeit mind, körötte virány van. 

Körötte tavasz volt, a kőben is élet, 

S körötte a hantok, sok kő-piramis van,« 

Hófödte az udvar, jó arcza fehér lett, 

S a mester, a mester künn alszik a sírban. 



XXXI. 

Nagy sátor az udvart árnyékba takarja, 

A lánya, legelső most ül lakodalmat, 

Aztán meg a többi, hetykén a vigalma 

Felárad ilyenkor, s dalt zengeni hallat. 

A régi barátok, szomszédi körével 

Vígan koszorúzza a nászi nagy asztalt, 

Majd tánczra kiperdül, hajnalt ver az éjjel, 

S vendége se bús, kit másnapra marasztalt. 

A lányok után, kik így férjhe' menének, 

Eljött a saját szép aranylakodalma, 

S meg visszasugárzott a kedv meg az ének; 

Nem vélve: a múltból utolszor aratva. 

Ott még emelinté jókedvvel a kelyhet, 

Hattyú dala volt ez a régi vitéznek, 

Most már a szavamra csak árnya felelget, 

A méla magányban hozzá ha beszélek. 
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XXXII. 

Rengesd anyaföldünk, ringasd szeretettel 

Fakó üres álmát a rög nyoszolyában, 

Álmomban alakja sokszorta keres fel, 

Nyomában előttem földtúli sugár van. 

És át a szobákon, az udvar, a kerten 

lm halkan osongat, lágy szellemi lépte, 

Hogy megvan-e minden oly ünnepi rendben, 

A hogy keze mindent itten lepecsétle. 

S mit túl eme léten képzelgeni sivár, 

A néma mezőkön nincs semmi kietlen, 

És egyre világosb előttem a sír már, 

S több fény sütöget fel mindegyre szívemben. 

Mindegyre barátibb a messze világgal 

Éltemnek az útja, földhantjai mellett 

Kik már megelőztek, — azokhoz im átal 

Tünt csillagaiknak fényujja vezetget. 
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XXXIII. 

Mikor leemelték a néma koporsót 

S felette a pap szólt, unokái zokogtak, 

Halk ólmos eső hullt, minden szomorú volt, 

Az égen a felhők zászlói lobogtak. 

S lett útja utolsó a mély kapualjon, 

Tisztelgnek utána a síri göröngyig, 

Kik mellőle estek el hajdan a harczon, 

Én láttam az árnyak, hogy sorba köszöntik. 

Siratva közöttük ottan vonulánk ki 

A bús temetőbe, nyílt hanton a révbe, 

Nem láttak az utczák nagy kőpalotái 

Holtat kikísérni, még ily temetést se. 

S hogy néma lakának földajtaja zárul, 

Fehér takarója száll rája a hónak, 

S ködkárpit az égnek omlik le falárul, 

S ott fenn a nagy űrnek szeráfi dalolnak. 



XXXIV. 

Álmába anyámnak hogy eljőve kérdi, 

A két tehenécskét mért kelle eladni ? 

„Nem engedik őt már vesződni cselédi", — 

Hát itt vagyok én még, nem láttok-e, vagy mi ? 

S leült nyoszálya mellé le a székre, 

S hogy zökken-e, nézte, megrázva az asztalt, 

Földöntúli fény volt, kéklett a szemébe, 

És egyre beszélt csak, és egyre vigasztalt. 

Köny csillan a szemben, és halk zokogás kel, 

Csak édes anyánknak derűben az arcza, 

Szép álma előtte, — az éjszaka szállt el, 

Bú enyhületének megjött viradatja. 



XXXV. 

Ereszkedik a köd havas zúzmarára, 

Olyan a fa lombja mint a hattyú szárnya, 

A nap fehér arcza ködbe van temetve, 

Talán a hold fordult vissza napkeletre. 

Nem is nappal ez tán, nincs is virradása, 

Csillagok letűntén az éj folytatása, 

Nem is tél ez talán, madarak dermednek, 

Kezdete a hideg világitéletnek. 

Nem lesz-e több tavasz s az ég soha kék sem ? 

Elalszik-e a tűz a földnek méhében ? 

Csak a szemem nem lát semmi fényt, világot, 

Vagy szívem verése örökre megállott. 

Kinn a temetőben a mióta jártam, 

Előttem a halál, körülöttem árny van, 

Szakadó sóhajtás lélekzetvételem, 

Zokogás a szavam, bánatom végtelen. 

Az a fejfa ott kinn határoszlop maradt, 

Mögötte elhagytam éltemből a nyarat, 

Előttem a tél áll, mélybe nyúló lejtő, 

Szürke köd a földön, fenn az égen felhő. 
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XXXVI. 

Falán a szobánknak hogy gyűlnek a képek, 

Arczképei elhalt hű vérrokonoknak, 

Ott fenn nagyapánkra mélázva ha nézek, 

Gyermekkori évek elémbe osonnak. 

Egy század időhöz közel vala ő már, 

S bátyánk legidősebb még férfi korában, 

Emléke a múltnak kisérteni följár, 

Folytatni az éltet, bár benne halál van. 

S most bővül a gyászsor, házunk koronája 

Lehullt a fejünkről, áll képe szeliden, 

Oh mintha reánk még mindegyre vigyázna, 

Örök szeretettel a jó atya-szívben. 

Hervadt mosolyában még ég a derűje 

A szép, nemes arcznak, rajt szende vonás van, 

S a régi vitéz ő, habár haja szürke, 

S bár válla legörnyed s nem áll daliásan. 

Elnéztem utóbbi időben alakját, 

Mikéntha korának terhét emelintné, 

Még látom előttem, még hallom a hangját, 

Bár elhaloványul, s már köd fedi kissé. 



XXXVII. 

Benézek az ajtón a „műhely" üres lett, 

Hol ár meg a sodrony csak járt a kezében, 

A kályha közelben, oly szent az a szöglet, 

Hol néha időzött az egyre tevékeny; 

A sírba, a sírba nem jó belenézni. 

Benézek a kertbe, hol fái tövénél 

Mindegyre gereblyélt, gazt irtva s taraczkot, 

A hóban a földben, a fák töve még él, 

A jó öreg úr már végképen elaggott; 

A sírba, a sírba nem jó belenézni. 

Hát minden e földé mi kél ki e földből, 

S az egynek enyészni kell mind az egészért, 

Titkok kapuján ész hiába dörömböl, 

S köszönve fogadjuk e földi csekély bért; 

A sírba, a sírba nem jó belenézni. 

Hogy jobb a halállal születni karöltve, 

Mint benn a halálnak maradni ölében, 

És hátha az út mely lenyúlik a földbe, 

Ott mind egyenest visz, hogy újra felérjen ? — 

A sírba, a sírba nem jó belenézni. 
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XXXVIII. 

Hol néha velem jött s kisértem az utczán, 

Most egyre velem jár, s kisér valahányszor, 

S nem nyúl unalommal hosszabban az út rám, 

Feladja alakját itt-ott is a házsor. 

És fürge menésén még hallom a hajdan 

Erős karú ember nyomának ütemjét, 

A melyről előre már a kapualjban 

Ismerte családja, a járta, a keltét. 

És hallom a hangját, a melybe zenésen 

Csendült bele nyelvünk minden szava, súlya, 

S őt látom egészen, a fényt a szemében, 

Bágyadt sugarával mely néz be a múltba. 

Szín-tiszta magyar volt, az arcza, a lénye, 

Jó honfi halálig, és férfi a talpán, 

A hősi koboznak zengése kisérje, 

Lelkét ide közzénk meg vissza sóhajtván. 
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XXXIX. 

S számláltuk a napját mióta lehunyta 

Örökre szemét ő, majd hány hete úgy csak, 

Majd újul a hold is, a hónapok újra, 

Majd jönnek az évek mértéki a múltnak. 

Mig összeered majd létünk patakága, 

Idők folyamán át a nagy oczeánnal, 

Mely végtelen árján ringatja tovább a 

Holtaknak a létét körutakon átal. 

Lenyúl a szivárvány s felhőbe a tengert, 

Felszivja magához s hull harmat, az esső, 

A földből az élet felszivja az embert, 

Halálból e létre meg újra teremtő. 



XL. 

Hány rügy pattan a fán, 

Melyet kései fagy megdézsmál előre, 

Hány virág lehervad, 

Melyet a tavasznak zúzmarás szellője. 

Tovább röpít, sodorítva, 

Emlékezzünk, emlékezzünk 

Túl a sírra. 

Hány gyümölcs zsendülve 

Oda hull a porba, a madár kivájja, 

Éretlenül hányat 

Vagdos le a vihar suhogó korbácsa, 

Ágat, lombot megritkítva, 

Emlékezzünk, emlékezzünk 

Túl a sirra. 

És az ősz ha eljő, 

A megért gyümölcsnek hullni kell a fáról, 

Ez a mi sorsunk itt, 

Régi helyén a fa újabb termést ápol, 

Virágait tovább nyitva, 

Emlékezzünk, emlékezzünk 

Túl a sírra. 
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LXI. 

A sír csak az ajtó a messze nagy űr lét 

Órjás teremébe, a melybe belépett, 

Ha majd a Mesiah, megfúvja a kürtjét, 

A holtakat újra átlengi az élet. 

A mennyei éden szent csarnoka addig, 

Gyűlvén, befogadja jó lelkeiket fenn, 

Itt porban, a porból a test csak az alszik, 

A hitrege bája ringatja a lelkem. 

A lélek a szárnya az emberi rögnek, 

S elválva súlyától bír messze repülni, 

Szárnyimból im egyet előre letörtek, 

S oly messze a menybolt tiiz-égi betűi. 

Csillagjegyek ott fenn, rejtélyes irások, 

Olvasni belőlük mind-mind nehezebb már, 

S mind több titok ébred messzebbre ha látok, 

Nem jő a megoldás, ott fenn maga elvár. 
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XLII. 

Mint néha az álom lidércze hajol ránk, 

S hinnénk a valóság gyötrelmei sújtnak, 

Elmúlik az álom s más lesz a valóság, 

S örvendeni kezdünk a reggnek, az újnak. 

Ugy néha reméljük, hogy szinte csak álom 

A mély, szomorú gyász s nem válik igaznak, 

Nap-napra legördül és át a halálon, 

Nem jő, szemeink kit mindegyre siratnak. 

Késői virággal sírját teleszórja, 

Őt látja a lelkem s hozzája kiszárnyal, 

Adósa maradtam, sok jóval adósa, 

S hálám kegyeletté simult a halállal. 

Nem jő soha vissza és mégis előttem, 

A jelleme fénye szemembe maradt, 

S el nem haloványul év-évre ha röppen, 

A jók ime élnek a hantok alatt. 



XLIII. 

Elmúlt vele dísze a szombati napnak 

Házunkban az oltár: karszéke üres lett, 

Szent könyvei polczon lecsukva maradnak, 

Nincsen ki megértse az ókori nyelvet. 

A templomi székből fehér ima-leplét, 

Halotti ruháján elvitte magával, 

Nagy ünnepe van már hol terjed a csend szét, 

Hol fenn a cherubok zengő dala szárnyal. 

A biblia lapján mik irva maradtak, 

Beszélget az ősök árnyával az árnya, 

Nagy kertjök az éden, nincs nyugta a napnak, 

Körötte örök nyár, mennyajtaja tárva. 

Fejvánkosaképen szent földnek a rögje, 

Melléje hazája szentebb röge simul, 

A földnek, a melynek volt ő a szülötte, 

Karjára folyondárt az hajt imaszíjul. 

Jó honfi maradt ő, ki mózesi törvényt 

Megtarta szelíden, hazaszeretet, hit 

Hogy olvada össze szivében im önkényt, 

Serkenti utódját s példája megenyhít. 



XLIV. 

S hír száll a halála estéről a tájon, 

Hol élete mult el elszáll a falunkba, 

És száll az esetről hír át a tanyákon, 

S kunyhóival erről tudomásul a puszta. 

Szomszédok a régik már jóval előre 

Váltak parolátlan, búcsúzni ki készen? 

Leléptek a régik a néma gödörbe, 

S ő élt fiaiknak emlékezetében. 

Szomorún tudakolják részvéttel a holtát, 

Kiejtve nevét is nagy mély becsüléssel, 

Hej ő ki bajunknak mind osztosa volt hát, 

A jó öreg úr már hozzánk sohse néz el. 

A pásztor a pusztán kívánja : nyugalmat, 

Hogy adjon az Isten számára a földben, 

S míg nyája megett a mezőre kibaktat, 

Egy-egy szava onnan rólunk ide röppen. 

S hir száll a halála estéről egészen, 

Meddig szeretetje elért a szivekbe, 

S megmozdul a szellő tanyákon, a réten, 

S ringatnia álmát eljő szelídebbre. 
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XLV. 

Lecsókoltam hideg halálverejtéked, 

Mikor nem volt többé válaszod szavamra, 

Megszűnt szíved verni, elhagyott az élet, 

Sárgán reád terült az enyészet hamva, 

És nem láttak többé a lecsukott szemek, 

Szegény, Szegény atyám, kiénekeltelek. 

Vezet az út tovább, a mely sírodhoz vitt? 

Összekulcsolt kezed megmozdul-e újra? 

Idő újjá szüli az ég nagy bolygóit, 

És soh'sem ér véget a teremtés útja, 

Álmukból megnyílnak a lecsukott szemek, 

Szegény, szegény atyám, kiénekeltelek. 

! 
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XLVI. 

Ágyában erőtlen még felkönyökölve, 

Olvasta irásom, oly büszke gyönyörrel, 

Kezére reáfolyt szerető fia könnye, 

Aztán a betegnek halk sóhaja tört fel. 

Útját befejezte, napszállta egész volt, 

A méla öreg kor lehajló ivén át, 

Felhőtelen álla a nyugoti égbolt, 

Tükrébe' mutatva szép élete czélját. 

Csorbája utána haj nincs a robotnak, 

Mely küzdeni késztet e földi berekben, 

És túl e világon hol napjai folynak, 

Előre visz útja csak mind egyenessen. 

Boldog vala hunyta, könnyes szemeinknek, 

Látása tovább már nem száll e határon, 

A táj hová lelkink utána tekintnek, 

Oly messze valóság, oly fényteli álom. 



XLVII. 

Minden tova tűnt már, elmúlt, elenyészett, 

Napoknak a száma, éveknek a sorja, 

Most forr egy egésszé, a sok kicsi részlet, 

Történeteképen egymásba fogódzva, 

Egy kis gida, kis gida volt a barátja. 

S száguldani látom karddal, karabinnal, 

A harcz mezején át Dembinszky huszárját, 

S bujdosni tanyátlan, nincs róla ki hírt hall, 

Majd törni ekével, mag-ágya barázdát, 

Egy kis gida, kis gida volt a barátja. 

Aztán a családnak tisztes fejedelmét, 

Diadalt arató kéz a czimer utána, 

Ily lét befejeztén kezdődhet-e nem-lét! 

Bölcső a menyégben a sirnak az ágya, 

Egy kis gida, kis gida volt a barátja. 



.'1 

xLvnr. 
Özvegyi fátyolod, árnyát bánatodnak 

Megérintem csókkal, s hallgatom imádat, 

Azok a fohászok égig sóhajtoznak, 

Csak egyedül, honnan a vigasz leszállhat, 

S le is száll, mert Isten keze meg nem büntet, 

Anyám, édes anyám, ne hagyj el bennünket. 

A te védő szárnyad, enyhelyünk e földön, 

Irányt nekünk itten bölcsességed mutat, 

Ápolónk, gondozónk, bármi sors köszöntsön, 

Te nálad keressük a derülő utat, 

S a gyógyító írt, mely minden bajt megszüntet, 

Anyám, édes anyám, ne hagyj el bennünket. 

Meleg tűzhelyednél, kettős lángot ápol 

Ezután a kezünk, egyik a kegyelet, 

Jő az elköltözött sugárzó hamvából, 

Másikkal templommá avatjuk helyedet, 

Óh, a te körödben minden napunk ünnep, 

Anyám, édes anyám, ne hagyj el bennünket. 

Több szó esik immár köztünk az elmúltról, 

Jövőnk fonalán át elhúzódik gyásza, 

Jó megjelenitni a mi eltűnt újból, 

S elmerülni hosszan alkony sugarába', 

Mely szelíden égve arany lángba fürdet, 

Anyám, édes anyám, ne hagyj el bennünket. 

4* 
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XLIX. 

Elhullott a könnyem, elsírtam a dalt is, 

Isten atyám engem te jöjj vigasztalni, 

Sima régi útam, néha baloldalt visz, 

Reménytelen lelkem néha újabbat hisz, 

Eltűntek szememnek a túlvilág parti. 

Emeld fel előlem fátyolát a ködnek, 

Kérlelni óhajtlak olyan szép imával, 

Suttogó fohásszal ajkaim könyörgnek, 

Ég be ne zárkózzék, ne nyiljék a föld meg, 

A míg hozzád ér fel e szomorú gyászdal. 

És hiszek te benned ősim Istenében, 

Te egyetlen, minden, a világ s az Isten, 

Hiszem, el nem múlik soha az én létem, 

A teremtés méhe át a teremtésen, 

Új életre kelti, fogantatja szivem. 

S rendületlen hiszek a föltámadásban, 

Százszor kelő énem egyesülni óhajt 

Atyám, te veled fönn, hol a megoldás van, 

A mely hozzád repít, visszasorvad szárnyam, 

S végül úgy hordasz, mint lélegzetet, sóhajt. 
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L. 

A nagy temetőben, a néma hazában, 

Jaj, sírni, zokogni, ki rogy le a sirhoz, 

Hol újra a kezdet chaosza, világ van, 

Az ismeret élő rejtélye be kinoz. 

Hogy onnan elénkbe meg vissza idézni, 

Életre a holtat hogy senki bűvölhet, 

De mind kimenőben e földnek a népi, 

A hallgatag árnyba, mely termi a könyet. 

S egy nagy vigalomnak a hajnala volna, 

Életből a válás, mely újra csak élet, 

De mért elodázzuk irtózva, szorongva, 

Mely biztos előre az egykori véget. 

A tiszta tanok közt mért álom e tévely? 

S a puszta valóság nem szebb-e magában ? 

Az én tova tüntét áltatni mesékkel, 

Nem kiskoruság-e, melyben dadogás van ? 

A tenger, a tenger, a névtelen ár csak, 

A melybe lefolynak patakok, folyamok mind, 

Ujabb kikötői egy messze világnak, 

Mit fölfedezünk mi az énre soronkint. 



LI. 

Itt hagyta ruháit,-szekrénye fiókján 

Hétköznapi ujjas s az ünnepi mente, 

Kis nemzeti szinii szallagnak a csokrán, 

Kossuthnak a képe, a régi ereklye. 

Tollával a kucsma, mely állt daliásan 

Oly kaczki negéddel, leventei módon, 

Sújtásra kihányva, zekéje a hány van, 

A gombja kötése remekművű ódon. 

Galainbszinti szürke nadrágja a czéhtől, 

S csizmája egy ifjú mester remekéül, 

Meghorkada testben s csak néha vevé föl, 

S az uj divatokkal lassanta kibékül. 

Aztán a sarokban tehenészi ruhája, 

Boczikái körében, mit horda napestig, 

Ott foltra a foltot ölté zubonyára 

És varrja czipőjét, ha kérge lefeslik. 

Gazdátlan a műhely, gazdátlan a liin-lom, 

Mik újja ügyében czéllá finomultak, 

Daliánkat, a mestert tetthelyt ide hívom, 

És vissza csak árnya kisért a lehunytnak. 



LII. 

Kinn a kerekes kút, haj nem nyikorog már, 

Targoncza se gördül udvar kövezetjén, 

Ünnep van a házban, mindent nyugalom vár, 

Hosszúnapi ünnep nagy csöndje beesvén. 

A gazda pihen már, nem húzza a lánczot, 

Patyolat köpönyegjét felvette magára, 

A melybe napestig böjtölve imázott, 

Hová maga tért meg, elszálla fohásza. 

Hosszúnapi ünnep im eljőve végkép, 

Szent ünnepi köntös testére omolva, 

Nem jő fel a csillag jelezni a végét 

A „jom-kipurimnak", megszűnt a robotja. 

Mély áhitatos csend a házon, a kerten, 

Szent ünnepi nagy csend a sírnak a gyásza, 

Csak szívem, a szívem ver mind betegebben, 

S a lelkem örökké sóhajtgat utána. 



LIII . 

Elmenni örökre, csak ennyiből áll hát: 

Elküldi az ajkunk végső leheletjét, 

Mig szállton a lélek kiereszti a szárnyat, 

S e létből az embert, fogadja a nem-lét ? 

Egy gyönge vonaglás fordítana átal 

Porrá a göröngybe, a semmisülésbe, 

S Párkánk tovatűnnék a csonka fonállal, 

S egyszerre' beállna életnek a vége ? 

E léttől a semmi oly messze esik, hogy 

Ily mesgye-határát elhinni lehetlen, 

Az arczról a vérrel az életi szin fogy, 

S elfogyna-e minden a siri veremben? 

Ah nincs szakadás, ür, természet a mester 

Nem ismer el ugrást, ily nagy hihetetlent, 

E léthez uj élet közelb van ezerszer, 

Mint puszta halálhoz a néma szivek lennt. 

Előre a titkok forrásin a csolnak 

Haladhat a messze szent isteni végbe, 

Túlpartja sehol nincs a még sohse voltnak, 

S nincs létnek a létben megsemmisülése. 
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LIV. 

Kard száll hüvelyéből, meglebben a zászló, 

Szállnak csatasorba a néma vitézek, 

Megdobban a sziv is, földből kiparázsló, 

Hazavédeni hivja fel őket az ének, 

Fölkelnek a sirból a régi vitézek. 
• 

Itt jő a huszárunk, pattan nyeregébe, 

Tisztelegve köszönti a házat a vendég, 

„Jer dalnok utánam, az ellen elébe, 

Nem halt ki fajomból a honszeretet még!" 

Fölkeltek a sirból a régi leventék. 

Itt leng az alakja, tüzoszlopa képen, 

És siri ködárnya visz itt a vezérnek, 

„Atyám! te előttem, meg újra vezérem!" 

S lesz újra való amit ajki regéltek, 

Fölkeltek a sirból a régi vitézek. 

Sok torból a végén most vig lakomára, 

Nem halt ki fajunkból a honszeretet még, 

S hogy győzni segített Kossuth katonája, 

Nyergelve lovát eltűnik a vendég, 

Fölkelnek a sirból a régi leventék. 



LV. 

Megnyílnak a sírok, fölkelnek a holtak, 

S itt járnak a nappali fénybe' velünk mind, 

Tüntét mi elébünk álmodjuk a voltnak, 

S lényök sziveinkbe megujra derűt hint, 

Majd ür szakadoz ránk és nincs mi vigasztal, 

Két árnynak a lélek örökre a foglya, 

Legördül a függöny, s hiába a tapssal, 

Nem lép soha senki elő a porondra. 

Fölkelnek a holtak, megnyilnak a sirok, 

Árnyuk tapad újra a régi helyekhez, 

A földi alakban lelkük tova villog, 

S a néma koporsó a földben üres lesz ; 

Aztán az a fejfa megkötve marasztal, 

Enyészeti képök utunkba fogódzva, 

Legördül a függöny s hiába a tapssal, 

Nem lép soha senki elő a porondra. 

Kétféle világ ez, fordítva a föl s le 

Egyképp alapozza magát a nagy űrben, 

Vájjon mi megyünk-e a fényből a ködbe, 

Vagy árny s a sugár ktillőz körülöttem ? 

Egykép tova zöng-e a tiszta magas dal, 

Vagy durva kezünk ha bevág a dorombba ? 

Legördül a függöny, hiába a tapssal, 

Nem lép soha senki elő a porondra. 
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LVI. 

Tévelygni a hitben ? ! Nem hinni talán jobb ! 

Hol itten a nyugvó, örökre szilárd pont? 

Tán ott, hol a csillag körmentibe' vándorl, 

Mozgás mit alapnak magának alávont. 

A kétely, a melyből a hit kiszilárdul, 

Ingásban a mély pont, s győzelmed öröklét, 

A földre az égbolt sem leng le határul, 

Látván befejezetten káprázani körjét. 

így látszik az élet a siri határon, 

Hogy végire hajlik a földi szemeknek, 

A földnek az utja, hogy visszataláljon, 

így látszik az évben, mindegyre kereknek. 

S nincs vége seholsem kék égi határnak, 

S föld napköri utján nem zárja körét be, 

Lehajlik az égbolt s tul újra világ csak, 

S föld nap, soha egy helyt haladnak az égbe. 

A látszat, a látszat mindegyre csalódás, 

És szebb a valóság mit látni lehetlen, 

Halállal a létből nem jő soha oldás, 

Uj kezdete van csak a siri veremben. 
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LVII. 

Hozsánna, hozsánna, örökéletű lélek, 

Fényből foganatva, a fény maga itten, 

Te hirnöke földön az isteni létnek, 

Megannyi parányban rejtőzve az isten. 

Hozsánna tenéked, mert nincsen enyészet, 

A nagy Uranosnak a vére a lélek, 

Hozsánna, hozsánna, nem leljük a véget, 

S e vég a bizonyja mindenkori létnek. 

Sejtés a talányos, s deríije a vágynak, 

Egy messze valónak szép hajnali pirja, 

Álmoknak az ágya minden tudomány csak, 

S újjászületés itt lemenni a sirba. 

Százszorta csodásabb ébredni e létre, 

Mint az anyaföldben felnyitni szemünket, 

Hozsánna te lélek, hogy éjből az éjbe, 

Veled viradásba testünk tova küzdhet. 

Hullámban a mozgás, a szél fuvalomja, 

Te vagy titokoldón a rögben az élet, 

Te szállsz velem átal hajnal-fuvalomba, 

S föltámad a lelkem, mert nincsen enyészet 
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VLIII. 

Bevégzem a dalt itt, hol őrköd' a nemtő 

Fáklyát leeresztve, 

Holtak birodalma márvány-kapujában, 

Hol végnyugodalmat reményleni nyert ő, 

Ringasdd, anyaföldem ! 

Muló tetemét is szelídtele lágyan. 

Bölcső a koporsód, ujjá születésnek 

A méhe a kebled; 

Egész temető lett a föld körülöttem, 

Vagy a temetők tán hozzánk ide értek, 

S hang szól ki a ködből: 

Hogy élet e lét itt? s halál-e a földben? 

Törvényei visznek az átmeneteknek, 

Hogy a születéstől 

Mindegyre enyészünk a sárga göröngyig, 

S meg visszasuhannak a földre a lelkek, 

S az életi mezt csak 

Üdébb alakokban magukra felöltik. 

S ím lobbadoz egyre, s majd gyúl az az élet, 

A melynek a lángja 

Többé nem enyészt már földből, hamu-porból, 

Óh itt eme létben elérjük a véget, 

A melyhez az ösztön 

Halálokon átal utat tova rombol. 



Üdv, üdv te csodás menny, magába' sugárzó, 

Mit meg se szakitnak 

Nap, hold meg a csillag, mert fény az egész táj, 

A honnan eredtünk, a rév ide látszó, 

S betér a vitorlánk, 

Mert szívem a kormány, mely egyre felé fáj. 

S feltámadok ottan, hozsanna erő, szent, 

Mely összehozod majd 

A szárnyat a szárnyal, melyet tova téptek, 

A szárnyat a szárnyal, mely kétfelé röppent, 

Hol egybeölel majd 

Hosszú robotunkból összhangja az égnek. 



LIX, 

Egy nagy csata foly még a napkörök utján, 

Vezére az Isten, 

A tervet, a czélt sem, nem tudja előre, 

Ah, senki se' itt lenn, 

A közkatonáknak kiséri közönyje, 

De daemoni lelkek, 

Már részt követelnek belőle szelíden. 

Nincs vége a dalnak, viszhangtalan űrbe 

Bocsájtom a hangom, 

Vágyim diadalmát tört emberi szemmel 

Nem látom e harczon; 

A végnek a képe ha néha megenyhel, 

A végtelen élet 

Mi czélra marad fenn, akkor hova tartson ? ! 

Ha lelkem' ölébe fogadja magához 

Meg újra a kezdet, 

Az isteni léttel ha összevegyíti 

A vég meg a lelket: 

Az isteni léttel mind' istenesítni, 

Támasztani ott lesz 

Az egyre teremtő ős-tiszta lehellet! 
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