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Lélek a rács mögött. 





Lélek a rács mögött. 

Kosztolányi Dezsőnek-

Az arc nyugodt. Minden vonás merev. 
Se öröm, se bánat, se furcsa ívű fintor. 
Gépek kattognak, huzalok feszülnek . . . 
idők-vonatja zúg előtted! 
De rács mögé ki lát? 
Ki érti az egyforma képet, 
mely minden változásra egy arcot mutat ? 
Ki érti az ajkat, mely imát sem rebeg? 
De most figyelj! Nézz a szembe! 
Messzi tájak bánatát őrzi, 
benne új imák igéje jajdul, 
ős szerelmek tüze lobban ! 

— Rács mögött szenved a lélek I — 
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Valaki kopogtat. 

Marton Lászlónak. 

Lelkemben kiterítem a csönd fehér mezőit 
és hallgatok elnémult madárként; 
ma is csak álmokból szőttem 
hosszú fonalát a színes jövendőnek. 

Hallgattam a lány csacska csevegését 
és holt vizekre ringott messze 
valahol a vágyam lehullott szirma. 

Órák és napok 
így peregnek le egymásután 
az idő fájáról sárga levélként. 
Ma láttam a befagyott folyót: 
fehér cukorral volt beszórva 
és úgy csillogott rajta a napsugár, 
mint mesebeli királylányon az ezústfátyol 
és mégis most a csendben 
tudtam meg, hogy milyen szomorú vagyok. 
Szobám hideg és nyári álmaim 
fogvacogva menekülnek. 

Lent már este van: 
egy parasztszekér zörög 
és bús villany-sugár birkózik a sötéttel. 

Ó csend! Mennyi zajt és lármát 
takar fehér palástod, 
üvegszemeidet szeretném összetörni, 
hogy a lárma bezörgessen tudatom kapuján, 
legalább tudnám, hogy nagy zajban vagyok. 
De így ? . . . . 
Ó fehér, néma mezők! 
Karok nyúlnak a holt messzeségből 
s fojtó öleléssel fonódnak nyakamra. 
Valaki mintha közeledne . . • 
— temetők fájó fuvallata szálldos. — 



Futnak a percek. 

Szűcs Árpádnak. 

Futnak a percek, órákká nőnek, 
fekete árnya int a jövőnek, 
színek fakulnak, ólmok eltűnnek, 
nincs is értelme az életünknek. 

Cél felé törünk s ha oda érünk: 
fonnyadt virág lesz minden reményünk, 
ami vezérelt, avult hitté lett, 
talmi babérral kínál az élet-

Kupád üres lesz s a fenekén, 
nem marad vigaszul semmi remény, 
minden pillanat, mely kéjbe ringat, 
magával viszi az ólmainkat. 

De mégis csókolj, örülj és szeress 1 
a szomorúság úgyis megkeres 
s ha van egy perc, mely ólomba ringat 
meghagyja az élet az ólmainkat 1 



lunődés 

Dr. Eperjesi Kálmánnak. 

Mögöttem egyre érnek az évek, 
már lassan kalászba fut a vetés 
és én megyek elől a barázdán 
vetek, földem a néma szenvedés. 

Minden mag már fájva fogamzik és 
mégis mind, amit vetettem kikel, 
ó miért van az, hogy a multunkért 
mindig, oly sokáig szenvedni kell ? 

Ó szivem ! tegnapok szántóföldje 
a mag egészen mért nem érik meg ? 
és mért nem hegged már be rajtad 
a jelen ködében a régi seb ? 

Vetek, vetek, hullnak szürke magok, 
hallom, már zizeg a sötét kalász, 
mag érj meg! kiáltani szeretnék, 
de számra fagy a szörnyű hallgatás. 



Nagy út vezet. 

Vajda Jánosnak-

Nem a halál a kin és nem a múlás 
hosszú, csak az út, amelyen rongyolt 
testünket cipeljük oda, — nem a 
seb fáj, csak a kín, amit kigondolt, 

a bánat, — nem a kereszt fáj, hanem, 
hogy viselni kell véres vállakon, — 
nem sarunk szűk, hanem hogy járnunk kell 
az út rögétől feltört lábakon. 

Nem az alvás kábít el bennünket, 
hanem a gyötrő megsebző álom, 
nem a szerelem szekere súlyos, 
hanem a nyakunkon lévő járom. 

És nem az öregség nehéz, hanem 
a fiatalság mámora könnyű 
és nem a sírás éget. hanem a 
szemet felmaró, égető könnyű. 

Minden kéj óra kín s ha a vágy, a 
mámor rövid pillanat, vagy hosszú, 
lelkünkre száll a büntetés köde 
s szívünket koncolja fel a bosszú, 

megyünk az úton sötéten és még. 
csak egy árva csillag sem világít, 
megfeszítjük százszor magunkat, ó 
de nagy út vezet a Golgotháig. 



Utak. 

Mécs Lászlónak. 

Messziről jöttem : hosszú, végtelen úton, 
mikor elindultam 
selymes dalok fehér bimbókba 
szökkentek lágyan. 
Ó az élet fehér áhítatával 
indultam neki az útnak . . . 
ma mér: feketén ver szivemben az élet, 
ma már tudom : minden szépség, 
amire vágyunk, nem feslik virággá. 

Szivem kitártam és a világ négy tájáról 
millió huzal futott össze benne. 
Millió imát hallottam, 
millió sóhajt hallottam, 
millió ember halálos hörgése 
rakott szivemre ólom-bánatot. 
És fehér dalaim mindig bimbók maradtak. 
Nehéz így tovább menni, 
de maradni sem lehet. 
Utak futnak előttem: 
végtelen útak, véges útak, 
mind végig kell járni őket, 
ismeretlen országokon, sohse látott városokon át 
kergetni a boldogság láthatatlan lidércét. 

De már tudom : 
minden útnak lesz vége egyszer. 
Az örömök útja: a bánatba vezet, 
a bánatok útja: a szomorúságba, 
a szomorúság útja: a fájdalomba, 
a fájdalom útja: a szeretetbe, 
a szeretet útja: a gyűlöletbe, 
a gyűlölet útja: a megbékülésbe 
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Zsoltár. 

Dr. Révay Tibornak. 

— „óh Isten, állíts helyre minket és világoltasd a te 
orczádat, hogy megszabaduljunk" — Zsolt- 80. 4. 

Piros szíveink megfeketültek a bűnben 
és átok verte el gyenge vetéseinket, 
könnytől kelt kenyerünk keserű lett a szánkban, 
mézízű borunk megecetesedelt szomorú 
poharunkban. 

Pedig idegenből szőlőt hozál ki és azt 
elültetted a földön, hol gyökeret vert és 
kiterebélyesedett rajta dicsőségünk, 
már hegyeket fogott el az árnyéka, hajdan 
sarjai messzi Adriáig ereszkedtek. 

Ellenségeink csúfkodnak rajiunk büntetlen 
és a pártoskodás lett a legszebb erényünk, 
őszi dér csípte meg szőlőd leveleit és 
idegen csordák legelték zsenge hajtásait. 

Vedd számba nyavalyáink! mennyi erős férfi 
kövér teste hizlalta vadaknak a gyomrát, 
halld meg rabbá lett testvéreink keserveit, 
özvegyek, árvák sűrű könnyhullatásait! 

Nagyok voltak ami vétkeink mostanság is, 
de mégis kérlek tekints alá az égből és 
lásd a te szőlőd szomorító pusztulását 
— „és állíts helyre minket: hogy megszabaduljunk I' 
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Télfordulóra. 

Aicidácsy LAÍszlónak. 

Mily hűvösek még a télvégi esték, 
még burájában pihen a vágy, mint dinamit . . . 
hollóhajadat simogatom 
a hároméves fároszok lángjainál, 
mit fogsz mondani tavasszal, 
ha megjő a fény, 
a kabáttalanok öröme 
és a házak komor palástját 
a nyomor hímezte kövi rózsák 
titkait kibeszéli? 
hogy nézed majd 
a munkábasietők 
téli vágyaitól 
lerongyolt ruhá:át ? 
forralsz-e még teát 
az ezüst szamováron 
és bekapcsolod-e szived motorját 
a vágy-dinamó 
ezervoltos feszültségébe ? 
megnézed, hogy kibujtak-e az ibolyák 
a tabáni temetőben 
és bekötözöd az elfáradt 
madár törött szárnyait? 









Szerelem 

I. 

Ma rámdobbant a lépésed 
egy idegen nő ringó járásából 
és ime ma tudtam meg ; 
hogy vágyom utánad, 
ma fájt, hogy messze vitt a vonat téged, 
ma tudtam meg, hogy vége a komédiának, 
mert egy dobbanással a szívem lerakta elnyűtt álarcát-
Látod ? ki hitte volna ? 
mikor könnyen beszéltünk 
minden szerelemről 
a tavaszba kanyarodó téli utcán, 
mikor patakként csobogott ki ajkadon a szó 
és csengő kacaj buggyant ki szivedből, 
mint ujjunkból tű nyomán a vér. 
Mikor együtt néztük a filmet 
és kacagtuk a rossz szerelmi komédiát, 
mely előttünk lepörgött. 
Még azt sem hittem, hogy emlék 
marad bennem járásod ütemes ringása 
és ma már: 
az is fáj, hogy nem hallom a hangod. 
Most belém jajdul a szürke este 
fényes villanással: 
mikor kapud előtt búcsúzva álltunk. 
Emlékszem : a szemed csillogott. 
— tüzes szem volt — 
vártál . . . . 
— most minden mozdulatod 
égőn vetíti lelkemre az emlékezés — 
és én tudattalan szerelmem 
sűrű fátyolán keresztül gyáván, 
— talán többet nem is akartam — 
csak a kezedet mertem megcsókolni. 
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II. 
Ma tavaszi arccal fordult felém a föld, 
már széttörő jégtáblákat vitt a Tisza dél felé 
és nem lehet neked üzenni, északra mentél I 
csak álltam és néztem a víz durva sodrát 
és téged láttalak kacagni a barna, tavaszi mezőkön, 
de furcsán megtréfál ez a tavaszi nap : 
beleragyogja neved a folyó tükörébe 
és te kikacagsz rám a folyóból is, 
elnézem a suhanó jégtáblák nagy szomorúságát, 
ilyen a mi életünk is : 
büszke, kemény, csillog, mint a gyémánt, 
azután megtörik, nem csillog többé, 
még meg is olvad és elviszi a víz . . . 
még azt akarom mondani néked : 
mennyi jégtábla törik előbb darabokra 
a híd kemény pillérein, mielőtt tova úszna 
aztán : sírva, jajgatva mennek tovább 
a tenger felé, dél felé . . . 
erre úsznak a jégtáblák és te : 
északra mentél. 



III. 

Nem vártam soha csodák teljesülését, 
az álmaim csak olyanok voltak, mint egy 
szegény költő versekre épülő, rozzant 
palotája ; alap : a bánat; bú : a fai; 
öröm : a vakolat; szomorúság : tető. 

Ebben éltem, csak úgy egyszerűen, mint a 
mezők selymes ölén a tilinkós pásztor, 
de jaj vihar jött már, a tilinkó eltört, 
a palota rengett, vakolat leomlott, 
s a rámhulló falak eltörték a szivem. 

Tudom, pásztor többé én már nem lehelek 
vakitó uszályod hordozója lettem 
s csak így egyszerűen nem hallod a nótám. 
Szegény, szegény pásztor, egyszerű tilinkó 
bánat palotája, örömös tünt élet. 

Már ezüst zongorán játszom nagy keservem 
bársony, új palástom, átlátszó a lelkem, 
mint a mély tengerszem gyémánt csillogása 
vigyázok már rája. más senki se értse 
eldugom, elrejtem, senki meg ne lássa 1 
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A tisztaság ódája. 

A hajadon virágos mezők illata szálldos. 
És az ajkadon forrásként buggyan a kacaj. 
A járásodban a nagyerdő fái hajladoznak 
és két karod, ha ölelésre tárul: 
olyan vagy, mint a jóság élő szobra. 
Szent vagy, mint a természet 
és egyszerű, mint a mezők örök csendje. 
— Talán ezért szeretlek. 
Az öröm érett búzakalászként 
bólongat ki a szemedből. 
Ha hozzád megyek érzem : 
lerakom a város raffinált modorát. 
Ne haragudj, ha nem beszélek cifrán, 
csak úgy egyszerűen, 
látod ? a napsugár is egyszerűen 
csókolja meg a földet 
és mégis tudod, hogy ez a legforróbb 
csók a világon. 
Még a bánatom is kazalba 
rakja a te villás-nézésed. 
De jaj, nern lehetek mindig ilyen természetes, 
bizony nem kurjanthat az ember 
szivéből a város kopott aszfaltjón ! 
De ma, . . . bocsáss meg érte, 
úgy akarlak megcsókolni, ahogy a kósza szél 

[csókolja meg 
a kalászba szökkent aranyló vetést, 
hogy szétterüljön lelkemben: 
a mezők végtelen csendje, 
a napsugár izzó ragyogása, 
az örök természet egyszerű tisztasága. 
Ne sirj I 
az álmaim szelíd jóságvirágaiból 
ieszakítok egy búzavirágot 
és beletűzöm barna hajadba, 
mint szerelmem legegyszerűbb, örök zálogát. 
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Vers az álomban. 

És sokszor rám zörget az este : 
fáradt fejem ijedten emelem 
ilyenkor, már sötétben borult a 
szobám s az alkony lassan lopózik 
tova az ablakom alatt. 
Még látom halványpiros árnyékát, 
ha szemem lehunyom, mint a fényt is 
látom, — ha lecsukódik a pillám — 
még egy pillanatra. 
Rád is gondolok a suhanó, halk 
időben, olyan csendesen, miként 
az alkony suhan tova az utcán. 
Minek is találkoztunk mi ketten ? 
ó jobb lett volna elmenni egymás 
mellett szépen és észrevétlenül, 
mint két idegen álmú ember : 
öröm és a bánat, 
vagy, csak köszönni egymásnak, mint két 
hajó, ha találkozik kint, messze 
a tengeren és meghajtva bibor és 
fehér lobogónkat új, nyugodt, szent 
vizekre szállva 
(kéklő partok felé) 
örökre búcsúznánk. 
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És néha . . . 

És néha rámcsenget az emléked, 
szívem dobban és vörös hullámok 
öntik el sápadt, szomorú arcom, 
Tudom : most csókolta le víg szemed 
idegen férfi idegen ajka. 
Benéz ablakomon a homály 
és a csend megpihen a szivemen. 
Különös, szomorú percek 
suhannak szőke hajamba lágyan, 
mintha halvány kezed fésülne most. 
így van hiába, ha álmokban is 
hiszünk és nem várjuk a keserű 
reggelt merészen és félig ébren. 
Bizony, most szörnyű a rossz ébredés : 
a bánat gyűrött, kemény párnáján 
fejfájós hajnal köszönti szívem 
és a reggeli könnyek mély, sötét 
barázdát árkolnak szemem alá, 
egész nap látni őket és így a 
felejtes ezerszer nehezebb már. 
De messze kerültünk, de messze már, 
csak a csend maradt velem barátnak, 
fájdalmas vígasznak bús szívemen 
különös, szomorú percek 
suhannak szőke hajamban lágyan, 
mintha halvány kezed fésülne most. 
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Most peregnek a szirmok 

Ajkadon még látom a tegnap 
elhervadt virágait 
és a pilládon gyémántszemekké vált a bánat. 
Kezed : szomorú, fehér szirom 
haldoklik öledben ; 
a pamlagon ülsz 
és sápadt az orcád, 
a szomorúságod alkonyi szél, 
mely lágyan susog . . . 
kopognak: 
szerelmünk szürke, 
tegnapi madara 
morzsáért szállt az ablakunkra. 
De jaj, hiába jött! 
Morzsánk sincs már 
a nagy lakomából. 
Érzed ? 
Régi hangulataink osonnak be 
a kulcslukon, 
a lelkünk két, kinyílott rózsa . . . 

és most peregnek a szirmok. 
Látod, már két, sziromtalan virágot 
őriz vázának: az élet. 
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Előttem rózsa hervad. 

Előttem rózsa hervad, avitt, vén 
vázában, hallgatag, álmos szirmok 
búcsúzó illata megcsókolja 
szivem: csend, a hervadás titka bánt. 

Miért? tudom letörten! a tőről, 
csak halál jöhet, hervadó, finom 
illat szálldos iit, érzem, őszi bú 
kereng a nyári, dús délutánban. 

i 

Az álmom is ilyen hervadó, bús 
virág, a vágyam : haldokló szirom, 
a szerelem illata csókolja 
szivem : csend, az emlékek titka bánt. 

Miért? tudom elszakítva tőled, 
a szomorúság hintája ringat . . . 
s a nyári nap vidám kacajába 
az őszi neszek hulló dala sír. 
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Tovább. 

Itt karja van minden bokornak, kőnek, 
marasztaló, hű ölelésre vágynak, 
rámbukkannak rádemlékezietőnek 
felszítva tüzét a rádhulló vágynak. 

Itt minden seb örökre nyitva, tárva, 
álomtalan álmokban nincs gyógyulás 
vérező szivem kötözöm vigyázva, 
míg fekete fátylat sző a búsulás. 

Tovább hót uj útra, harcra tova már ! 
felhővitorlót bont hajóm a fényen, 
maradva nem érlek el ó soha már, 
a szél a vitorlába zúg kevélyen. 

Immár suhanok, a hajóorr büszkén 
levegőt hasít: a szívem megremeg, 
messze, túl a távolság kéklő füstjén, 
két gyémánt csillogva tüzel: a szemed 1 



Maradj velem. 

Annak, aki nagyon szerette ezt a verset. 

Ne vágyj soha e napos mezőkről 
fényes csúcsára gyémánt hegyeknek, 
a hideg magasságok megölik 
szíved, de lásd, itt nagyon szeretnek ! 

Könnyebb itt a bánat, jobb az álom 
és csendesebbek sokkal az esték, 
üres szívvel tértek meg mindnyájan, 
kik a boldogságot fent keresték. 

Lehetnek itt is színes álmaid, 
hűs ölében selymes pázsitoknak, 
igaz, hogy egyszerűbbek a nóták, 
de tudd meg, hogy itt szebben dalolnak ! 

Hisz olyan kevés boldoggá tehet, 
ha vágyak pályáját kiméred, 
ősszel, szüret lesz itt is és meglásd, 
szívből fakad a szüreti ének ! 

Gyöngyöző bor és puha kenyér, 
egyszerű szív tele szerelemmel, 
maradj velem e napos mezőkön, 
ne kacérkodj a gyémánthegyekkel I 
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Elküldöm a lelkem. 

Elküldöm a lelkem 
töröttszárnyü, szomorú madarát 
ablakod párkányára. 

Csak morzsáért küldöm, 
egy kis reménymorzsáért, 
hogy ne vesszen éhen. 

Mindig nálad verdes 
rossz szárnyaival, 
hisz szállni se tud már. 
— Te törted így össze- — 

Ó simogasd meg törött szárnyát 
puha kezeddel! — meglásd, 
meggyógyul a bánat! 

Soha még senkiért 
nem repdesett ennyit, 
nem verdesett ennyit, 
törött szárnyaival. 

Fehér, elhagyó álmom : 
friss tavaszi gyermek; 
ablakodra szállt most: 
egy madár: a lelkem. 
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Immár csend van 

Eszterhás Istvánnak. 

A nap utolsó szerelme ez, 
a krizántémok kitárt kelyhe 
az utolsó csókot lesve 
fürdenek az őszi fényben-
Az ősz aranykelyhe telve 
Haldoklik a nyár 
bűvös dalt énekelve; 
immár csönd van 
szőke hajam hull a földre, 
fejem sárga avaron pihen, 
szelíden. 
Krizantémok szépek, drágák, 
halálos szomorú virágok 
a haldoklásom mind megáldják... 
Immár csönd van . . . 
Esti neszek zaja bággyad, 
kék csöndben hallgat minden 

Holt levelek közt vetek ágyat. 



Márciusi földön. 

Szabó Lászlónak. 

A kertben még rozsdás, tavalyi lombok, 
hervadt levelek, sárga fenyőtoboz 
s a puha földön elsülyed a lépés, 
túl: szürke rétek és szomorkás dombok. 

De néha zörren az avar, talán egy 
barna madárka halkan, surranva lép, 
tavasz még nincsen, a tél már messze jár, 
és e kis madár tudom tavalyi még. 

De néha: a tar gallyakra húrjait 
feszíti már vígan a tavaszi szél 
és arany vonójával játszik a nap 
bűvös dalokat és virágokról mesél. 

Járom a csöndes, márciusi földet 
szivem kapuján a tavasz kopogtat,, 
emléked árnya bujkálva, vigyázva, 
a tavasszal együtt szivembe zörget. 



Nyáresti álom. 

Dr. Dittrich Vilmomah. 

Lilavirágos, messzi tóparl 
bibor imaszőnyegén térdel az alkony, 
fellegnyájakat kerget a szél, 
millió mákony muzsikái, nézd ! 
két remegő, szegény karom feléd tartom. 

Nézd 1 a szívem felgyújtott, dús, drága fáklya. 
az alkony az imámat mondja, 
sárga fűszál pirosba gyullad 
és a túlsó parton megcsillan 
távoli, ezüst fák sápadt, drága lombja. 

Messzi hegyek haragos, bús arca bámul, 
s a lágy este ágyat vet némán, 
sötét hegyek kék szemfedője 
letakarja a nap haldokló 
arcát. Egy csillag nevetve néz le énrám. 

Csendes tópart ez, lilavirágos, 
a fákon az est szellőcsókja hegedül, 
lágy dala ezüstös sugárként 
hull a tóba — csend — múló, drága 
esti óra — és ott örökre elmerül. 
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Tiszaparü hajnal. 

Dr. Erdélyi Lajosnak. 

Az éj palástja régen szertefoszlott, 
a Tisza álmos vize felébred, 
Uj-Szeged felé indul az élet 
s a szürke part most halavány poros folt. 

A fűzek harmatos ága villan, 
fényhajú hajnal ébred a parton, 
a felhők ruhája színes karton 
s a sugár a vízen kacagva illan. 



Dukai Takács Judithoz. 

Dr. Galamb Sándornak. 

Látlak: hajad fekete, mint az éji bársony. 
A szemed kék és tiszta, 
Mint a tengerszem ragyogása. 
Egész világ lakik benne : különös szűz világ. 

Talán már este is van. Hozzád hajolnak a 
Lombok halk suttogással 
S rokkád végsőt kattogva megáll : 
Merengő szemed köszönti a bókoló fákat. 

Csönd . . . és finom, fehér kezed tollat vezet, lágyan 
Születnek borús verssorok, 
Csak úgy titokban, ezt nem fogja 
Látni senki, lelked csorog fehér tollad nyomán. 

— „Deli termet,rózsás ajak, két szép szemek, pelvhedző 
Bajusz selyem hajak, oly 
Könnyen rabláncra luz". Ez volt az 
Első szerelem : ólmokká vált az idők során. 

Ó szomorú, szép költő asszony ! álmok suhannak, 
Mint alkonyi tájon az 
Árnyék és örömös, szent életed 
Nagy, fekete bakacsinnal vonja be a bánat! 

Ma láttam a szemed - talán egy versed olvastam — 
Bocsáss meg erte nékem ! 
A múzsám szeme volt olyan kék, 
Mint a tiéd. mikor az alkony szemébe nézett. 
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• 

Tabán. 

Tersánszky J. Jenőnek. 

Kopott koldus házak szerte szórva 
csendbe lapulnak a vén Gellért alatt, 
mellettük már paloták díszlenek, 
de köztük békés, ős bú maradt. 

Kis ablakok, cserepes virágok, 
szent csönd, misztikus álom az egész, 
falakból romantika árad 
s a rossz köveken a járás nehéz. 

Kidült-bedült kerítés, majd romok, 
többszázéves kapuk, mély boltivek, 
százéves anyókák járnak csendben 
és békét rebegnek mindenkinek. 
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Kalocsai emlék. 

A csöndbe úgy süpped be az ólmom, 
mint puha szőnyegen a lábam, 
az ódon kanonoki ház zárt varázzsal övez. 
— Harangok zúgnak 
és ódon zamatú a borom is: szivembe harangoz. 
Ez a csönd — tudom — már meg is ejtett, 
temető lesz e város: ólmaim temetője. 
Ablak alatt egy cseléd 
kutat nyikorgat 
és a nagy templom mutatója 
éles kaszaként aratja le a pillanat kalászait 
és napokká nő a kéve. 
— De mégis : 
a te arcod kacag rám 
az órák kalászaiból; 
az élet, mely kacagós riogatással 
bujt el egyszer a szivembe. 
A szemem már tavaszt lát: 
a föld barnán, izzadtan fordul az égnek 
s az ágakon rügyek fakadnak, 
de, ó, nem érzem többé őket, 
valami kimondhatatlan rémület 
silbakol bennem 
és elrévülő szememben marad a tavasz, 
nem jut el szivemig 
— de kár, hogy ide fordult a sorsom, 
mór a remény, amely feléd vitt, 
úgy elszikkadt bennem, 
mint a föld, 
ha böjti szelek csipkézték a hátát. 



Óh nyar. 

Berzy Endrének' 

A nyár mézízű csókja ajkamon tüzel, 
fehér fényű lángok szikráznak a porban, 
tarka begoniók illatos kelyhén méhecske pihen. 

A kertben örökre megült a hőség . . . 
sárga arcú napraforgó bámul az égre 
és a csend ezer illatot szitál. 

A vágyam most a kék azúrba csordult, 
fáradt szemem könnyes lett a napban : 
lám, gyémánt ragyog árva pilláimon. 

Óh nyár 1 forró szived szivembe zárom : 
babusgató, nagy szeretettel, 
jaj; mert ősz jön kalászos csókod után ! 

De ma még illatvánkosodon pihen a fejem 
és ezer virágod szines bokrétája 
szomorú szivem vígan koszorúzza. 
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Nyári délutánvég. 

Hugómnak 

A nap aranykocsija úszik az égen, 
sárgalángú fényét szórja szét kevélyen. 

Az ég tiszta, kéklő acélja lebámul, 
a föld repedezik a nagy boldogságtul. 

Sárgán ringatózik a dús búzatábla, 
a szél suhan rajta, mintha hajó szállna 

És széles hullámot vágna balra, jobbra 
és felvitorlázna még lassan a dombra. 

Az arató legény kaszája megvillan, 
a pengéről a sugár villanva illan. 

Piros gyümölcs szunnyad az útszéli fákon, 
csillogó madárka dalol a faágon. 

De lassan a napnak pályája véget ér, 
lovait kifogják s a kocsis aludni tér. 

Az ég alján bibor pásztortüzek gyúlnak, 
a kicsi árnyékok most hosszúra nyúlnak. 

A szelet felváltja szende, szelíd szellő... 
— az égen csókolódzik két szerelmes felhő I 



Balassi Bálint. 

Dr. Pitroff Pálnak. 

íme megidézlek jó Bólint lovag : 
szablyád villog s vágtatsz hamar iovad hátán 
törököt űzői, majd őrt állasz a vártán, 
míg ródcsókolja selymét az alkonyat. 

És kicsurog bús szivedből a bánat, 
mely Júliáról zeng csodás, új nótát, 
magad készíted hozzá a kótát 
s a többi halkan dünnyögi utánad. 

A te sorsod is bús poétasors volt, 
bomlott éited sok, szép szerelmes asszony, 
aki csókoljon, aki megsirasson. 

Mikor ajkadon a nóta mór megholt 
s vitézséghez mindenki téget állít . • . 
— ím megidézlek jó Balassi Bálint ! — 
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Azóta járom. 

Berda Józsefnek. 

Megejtett a nyár 
és a lelkem bűnös rétek pázsitján pihen. 
— Egy lány is jött — napsugár volt a hajába tűzve 
s úgy bólintott a fejével: igen, 
mint a búzakalász a hajnali szélben. 
Kökénybokor volt, ott lestem barna faunként 
éhes szememmel faltam a leányt 
és jó öreg Hélios lehunyta szemét . . . 
Azóta járom a tarka rétet, 
kóborló, füttyös, hűtlen szívemmel. 
Haj kökénybokor! 
Naponként takart zöld palástod 
és sok-sok leány pirulva átkoz 
és sok-sok leány pirulva áld . . . 
Sok kúsza álom : rubintos szemek, 
kalászos bólintó nyári csodák í 
0 azóta járom a tarka rétet 
kóborló, füttyös hűtlen szivemmel 
és a lelkem bűnösen pihen a pázsiton. 
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Nyár végén. 

Illyés Gyulának' 

Már beteg a nyár: 
az áldott meleg halkulva csökken, 
fehér virágok kelyhén az őszi bánat 
sápadt csókja ég. 

A tiszta azúron ködszínű őszi fátyol, 
szégyellős sugár áldja meg a tájat, 
gyümölcsös ízek ajkunkra futnak 
és a kiszáradt föld esőért sikolt. 

A szivemben lágyan terül szét a jóság, 
őszi könnycseppé vált a nyári álom 
és úgy suhannak tova a napok, 
mint barna földön fehér felhők árnya. 

És megjön a csillagkoszorús este is, 
titkos sóhajok szállnak az éjbe 
és a lelkem úgy ring a csend vizén, 
mint sötét tóba hullt fehér virágszirom. 
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Vígan csendül. 

Egy elejtett mosolyodéit hajoltam csupán 
és látod milyen szép lett az este ? 
Most visszaadom, vigyázz rá ! 
A tiszta mosolygás drágább a kincsnél, 
hisz annyi torz fintort vés arcunkra az élet. 
örülsz? jó ezt szeretem . . . 
kicsi kezed puhán pihen el kezemben 
és zavartan mondasz valamit, 
míg másik kezed furcsán babrál 
egy huncut tincsen. 
De szép is ez a perc : csak egy kézfogás, 
mely pecsétet üt barátságunkra máris 
és vígan csendül össze szívünk kis harangja. 



Álom a csendben. 

Még várok. A csend : e bús virág 
finom illatát szerteszórja, 
elmerülök magamba mélyen 
s megáll a falon is az óra. 

Minek beszélni? Olyan drága 
a néma. szótalan, nagy bánat, 
elég egy kibuggyant kis szó • . . 
s ezer hangos, durva nesz támad. 

Ah úgyis I A kinyílt virágnak 
minden 3zirma puhán lepereg 
majd s riadtan tűnnek az álmok . . . 
— s a padlón sirnak hullt levelek. 

Még várok ! A csönd : e holt virág, 
fehér levelét szerteszórja . . . 
most meg kell szólalnom: ó . . . 
— s a falon is ketyeg az óra. — 

4 
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Mesél a csend. 

Holt rímeket csókolgat az ajkam, 
szívem húrjain játszik a kezed, 
halvány, finom kezed — tétovázva — 
mint tavasszal a gyáva napsugár. 

Nincs rím, félve koppan a sor vége, 
üres visszhang a válasz, semmi több, 
mint ős kastélyok mélyén a járás, 
ha hideg alkonyban visszazendül. 

Hol van a régi, forró muzsika? 
vörös rózsák, mik a kertben értek ? 
és ki vitte el a harmatot a 
szivemről, szegény halott szivemről ? 

Ezüst füstkarikák hömpölyögnek, 
hamis váltón kisiklott a vágyam 
és összetört, egy-két kattogás, majd csönd, 
— álmos mezők szőnek bús szemfedőt. — 

Csak az emléked — ez a súlyos, szent 
nehézveretű ékszer — maradt ép — 
a rézcsillagok hullt tömegében, 
fehér éjszakán — platinaholdnak. 
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Lehajtom 

Mint a fészkére szálló madár este, 
ha elpihen a csend karjain, 
elpihennek szivemen a vágyak is. 

Csend van, talán most fordul a vénülő 
éjjel a gyermek hajnal elé, 
mint feléd szokott szerelmesen orcám, 

Elejtett terveim, foszlott céljaim 
megszámolom mostan vigyázva, 
mint a számadó a behajtott nyájat. 

Mennyi hiányzik ? Melyik hol maradt el ? 
az élet bokrai közt jöttem 
és haj! mirit a ruhát letépték rólam. 

Egy-egy tövis a bőrömbe fúródott. 
másik meg szívemet karcolta 
sebesre. — Minek is most már a számtan ? 

Csak aludni 1 a csend puha ágya vár. . . 
gondolkodás nélkül, fásultan 
lehajtom fejemet a csend ölébe. 
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