
V I G A S Z T ! V I G A S Z T ! 

Irta: M É L I U S Z JÓZSEF 

Kezemből megriadtan hull ki zord könyvem, kedvenc Berzsenyim, 
Mikor a vad hir átlépi csüggedt estén küszöböm: 
Öngyi lkos lett a költő, sinek közt dörgő mozdony testét tépte szét! 
Arcomon végig omlik a férfi könny, 
Fuldokló sirás rázza keblemet, — 
Sorsteljesitő, népem-Énekes 
Mit ért a dal, ha tetted ugy fáj s oly végleges, 
Hogy megmásitni már nem lehet soha!? 
Szárszó... Sinek... Fekete Balaton... Micsoda gyász! 
Óh lélek, ki fogytál percről-percre, mint tűnő vihar dala 
Most nem merek beléd tekintni, szakadék vagy és kénkő, Rémület, 
Mélységeid és villanásaid görgetik elmém s ösztönöm, 
Bár hallom a dalt, mit a „nagyon fáj" hurjain kivert kezed. 

Nagy költő voltál, kinek sohasem járt ki dij, 
Babér nem i l lette örök elborult homlokod. 
Sorsod költők sorsa volt, lángolva fogytál, mint száguldó égitest. 
Ifjuságunk csipkebokrából Te szóltál egyre lángolóbb! 
Elől rohantál s léptél volna torlaszok s csaták terére is, 
Mint rokonaid, — Byron Greciában s Petőfi a pikák élé, 
De jaj, az évek messze mind, mikor költő még fegyvert foghatott 
S jaj, messzi még előzni önmagad és megmásitani Korod 
Gyászunk igy még kegyetlenebb a gyász e barbár századában,— 
De mégis óh, a harcsorokból mért hulltál vissza önmagadba? 
S bár szerető, puha otthon, békesség, kenyér alig jutott 
Miért nem zengted tovább, hogy fáj... de túl minden kin okon... 
Nem folytatom. A könny megállit. Ember voltál s ezt siratom. 

Kint most rekedt zenét csörget a megfagyott, kései ősz... 
Szárszó, Bakony és Balaton felett jégmocskosan ül a fekete köd, 
A megborzadt némaság s az elfulladt riadalom... 
Óh költőnk, barátunk, mily tragikus e dunai táj! Hazánk? 
Vaskerekek tépte tested látom, amint kinyult karjaiddal, mint a 

Kereszt 
Állsz felettünk s a szivünkre hull a véred... 
El! — rémitö kép! Népem szive, halhatatlan kert, költők otthona 
Fogadjátok örömmel! Nagy költő volt: a neve József Attila... 
Nékem pedig vigaszul jer óh, mindeneket tapodó Berzsenyi 
Enyhhelyet lelked torlaszai közt keresek. Te légy most vigasztalóm! 


