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Sötét az ég, de mégse hull a hó,
az első tél, mely nem hozott havat,
négy éve már az első tél talán.
Sötét a tél s fehér tüzét az ég
nem gyújta föl többé nekünk soha.
Zoltán, már messze vagy, jaj, rnessze vagy,
mint ifjúságunk tarka álmai,
miként a hó, germekkorunk hava.
Ott élsz most Váradon, hol hajdanán
Ady t lesték az esti csillagok
s Annáról álmodott Juhász Gyulánk,
ott élsz, s még egy lapot sem írsz, hogy élsz:'?

Elhagyom, lásd, a cifra rímeket,
a játszi dallamot s bűvös zenét;
minek? szavam már régen egyszerű

s kevés, mint aggoké és bölcseké.
Tehozzád írtam első versemet:
"Hófúlta pesti utcán" szállt a hó,
reánk hullatta kék havát az ég
és boldog mámorát az ifjúság.

Hol volt még Anni akkor'? messze még,
egy Andersen mcsében éldegélt,
ott fésülgetle szép aranyhaját
és rólam álmodott talán. Talán.
De Eszter élt és láttam én is öt.
mert szőke volt és kékszemű leány
s aranykeresztje sem volt rím csupán,
mivel te vetted egy Peiőfiért,

Balassiért s egy összes Aranyért.

Mi Berzsenyit faltuk kenyér helyett
és Kosztolányi volt hozzá a só,

S ha könnyű édességre fáJt fogunk,
Csokonait olvastuk és Dsidát.
Fejünk felet! rabláncrafüzve száz
költöt tartott, hogy el ne szökjenek,
egy tisztes ruhaszárító kötél;
"Modern köl/(jk" megsárgult képei,
s a főhelyen ott lógtam én, magam.
Norvégia sem oly hideg talán,
miként egy fűtetlen diák-tanya,
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és versre kelletett minden papír,
de, mert írtunk rá, nem fogott tüzet.

Ez volt az ifjúság, az égi láz;
szélnyilt fejünk felett a mennyezet,
mert angyalok voltunk és ördögök.
Byron voltál, a sánta ánglus úr,
máskor meg Lesbia Catullusa
és latinul kellett köszöntselek.
Én Keats voltam, szelíd tüdőbeteg,

('S Rimbaud, Afrika kalandora.
s lázunk igaz volt és tökéletes,
mert egy zöld és bíborló éjszakán
újra megírtam a Részeg hajót;, ..
Aztán, aztán megint hullott a hó,
és ifjúságunk tornyos várait
kockára tetted egy nap... s elveszett:
elmentél egy dobozka Memphis-ért
és többé, többé nem jöttél haza.

A "Havas éjSzakák" szelid havat
Millával lested már és nem velem,
s jaj, szőke ifjúságunk Eszterét
máglyára küldtük egy víg hajnalen.
Azóta Eszter kornia hull reánk,
a szőke Eszter barna korma hull,
szelíden, könnyedén, miként a hó
s egy éjszakán örökre eltemet.
Ki ás ki majd e barna hó alól?
Ott pusztulunk hazátlan, névtelen,
miként új Pompéi új foglyai,
S dalunk, dalunk többé kinek se kell ...

Sötét az ég, de mégse hull a hó,
s nem is bull nékünk már találn soha.
Zoltán, mít hezhat nékünk még a tél?
A szőke Esztert nem hozhatja már soha:
az égen úszik, mint a füst, a szél.

Ö ifjúság, kalandor ifjúság,
Csak ennyi vagy, bát ennyi vagy csupán?
Néhány kaland és rózsaszínű köd,
S egy-két lomhán szállingó hópihe?

Lásd, ennyi csak. Neved kiejtenünk
ó ifjúság, már csak halkan szabad,
s riádtan várjuk most a férfikort:
meghozza-é remélt gyümölcseit?

(Zoltán, őrizd meg ezt a költeményt
s ha meghalok; a lenge szélbe szórd:
hadd hulljon vissza rád szelíd hava,
hadd hulljon vissza rád a mult ...
Az Ifjúsá~.)
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