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„Nagy László 1925. július 17-én született Felsőiszkázon.
Bár a három Iszkázt – alsó, középső és felső – 1947-ben
Iszkáz néven egyesítették,1 Nagy László a költészetbe F.
előnévvel lépett.2 Sokáig úgy tudta, hogy július 14-én született, s ezt szerette volna is nagyon, mert úgy gondolta,
hogy ha a Bastille-börtönt 14-én döntötték le, illett volna
ezen a napon kezdenie életét,3 de az előkerült anyakönyvi
kivonat – legendaképződésre alkalmatlanul – 17-ét mutatott. A legnagyobb paraszti munka, aratás idején jött a
világra, így keveredett el születési dátuma a sok tennivaló
között. Szemléletében mindig van valami színező, megemelő, részletezéssel mitikussá növesztő jelleg. Születését
is úgy részletezi, mintha jelentőséget tulajdonítana az apró
körülményeknek is. Szülei középparasztok voltak, iszonyú
küzdelmet vívtak a földdel és a földért. Nem akartak belenyugodni nincstelenségükbe, éjjel-nappal dolgoztak.
1924-ben ők is vettek öt holdat az Apponyi-birtokból, de
aztán húsz éven keresztül nem tudták az árát kifizetni, a
kamatokért kellett gürcölniük. Nagy László születése előtt
édesanyja az új termés helyét készítette, a kamrát és a padlást saralta, s úgy elfáradt, hogy alig maradt ereje: »Vállam
is igen széles volt, ezért jöttem nehezen világra. Sok vért
vesztett, s ha nincs a jó bába néni, már akkor meghalunk.
Kínjáért hálaképpen jó gyerek voltam, míg lábra nem álltam. Később annyira csintalan s féktelen, hogy naponta
nevezett az isten ostorának.«4”
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JÚLIUS NAGY LÁNG
Nagy László

A MEGGYFA ALATT
Kerted végében roskadozva
egy pírhólyagos meggyfa áll,
aljában térdel teéretted
szent László, szép aranykirály.

Július nagy láng, világ aranya –
születésemkor mennykő és ragya,
érzi anyám: lüktet a pólya,
s két villám közt mint mézes-bubát
illeszt engem mesebeli lóra –
Megszenvedve már annyi csudát:
jutok-e a Tündér udvarába?
Júliusból csak a zuzmarába.

A hajló meggyfán megkötözve
egy fehér angyal reng, röpös,
meggyet szakítok, elpattantom,
attól lesz ajkad vérvörös.
Gallyat török: rubinkoszorú
ott remeg homlokod körül,
a meggyfa táncol és az angyal
megszabadulva elröpül.
Nagy László: ů)&20, kézirat (Magántulajdon)
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is, hogy félni tilos, / ember vagy végre, de élsz dideregve…” S
ami mindebben a legszörnyűbb: akkor hirdette e téves tételt,
amikor éppen a terror miatti félelem légköre uralta a társadalmat. A hiedelem itt nem jótékony, hanem káros, az igazságot
elfedő volt, s még a kijózanodás sem adhat feloldást. Nemcsak a bűnösség miatt, hanem azért sem, mert a kiváltó okok
a személyiségen kívül változatlanul virulensek: „mint henteskötények, csurompiros / fellegek szakadtak képzeletedre.” A
fellegek vagy akkor vereslenek, ha lement a nap, s éjszaka és
vihar készülődik, vagy akkor, ha hatalmas tűz van, ha felgyúlt
a világ. Szinte végítéletszerű a képzelet látomása, legalábbis az
éppen élők nemzedékeit és a vallomástévőt illetően: „Nem látsz
a tündöklő végtelenbe, / nem vettél fegyvert, hogy magadért
vívhass, / kezedben a rózsa lefejezve, / tövises szára az, amit
szorítasz.” Ez a záró sorpár fejezi ki talán leginkább emblémaszerűen mindazt, amit Nagy László és nemzedéktársainak java
az ötvenes években átélt. Az első gyűjtemény, a Deres majális
záróciklusának címe is az lesz, hogy Kezedben a rózsa lefejezve,
s a közvetlenül 1956 előtti verseket a későbbi gyűjtemények is
ezen a címen közlik.
A fegyver, a kéz, a rózsa, a lefejezés, a tövises szár képzetei
sokrétű jelentéshálót bontanak ki. Már pusztán a fegyvert vagy
virágot tartó kéz ellentéte is erőteljes, még ha az az önvédelem
fegyvere volna is. A költő számára minden fegyver az erőszak
jelképe, s máskor szépnek tartja, hogy „nem az ökölnek, vitéze
lettem a szívnek” (Rege a tűzről és jácintról). A rózsa a virágok
virága, a paradicsomi lét, az égi szerelem, Szűz Mária jelképe,
a népköltészetben a szerelem és a szépség virága. A keresztény
hiedelem szerint a tövisek a bűnbeesés után jelentek meg a rózsán. Ezek a tövisek maradnak meg a szárral, s a virág, a tövis
Krisztus jeruzsálemi bevonulására, majd golgotajárására is ráutal. A bűnbeesés után csak a szenvedés lehet az ember osztályrésze. Idegen, hamis istenek imádása után megváltás sem
mutatkozik másként, mint a Megváltó sorsával azonosulva,
azokkal a félelmeivel is, amelyek még Isten fiát is átjárták a
Getsemáné kertjében, ahol „félt” és „didergett”.
A Húsz évet betöltve szinte vegetatív boldogságú életet szembesített a küzdelemre készülődés állapotával. A Születésnapra
a gyermek- és ifjúkor mindent akarásának korszakát állítja
szembe a jelen kimerevített és reményvesztett pillanatával. Ez
a szinte teljes jövőtlenség azonban meglehetősen kivételes ez
időben a költő szemléletében. Árnyaltabb lesz a kép, ha melléje
illesztünk egy olyan „születésnapközeli” verset ugyanebből az
esztendőből, amelyben szintén döntő szerepe van a virág-motívumnak. A Virágok térdelnek nem látja bevégzettnek a jelent,
mert az embert alkotó lénynek tudja:

nem a számvetés léthelyzete 1945-ben. A kiindulópont életrajzi, s látszólag az a jövőre vonatkozó kérdés is, hiszen a pályaválasztásról lenne szó, de a kérdező számára a pálya és a hivatás, az
élet és a lét nem különíthető el, s ezért oly erős a bizonytalanság: „Most fekszem a fűben, / diákságnak vége, / ettem, ittam,
élek / nem tudom mivégre.” Az életszakasz szükségszerű lezárulása kiégettséget is hoz magával: „az én idegeim / kifárasztott
húrok” – ugyanakkor mindez csak látszólag patthelyzet, sokkal
fontosabb a meditáció és az erőgyűjtés: „Hagyjál Uramisten /
pihenni füvekben, / legyek fekvő gyertya, / még ne gyújts meg
engem.” A gyertyaképzettel szemléltetett két állapot egyaránt
az eleve elrendeltségből következik: a készülődést-várakozást
szükségképpen követnie kell annak a beteljesülésnek, amelynek
a végén ott van a megszűnés.2
Az 1945-ben még ösztönös-spontán költő egy évtized múltán már tudósa szakmájának. Legismertebb, címével is a dátumra utaló születésnapi verse ekkor, 1955-ben keletkezik, a
Születésnapra. Ebben az időben éppen legdinamikusabb szakaszát éli költői átalakulás szempontjából Nagy László, s az ország
is a forrongás állapotában van. Szemléletileg és poétikailag is
ekkor a leginspirálóbb József Attila hatása. Ez nemcsak mo-
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SZÜLETÉSNAPRA
Játék és édes tej nem volt elég,
mohónak születtél, követelőnek –
így vagy a sorsodnak jó eleség,
fejed és szerveid elemésztődnek.
Hirdetted te is, hogy félni tilos,
ember vagy végre, de élsz dideregve,
mint hentes-kötények, csurompiros
fellegek szakadtak képzeletedre.
Nem látsz a tündöklő végtelenbe,
nem vettél fegyvert, hogy magadért vívhass,
kezedben a rózsa lefejezve,
tövises szára az, amit szorítasz.

Szerelemre, dalra erősnek
szült meg az Édes, jól van így:
pusztulok, de szép hogy vagyok.
Szívem nem tunyul, tündér-szépet
s rettenetest még mondhatok.

tívumokban mutatkozik meg, hanem ez esetben az önmegszólító jellegben is, amely nagy elődje kései pályaszakaszában
a kiélezett számvetést erősíti, s Nagy László pályáján ritka, s
ezzel is figyelemfelhívó jellegű. A harmincéves férfi a múltat és
a jelent, az ifjúkort és a felnőttséget állítja szembe József Attiláéhoz hasonló koravén és keserű rezignációval, s a hiedelemnek bizonyuló hajdani hiteket szembesíti a későn megszerzett
tudással. A hiedelem, a tévedés bűnnek bizonyul, s a bűnösségnek ára van: a jelen kifosztottsága, a bevégzettség, a nem
létező, nem mutatkozó jövő. A bajok és bűnök eredete a születésig vezethető vissza, hiszen „Játék és édes tej nem volt elég,
/ mohónak születtél, követelőnek”. Az ifjú pedig elfogadta azt,
amit mások, a többiek mondottak, s ami tévedésnek, az emberi
lényeg utópikus-torz felfogásának mutatkozott: „Hirdetted te

„Veszélyes új mezőn én küzdök” – vallja meg a vers hőse,
s ismét a végtelenbe lát: „vérharmatos fejjel is izzó / égitestek
közt álmodom.” A természet rendjének, az évszakok körforgásának köteles meghódolni a virág: a dér, a fagy térdre omlasztja;
de nem az embert: „egyenes én maradok itt, / én maradok a
bajaimmal / ember, aki így is virít.” A felnőttléthez, az igazi embervolthoz hozzátartozik tehát a félelem, a baj, a gond,
s nem csupán a társadalmi, hanem az ember természeti lény
voltából következő is: a biológiai gyökerű halálképzet sokkal

10

nagy_laszlo.indd 10

2015/2 IRODALMI MAGAZIN

2015.11.19. 15:32:17

DOSSZIÉ
közvetlenebbül mutatkozik meg e versben, mint a társadalmi
erőszak általi. A riadalmas tapasztalatokkal dacolva megszilárdul a küzdő-helytálló magatartás, s a versek lírai hőse a szó igazi
értelmében is hőssé válik, akinek hatalmas és sötét emberellenes
erőkkel szemben kell megmutatnia képességeit.
A pálya későbbi szakaszaiban közvetlenül jeles születésnaphoz köthető vers nem született. Könnyen kiemelhetők azonban
olyan művek, amelyek ilyen alkalomhoz is illő összegző számvetésnek tekinthetők. Különleges helyzetű e szempontból a Ha
döng a föld azért is, mert csak gyűjteményes kötetben jelent
meg az először az Új Írásban olvasható költemény (1965/9).
A Himnusz minden időben című kötetben már nem kaphatott
helyet, csak utólag vált a teljesebb címén Szerelmem, csonttörő élet ciklus záródarabjává, először az Arccal a tengernek című
gyűjteményben, egyúttal – a hosszú versek előtt – az utolsó rövidebb lírai műként, tehát nyomatékos helyen.
Az első olvasásra egyértelmű: a Ha döng a föld is a számvetés verse, létösszegző mű, bár talán természetesebb helye volna
az anyaversek sorában. Éppen ez a mű kínál azonban jó alkalmat arra, hogy belássuk: az életszámvetés igen gyakran hívja
elő Nagy Lászlónál az édesanya motívumát, s a „születésnapi”
versekben ez a közvetlen eredetre utalás amúgy is természetesnek tekinthető. Gyakorta társul hozzá a csecsemő, a kisgyermek
motívuma is. A Húsz évet betöltve még csak utal az eredetre: az
„ordasan leültem / anyám asztalához” megfogalmazásmódjában
az elbitangolás, a bárányból farkassá változás s a visszavarázslódás vágya is bennerejlik. A Születésnapra már egyértelműen a
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HÚSZ ÉVET BETÖLTVE
Országút porával
érkeztem a házhoz,
ordasan leültem
anyám asztalához.
Fehér országúton
csak a szedret ettem,
magas déli fényben
attól émelyegtem.
Most fekszem a fűben,
diákságnak vége,
ettem, ittam, élek
nem tudom mivégre.
Közel a szivemhez
magas csalán-erdők,
csípős tornyaikkal
felhőkig törekvők.
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Kellene virulni,
de még csak busúlok,
az én idegeim
kifárasztott húrok.
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Hagyjál Uramisten
pihenni füvekben,
legyek fekvő gyertya,
még ne gyújts meg engem.
Húsz évet betöltve
írtam negyvenötben,
még a vadcseresnye
piroslott fölöttem.
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csi jellegűnek kell lennie manapság, ezért hoz az anya „törvényt
és könyvet”.
A fiú felnőtt, helyt kell állnia. Az első nagy szerkezeti egység
után egyetlen szakasz, az ötödik bontja ezt ki, s ez az egyetlen,
amelyben közvetlenül nem is jelenik meg az anya:

kezdetre való visszautalással indul: „Játék és édes tej nem volt
elég…” Az anya és a szülői ház képzete itt az elképzelt teljességvágyhoz képest hiányos voltában mutatkozik meg, a félelem
belemagyarázás nélkül a szülőkre, mentalitásukra is vonatkoztatható, s a fiú kudarcai a szülők több nemzedék tapasztalatából
öröklődő aggodalmait is igazolják. A Virágok térdelnek ismét
egyértelműen utal a kezdetre, sőt a születésre magára, s a paradicsomi állapotba való visszatérés lehetetlenségét is közli: „már
emlőd forró hegységére / fázva se vágyhatnék, anyám.” Ennek a
következetesen végighúzódó anya-, édes szülőanyám-motívumnak talán legteljesebb, látomásos remekműve a Ha döng a föld.

Európa, íme, itt vagyok,
te félelmemnek fókusza,
gyönyör és tőr itt számosabb
mint a barbárok síkjain,
mezítlen itt sikoltozok
sípcsontjaid közt, gótika,
Le Corbusier, inaim
beton-küllőkre csavarod.

Már tudtam én, ha döng a föld:
szívemhez anyám közelít,
oda emel, hol felkereng
tej és akácméz illata,
a gyolcs sikongó kapuit
sarkig kitárja, mosolyog,
s rámszabadítván kútjait
a Mindenségben altat el.

A „kész” embernek a világ kínjaival kell szembesülnie. Ismét
a lét jellegét meghatározó kulcsszó a félelem. S mintha nemcsak egy fiú válna felnőtté, hanem egy nép is átélné a maga történelmének nagy és máig fel nem oldott változásait. Európának
és a barbárok síkjainak szembeállítása egészen a népvándorlás
koráig vezet vissza, a gótika és a modern betonépítészet pedig ezer év meghatározójaként mutatja meg a gyönyör helyett
inkább a kínok sokaságát.3 Ami a keresztény és a népmondai
képzetkörök egymásutánjában harmonikusan illeszkedett egymáshoz, egyaránt az anyát magasztalva, az itt a felnőtt lét diszszonancialényegét emeli ki, nyomatékosan ráutalva arra, hogy
Európába még mindig „jelentkeznünk” kell, de az itt vagyok
kijelentésével arra is, hogy másként és mást nem lehet tenni.
A kínok is mítoszivá nőttek, a zárószakasz mégis megadja
feloldásukat, egyetemes síkon hozva vissza a versindító képet
és szemléletmódot a zene, a föld döngése, a tenger moraja, az
anya és a mindenségképzet révén. A „nagy zene” a halál széténeklése-elűzése is, de inkább virtuálisan: az „örök halál” áttörése az anyák örök s önfeláldozó nevelésének és a fiúk örök s
hősies helytállásának köszönhető, s az egyén így válhat létén túl
is a Mindenség részesévé:

A hatstrófás versnek ez
az indító szakasza abba a
múltba vezet vissza, amelyre emlékezni valójában nem
is lehet. A „Már tudtam
én” nyomatékos kijelentése
a csecsemőkorra vonatkozik, paradox módon mégis
hiteles, csak éppen nem az
érettebb gyerekkor emlékező-visszaemlékező tudatára
kell gondolnunk, hanem
arra a tudásra, amely minden újszülötté, s amely
eltéphetetlenül köti őket
szülőanyjukhoz. A baba valóban „tudja”, hogy most az anyja közelít hozzá, hogy a szoptatás következik, s utána a boldog alvás. Az anya és a gyerek
ritmusa egy, a különbség csak a hangerősségben van. A föld
döngése és az anya közeledése a földanya és az anyaföld képzeteit is előhívja, a Mindenségben ez is bennefoglaltatik, s itt a
kezdetben az is, hogy a kicsi számára az édesanya maga a Mindenség, a kezdet és az élethez kötő legerősebb szál.
E költemény gondolati és szerkezeti alapja az anya-fiú kapcsolat. Az első négy szakasz nevelődési történet is: az újszülött felnőtté válik, feladatok teljesítésére képessé. A fölnevelés
feladatköre és nagyszerű teljesítése teszi az anyát Csodálatos
Anyává, az istenanya, Szűz Mária alakmásává s így halhatatlanná-sebezhetetlenné. Ez az anyaalak nemcsak a csecsemőszemlélet fókusza, de a kisgyereké is: a második versszak végig emberi
és emberfeletti határán egyensúlyoz, az utóbbi felé mozdítva el
a látomást, amely így válhat a következő szakaszban a fegyverrel
is megölhetetlen, szivárványkörben szinte oltárképben ragyogó édesanya mítoszává. S e keresztényi-templomias mítoszra
következik az ősmondai-népmesei a negyedik szakaszban a Fehérlófia meséjét elevenítve fel. Ez a szakasz azért is különösen
fontos, mert a 2–3. versszak után az anyát a nevelésben ismét
igen aktívnak mutatja, s érzékelteti azt is, hogy itt teljes körű, a
felnőttkorig tartó feladatról van szó. Fehérlófiát is addig szoptatta az anyja, amíg a legerősebb, minden feladat elvégzésére
alkalmas ember nem lett. Az erőnek elsősorban szellemi-erköl-

De zene zendül, nagy zene,
túl alkonyom vérpadjain,
az örök halál falait
anyám sörénye átveri,
s tudom: ha újra döng a föld,
szívemhez anyám közelít,
s akár ha tengert hallanék:
a Mindenség nekem beszél.
Végül ötvenedik születésnapja tájékáról csakis a Jönnek a harangok értem lehet e sor záróköve. 1975 február–márciusában
keletkezett, s Ágh István ugyancsak Iszkázra emlékező írásával
együtt jelent meg.4 Jelentőségét az is növeli, hogy az utolsó kötet címadó írása s az Életem önvallomása előtti utolsó lírai mű,
s mivel e kötet már csak posztumusz jelent meg, sejtelmessége
mintha a halál előérzetét sugallná.
A korábbi mű, a Ha döng a föld az érett költő egyik legharmonikusabb alkotása, s azért lehet az, mert az anya-fiú kapcsolatot minden rosszon felülállóként, eszményiként képes megragadni, s átáramoltatni a létezés egyetemes törvényeibe. Ezek
a sajátosságok másféleképpen a Jönnek a harangok értem világát
is jellemzik. […]
Az életút határpontjainak ezek a számvetései egybecsengenek az életmű egészével. Magától értetődő, hogy a versekben
felfokozott a számvetés következetessége, hogy a legalapvetőbb
12
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Nagy László

HA DÖNG A FÖLD
És képzeletem tudta már:
a Csodálatos Anya ő,
szivárványkörben ott rezeg
örökzöld tölgyfa-koronán,
dob-táras acélfegyverek
hiába veszik célba őt,
mert a golyókat vértelen
elnyeli mint a délibáb.

Európa, íme, itt vagyok,
te félelmemnek fókusza,
gyönyör és tőr itt számosabb
mint a barbárok síkjain,
mezítlen itt sikoltozok
sípcsontjaid közt, gótika,
Le Corbusier, inaim
beton-küllőkre csavarod.

S láttam később: a dögnehéz
zsákot mint pólyát úgy viszi,
és csípején forognak el
sötét öntöttvas éjszakák,
cukorrépából télidőn
gyémántos kazlat ő gyalul,
ő sétál fehéringesen
a mennyköves mezőkön át.

Meséből ő a Fehér ló,
növendék fia vagyok én,
törvényt és könyvet hord elém
gyöngy-tüzü állkapcsai közt,
s hátára forraszt, úgy röpít
az égi kökényfák alatt,
hogy a tövisnek hajamat
csupán fésülni engedi.

De zene zendül, nagy zene,
túl alkonyom vérpadjain,
az örök halál falait
anyám sörénye átveri,
s tudom: ha újra döng a föld,
szívemhez anyám közelít,
s akár ha tengert hallanék:
a Mindenség nekem beszél.

Ń1%"+6%ć/1ǿ+6$6"/*"(ć3")ǾǖǞǛǕȒ0ć3"(ǾǛǚʯǙǕ *Ǿ,)'Ǿ#Ǿ ")ǽǽ)ǽț$ç+12)'!,+Ȝ

Már tudtam én, ha döng a föld:
szívemhez anyám közelít,
oda emel, hol felkereng
tej és akácméz illata,
a gyolcs sikongó kapuit
sarkig kitárja, mosolyog,
s rámszabadítván kútjait
a Mindenségben altat el.
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létkérdésekről van szó. A válaszok hullámmozgást mutatnak a
pályán, de az ötvenes évektől kezdve mindig az emberi helytállás ügye kerül a középpontba. A létet fenyegető biológiai és
társadalmi veszélyek végső soron leküzdhetetlenek, mégis rendre neki kell gyűrkőzni a viadalnak. E számvetések mindig az
eredetig nyúlnak vissza, s a jövőt firtató célképzetig előre. S
éppen e pólusok adják meg a csodát: a feloldást, a pusztulás
korlátozottságát, az élet örök igazságát. Az eredet és az egész lét
igazi hőse az édesanya, aki megszüli, felneveli a fiút, tartást ad,
hogy nekivághasson útjának. Ezt az utat mindvégig a célképzet
irányítja: a kiválás, a hőssé válás eszméje. Anyát és fiát mítoszi
képzetek lengik be, de nincs ebben semmi anakronizmus, a
költő nem elmenekül a 20. század világából, hanem éppen annak feloldhatatlan ellentmondásait teszi elviselhetőbbé a hétköznapi és a mítoszi, az egyedi és az örök emberi szintézisével.
Bizonyítva egyúttal azt is, hogy az emberi lényeg, amióta ember van, nem változott.
ǖć07)"106 ć7$6ç07)Ń ģ*Ŷ(ņ1"1ćň)ț)00&&!ŃǾǖǞǞǚȜǽ
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Nagy László

JÖNNEK A HARANGOK ÉRTEM
(részlet)
Harangok, harangok – ajkukhoz féreg nem érhet. Harangokat
nem lehet megfertőzni. Agyvérzés foltjaival nem remegnek.
Szívgörcs nem öli meg őket. Alvó csillagok s baglyok alatt szólnak a
harangok, bongnak, rengve csikorognak tengelyükön. Nem a versek
harangjai, nem a Schiller-i elaggott bronzkalapok. Világra jöttek,
de nem vénülnek. Valódi harangok, Győrben születtek. Jácintos
ökrök nyálának útján, koszorús kerekek lassúságán érkeztek a fehér
toronyhoz. Hogy a toronynak legyen hangja. Kongnak a harangok,
bongnak, tagolják az idő határtalan versét, nehogy megőrüljünk
vad folyamától. Fölemelnek a sárból, házasítják a rongyos képzeletet
azúr menyasszonyhoz, a végtelenséghez. Siratnak a harangok,
vígasztalnak. Mennek a vihar elé, vitézien ütnek a jégverés fehér
szivébe. Rokonai a márvány anyamelleknek, szoptatják a lelket
hanggal. Hajnalban mária-kék ablakokból, délben forró tava közt a
tálnak, Napnak, este lombon vagy hóingen át, ha kell a nyugodalom.
Árva harangok nincsenek, csak árva költők. Átbeszélik a harangok a
tengert. Megrendítik a tavakat Kanadában. Megrendülnek a távoli
hazaiak a cethal-csontokkal megtámasztott alkonyi tűzfalaknál.
Távoli havas táborokban karolják a harangok a tántorgókat. Sírnak
a harangok a hóesésben, ahol a fagyott fiukat egymásra rakták, akár
az ölfát. Harangok, harangok – számontartanak engem is. Jönnek
a harangok értem...
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Nagy László

A FEKETE FIÚK
(részlet)
Kívül a városon fékszárat megeresztve
hujjogva hajtanak a szeneskocsisok.
Kőbül a patavas rúgja a csillagokat,
mécsük a kocsi alól holdként kisajog.
Futnak a fogatok s vaskosan mint a cölöp
állnak az ülés mögött fekete fiúk.
Fujják a rumszagot, hangszáluk nótát nem ad,
nézik, hogy sziporkákat vet a kocsiút.
Bódultan azt hiszik, szállnak a csillagokon,
s törvény már nincs felettük, csak örök setét.
Arcuk is elzsibbadt, fájdalmat nem éreznek,
vág bár a jégeső, akár a sörét.
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