
V E R S E K . 
Irta: Marconnay Tibor. (A Napkelet verspályázatából.) 

Így kell meghalni. 
Igy kell meghalni, ahogy én halok meg: élek ! 
Egy meglátott világ tüze lobog szememben. 
Ó, nem halt még meg ember soha szebben, 
mint ahogy én halok meg most és mindörökkön. 

Mert amit akartam s lelkemmel körüllengtem: 
Asszonyok, Kincsek, Tájak, Eszmék: mind enyém lett 
s a vers lázában ég életnél életebben, 
mihelyt kitörni hagyja testem, ez a börtön. 

Akartam, hogy a minden valósága ajzzon 
s tudtam: csak az álom hódít minden világon. 
Valót s csudát akartam. Szörnyű volt a harcom. 

Most végre hódítok s nem lebegek titokban 
s mint hajnal fénye, mely a barna éjbe lobban, 
oly győztes vagy Halál: dicső föltámadásom ! 

A barátság temetése. 

Hogy elszakadtam Tőled, ó barátság ! 
Ma mogorva, magányos, vad vagyok. 
Nagyon akartalak. Túlságosan 
gyámoltalan voltam talán. Akartam 
őrizzenek őrangyal-csapatok. 

Pedig léptem így is győzelmes élet. 
Hogy árva vagyok? Nincs bennem harag. 
Nem értenek? Ó, ne is értsenek hát. 
Ifjú, vagy agg, férfi, vagy nő, akárki: 
Én hasztalan keresem társamat. 

Kerestem a bor-mámor dzsungelében 
s kerestem józan, villanó vitákban, 
Szelíd és párduc-nők közt is kerestem. 
S hiába a dús életnek csudája: 
amit kerestem, én meg nem találtam. 
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Kerestem a mosolygó tengerparton. 
Kerestem a hegyeknek ormain, 
de mi leginkább csábított oromra 
s tengerpartokra is, örökkön 
az egy-igaz Ritmus volt és a Rím. 

Hogy ölelkezzenek a testvérlelkek, 
Te vers is most ezért dobbansz velem ! 
De nincsen társam. S szégyentelenül 
csak néked mondom minden titkomat: 
élet-halál, örök költészetem ! 

Velence négy szine. 

Ha arra gondolok, mi a színed Velence, 
eszembe jutnak kis gyöngyházszín fellegek 
s a kép, amely vizeden hajnaltájt lebeg, 
mint virágok kelyhén áttetsző-szárnyú lepke. 

Mint a leghalványabb rügyek, oly halványzölden 
csillan a víz, mely büszke palotáidat 
locsolja; s rajta díszes, nagyívű hidak 
olvadnak hallgatag, mesebeli gyönyörben. 

Ám szűk callék körül a málló, régi házak 
hosszú sora holt vízre hullat borús árnyat 
s a légben a halált kongatja minden óra. 

S mégis: mily balga, aki csak szomorúnak lát ! 
Öblöd csupa arany. Csupa tallér Piazzád 
és minden ablakod győzelmek lobogója. 

S e t t i g n á n ó i alkony. 

A firenzei halmok sűrű láncán 
lila s fehér virághabok tapadnak 
s Pisa felé, a völgyben, karcsun, sárgán 
az Arnó tárul ki az alkonyatnak. 

A csúcsok pineái zöldesbarna 
függőkertek azur s narancsszín égen 
s ciprussudarak nyúlnak a magasba 
hatalmasan, megnyugtatón, sötéten. 

És elborul az ég is. Föllobogva 
csak Vénusz tör föl a nagy alkonyatban, 
mint derűs szépség s szerelem varázsa. 
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Im, itt áll Desideri márványszobra 
s közel Michelangelo ősi háza 
s tücskök cirpelnek völgyekben, alattam. 

A drámai halál. 

A barna s vérszín alkony hirtelen 
betakart borzalmas köpenyébe 
hegyormot, tengert, házakat. 
S haldoklik egy agg ember, ki lobogni 
szított lelkében minden parazsat. 
Szobájának négy elborult fala 
bús árnyakat táncoltat. S ő hanyatt 
fekszik és álmodik felhőkről, 
melyek már sohsem ragyognak vissza 
gyászos egére. Vár, magányosan. 
Üszkös mezők fölött magasan száll a hold. 
Őszi erdők zuzmarás ágain holt levelek, 
hervadt Májusok könnyű lobogói 
tündökölnek sápadtan és aranylón. 
S ó most fagyos-fehéren száll a hold, 
mint kegyetlen kísértet Éjszaka tengerén 
s a napisten csókja kilobban az ember eréből, 
izzó, makacs szemére karmos sötét zuhan, — 
minden merengés elrebben az ürbe 
s éjszaka csillagaivá dermednek a keserű esztendők ! 

Vigaszos, őszi erdő. 

Könyvekkel és mulatozással is hasztalan űztem 
a halál árnyékát, amely rámborult, 
amíg Téged meg nem láttalak, gyönyörű, őszi erdő ! 
S mikor Téged megláttalak, álomtalan szomorúságom eltűnt. 
Mert hogy is nézhetném szomorún e gazdag rengeteget, 
mely halálával is megvigasztal. 
És akarom, hogy Teged is, szomorú testvérem, vigasztaljon. 
Nézd, hogy lobog föl borszínűen dércsípte bozót a lankán, 
Érezd, mily sugaras a kék ég alatt az aranysárga lomb? 
Nézd ezt a karcsú, szűzies fát ! Mint rózsaszín viasz 
olyan a hervadó lombja. S benn az erdő 
sötétlő sűrűjében villogva hull a sárga levél. 
S lassan, lassan mind e képekből kibontakozik a szent csoda. 
A hulló lombok fájuk tövéhez peregnek alá 
s a jövendő esztendőkre megerősödve élnek tovább a fák. 
Ó boldog fák ! Ó boldog őszi erdő ! Benned szakadatlan 
megújhodik az élet s a hulló lomb új rügyet ígér. 
Ó nagyszerű titok ez, isteni misztérium: 
nem a halál, de a folytonos élet erdeje vagy ! 


