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JÉKELY ZOLTÁN: VERSEK. 
NYARAK NYOMÁBAN. 

Új medriben fut a Szamos, 
ó, még a víz is változott! 
Mult nyaraknak könny harmatos, 
elejtett szemmel áldozok. 

Most látom, mi a változás: 
vajjon nem boldogabb a vak? 
Hol vagy porondos vízmosás, 
hol vagytok rozsdás kis tavak? 

Hol vagy vén vízalatti tönk, 
olyan voltál, mint egy halott; 
hogy borzadoztunk idefönt, 
mikor az ár megmozgatott! 

Ó, hová göngyölődtetek, 
hancurozások, nagy napok? 
Roppant fürdések, vad hetek, 
vajjon hová vonultatok? 

Hangok, kezek, sok vizes arc, 
nyirkos testek, sok kék trikó! 
Virgonc idő, jobban inalsz, 
mint egy jó harmadfű csikó. 

S hol vagytok, volt szerelmeim, 
bronztestű leányok, akik itt, 
vizünk bozótos partjain 
jártátok a nyár táncait — 

Azóta tán meghaltatok, 
elvitt a csókoló folyó, 
s szép testetek úgy úszhatott, 
mint egy-egy hintázó hajó; 

nyaldostak a hűvös habok, 
ott lent megállított a gát 
s egy vén halász ki is fogott, 
mint régserég Oféliát. 

MINT PUPILLA... 
Hajnali szél szelíd nesszel riszál 
sötétség-őrző lila kerti fákat; 
bennük már a gerle gargarizál 
a szélből, mely torkába árad. 

Most a sötét végső foltja is illan, 
naptól piroslik a hegyéi; 
vakítón hull szobámba be a fény, 
s az életem elszűkül, mint pupilla. 

Néznek a képek, minden a helyin; 
és sor kerül a nagy leltározásra: 
öreg törvény szerint emlékeim 
beigazodnak mind az elmúlásba. 

Hát ennyi, ennyi volna az egész? 
egy-két elgurult tarka lapda, 
egy-két kulcsolt halotti kéz 
s egy-két száj, mely a szám harapta — 

Barát-arcok, rokonok, nénikék, 
szülő-szavak, esti simogatások — 
vigyázz! Mint szappanbuborék 
megsemmisül egész világod. 
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A KAKUKHOZ. 
Nem kérdem tőled, meddig élek, 
félek, keveset mondanál, 
babonás, bölcs óra-madár, 
esztendőosztó berki lélek. 

Csak arra kérlek, te madár, 
minden percem tedd édesebbé, 
s oly fuvolásan kiabálj, 
mintha nem szólnál soha többé, 

mintha utolszor szólanál, 
perc-bűvösítő berki lélek, 
mintha már erre járna érted 
és hivogatna a halál — 

EGY F L Ó R E N C I SIREMLÉKNÉL. 
Ó álmodó nagyasszony, Czartoriszka, 
a templom legfehérebb szobra vagy; 
nagy messzeségbe kémlelsz hunyorítva, 
mintha lelnél ott régi tornyokat, 
mintha ott lengene a titkok titka. 

Csak vársz, csak vársz fátylas ködökbe nézve, 
túl nagy folyókon, túl országokon, 
s a templom orgonájának zenéje 
rádszáll, mint alkonyati fuvalom; 
— a csendet szövöd itt, Penelopéja. 

S én sírok látod, mintha nagyanyámnak 
sírja volna itt ez a te sírod, 
vagy mintha élő, távoli anyámat 
— már mint holtat — siratnám, úgy sírok. 
Sírhalmok siralma vagyok én, csupa bánat. 

Siratok sírokat, melyeket összedúlnak, 
s melyeket már a vad fű felvetett, 
s újakat is, hol idegen kimúltak 
kőszeme néma tornyokra mered. 
Könnyeim kőarcok hamvára hullnak. 
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