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Ó, te csöndes angyal, ki a sírokat őrzöd. 
                            Gustav Fellinger 

 

Angyalt, igen, a csöndes sírokon, 
csak ott tud látni a képzeletem, 
szelíd lényt, mely a lélekkel rokon, 
s mint lenn a régen holtak, testtelen. 
 
Azért futott át mindez eszemen, 
mert már életedben angyali költő 
voltál, s így emlegetett félszegen 
az elsuhant egynéhány emberöltő. 
 
Pedig ki volt művésze más a szónak 
korodban — ne feledjük Áprilyt —, 
tudója hinni-, siratnivalónak? 
Reményik... Alig lelsz még valakit. 
 
Teremtő költőt, bátos alkotót, 
sokszínűt, gyermekest és férfiast, 
ki kacagni könnyesen is tudott, 
és könnyedén szárnyalta túl a sast. 
 
Kertészét kényes szerelmes szavaknak, 
a költői mesterség tudorát, 
ki rabként mondhatta magát szabadnak, 
s érezte e visszás lét humorát. 
 
Szép a világ, gyönyörű a világ, és nincs hiba benne. 
         (Kóborló délután...) 
 
Ó, emberek, 
nem alhatok! 
Fájdalmam a 
fájdalmatok, 
itt tükrözik 
keresztetek, 
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és borzadok, 
és reszketek. 
 (A tó tavaszi éneke) 
 
Érzékeny volt, akár tükre a tónak, 
De ki kellett magát takarnia. 
Tudták-e, ily törékeny alkotónak 
nagyobb védelmet kéne kapnia? — 
Több mint százéves volna, hogyha élne. 
Hetven éve hűs bolt alatt pihen. 
Művészeté harmincegy röpke éve. 
Öröklétét zengi e rekviem. 
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(két regiszterben előadva) 
 

I 
 

 

Nézz, nézz a ködbe hosszan, elmerengve… 
Van olyan sejtelmes, olyan varázsos, 
mint mikor tiszta időben kitárul 
a magasból a táj és lenn a város. 
Vagy még igézőbb, elkápráztatóbb. 
Úszik, mint vitorlás szellemhajó, 
a puha semmi... hómanók az ágon... 
pálcáját fölemeli Proszpero. 
Mesék és tündérek pillanata. 
A zúzmarával ékes téli erdő 
ezüst harangja, jégkristálya csendül. 
Csöndszőnyegen a csoda máris eljő. 

 
 

II 
 

 

A ködben kétes kalmárok, kalózok. 
Csalás, lopás, gyilkosság pihelágyan 
a csönd méhében, éj zugaiban, 
a város utcáin, a néma házban. 
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Biztos, akár az ócska kétszerkettő: 
az ámítás mesés hasznot terem, 
ködlepel alatt, ködös célokért 
átgázolva hiszékeny lelkeken, 
a gyámol nélküli szegényeket 
munka s kenyér helyett köddel etetve... 
S mert ködben a jószándék is halálos,* 
a rossz ragyog, mint fény a cinkos estbe. 
 
__________ 
*Saszet Géza verssora. 

 
IdőalagútIdőalagútIdőalagútIdőalagút    

 

Az égen félhold, hetyke csillag... 
Be furcsa látvány, látomás volt! 
Mintha ismét uralna minket 
a rettenetes ottomán hold. 
 
Körben olyan különös minden. 
Az utcákon cserfes tömeg. 
Tévesztő mezt visel mindenki. 
Őszinték csupán a kövek. 
 
Kaméleonná lett az élet. 
Pénzért akármi kapható. 
Egy nagy bazár az egész város. 
Ki ad, ki vesz, egyként csaló. 
 
Fölbugyog, jön az áradás, jön, 
Hamis a szó az ember ajkán. 
Síppal, dobbal, mézzel és mázzal 
jön a mordályégető Balkán. — 
 
Az idő örök, feneketlen, 
ásító, rideg, néma kút. 
Röpíts e múltból szebb jövőbe, 
iszonyú időalagút! 
 


