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A XX. SZÁZAD KÖLTÖI 

Gyehenna hát a mennyországunk? 
Ha ihlett szárnnyal karikázva szállunk, 
Denevérszárny a szárnyunk? 
Nem vagyunk gyengék, betegek, 
Nem bús szivünk, nem roskadt vállunk; 
Nincs köztünk ki hiába kesereg. 
Köröttünk tüz, erő, tudás; 
Mienk, nekünk szól! csak nekünk: 
Éltünk egy áldomás. 
Amit a legszebb képzelet 
- Ha rajt egy percig félve csüng 
Mint lehetetlent megnevet, 
Az a mi nagy virágos kertünk. 
Sugárzó fű közt ott hevertünk 
Mikor még vártunk és pihentünk. 
Ami a költő tiszta lényét 
Hajszolja sárba, ejti lázba, 
Növeszti létünk büszke fényét. 
Pazar, erős akaratunk, 
És szállunk körben, tétovázva; 
Alkotni nem tudunk. 
Vagy széjjelfoszlik lelkünk mint a pára, 
Mig tett-erősen, nagy-akarva szállunk; 
Vagy megszédit túlterhes gazdagsága. 
Ezért pokol a mennyországunk. 
Felnői az ördögfü, ahol megállunk: 
Denevérszárny a szárnyunk. 

Cambridge, 1912. június 14-én. 

MÁRCIUSI TAVASZ 
Seprűs a jegenyék kopár sora, 
S a zajgó víz árnyas kékségein 
Nem érzik a tavasznak mámora; 
Bent kandalló fül, szél fuj odakint. 
Nincs a tar földben értelem sehol, 
A messze templom otrombán tekint; 
Az új erő a hantba nem hatol, 
S illó a harmat mit az este hint. 
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Ki látta bús, zimankós télidőben 
Alszél ha fúj egy kissé, hirtelen? 
Hó meg sem olvad mégis eltűnőben 
Mindjárt a tél; megrengve, messze lenn 
A rét megdobban; halkan zeng a kőben, 
A dermedt kőben enyhe sejtelem; 
A felhős ég ragyog, a fagy erőtlen, 
A nyüzsgő föld mozgása nesztelen. 
De most, ha éjjel égi szikra lobban, 
S lángolnak hirtelen a csillagok — 
De most, a sziv ha élesebben dobban, 
Ez csendes ismét, az elhamvadott; 
Hűvös valóság! - Április füvében, 
A zöld között, sok vig zsivaj között 
Jár a fehér Tavasz; a haja ében; 
Madár dalol a tündér lány fölött. 

Hajtsd szét a Május vadvirágos ágát: 
Csodáld a száz szinárnyalat közül, 
Egy hófehér szin teljes tisztaságát: 
Ott a Tavasz, ruháját fonva ül. 
- Most, ágat súrol meztelen faág, 
S a pállott fűbe feltúrt hant vegyül: — 
Hűs tavaszom, virágos Ifjúság, 
Meleg sugártól jaj, nem lelkesül. 

Sennye, 1913. március 

AZ IGE 

Jártam künn a nyári éjben, fönn az égen állt a hold, 
Lelkem egyetlen lakója hallgatás, a néma volt; 
Körülöttem szellő játszott, ezüst fénnyel karikázott; 
Fekete kis árnyak jártak mogyorófa tövibe, 
Néztem, mikor pillanatra felhő háló szövi be 
Nagy fehér képét újonnan telt holdnak, 
Csintalan kis álmok kereket hogy óidnak; 
Hogyan bújnak el a széna szerteszétszórt tömegébe. 
Odébb a nagy sötét baglyák rendben álló seregébe. 
Marad-é a csend, az este szép nyugalma itt velem, 
Amint járok künn a nyári holdvilágos éjjelen? 

Körülfogott, körültáncolt, nyári visszhang, rege, dal, 
Ezer apró költő-eszme, könnyű, pajzán, fiatal, 
Előjöttek, elsuhantak, elsimultak meg az éjbe, 
Váltakozó, bizonytalan, lengő-mozgó feketébe. 
Gondolatok lettek volna, ha maradnak, igy csak játék, 
Lidérc-futás, fény-csillanás, szellő-tréfa, pajkos árnyék. 
Ú de más az est nyugalma, ó mi lesz ma még velem, 
Amint járok künn a nyári holdvilágos éjjelen? 
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Nagy komor fal áll előttem, nagy egerfák közt az ér, 
Fény nem villan e sötétben, sürü lombon át nem ér; 
Itt a csönd, ha kell, az álom! A berekfák széliben 
Áll rejtelmes-mozdulatlan, vár az árnyék mélyiben; 
Itt nem csillan játszi holdfény, itt a csönd zavartalan, 
Itt az árnyék mély sötétség, itt az éjnek titka van: 
Ezer éves néma álom, lelketrázó örök eszme, 
Apró-cseprő szellemfajták, pajkosságok, dalok veszte, 
Minden kicsi költő-érzés széjjelfoszlik közelében 
Ébren csöndes szenvedéllyel vár magányos titkos éjben, 
Mégis álom, élet-adó, örök régi, csaló álom 
S én csak nézem, nem is kérdem, álom — való? való — álom? 

ÉRZÉSEK HALÁLA 

Itt csendes és homályos itt az este, 
Mikor a bíborszin felhők mögött 
Eltűnt a nap, a tengerekbe veszve, 
S a felhő szőtt selyembe öltözött. 
Elhunyt a tüz; a messze part világos, 
A viz felett a pára futva száll; 
És lassan terjed szét a tüzvirágos, 
A képzelettel teljes esthomály. 
Ez a terhes éj: az esztendők sora 
A viz felett lebegve suhan el. 
Hangos a fürdő lányok mámora: 
A kék hegyekben Bacchus ünnepel. 
Bár engem bus halandót mért igézne 
A képzelt had, borongva hallgatom: 
Halandó gondok bánatos vitéze, 
Mennék amerre fáklyafénye von. 
Az Ember vérig érzett szenvedelme 
Nagy áradattal zúgva vesz körül. 
Vívódva küzd az elhanyatlott elme; 
Kétsége vállaimra nehezül. 
A vonzódások kinját érezem; 
A minden eszme szelleme enyém; 
Enyém a vágy, enyém az értelem 
Az értelmetlen árnyak éjjelén. 

Egy istent sejtek minden holdsugárban, 
Álmokkal álmom oly övezve száll, 
És egyre jobban elmerül az árban: 
A képzelés körében nincs határ! 
Szerelmek! Vágyak! Börtönök! Világok! 
Nyomorúság! Erők! Üres terek! 
Jajok! Fájdalmak! Messze pusztaságok! 
Hitek! Halandók! Népek! Istenek! 
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Meddig marad meg ennyi lázas álom? 
Hány sziv vonaglik, csillag hány forog, 
Mig a szivek, a végső éjszakákon, 
Széjjelszakadnak mint a csillagok? 
S az érzésektől terhes lesz a lélek, 
Hogy meg nem birja többé az anyag: 
S a nagy test, megfelelve kényszerének, 
Vadul a nyugvó semmiségbe csap? 
Gyász égitestek lassú énekével 
Az ür setétje rá ha visszahull, 
A pompás csillagok gyászmenetével 
Csak ismeretlen égi tüz vonul; 
Nincs emberélet ott, nincs szenvedélye 
A végtelen setétben nincs halál; 
A meteornak villog ott szeszélye 
Az érző lélek volt határinál! 

A viz felett a pára visszafordul: 
A part mögött feltámadott a szél... 
Mikor a keserű pohár kicsordul 
Nincs vég: kiszenved ott - a szenvedély! 
Elfoszlik ott; az ember él tovább csak, 
Elmúlt érzések ránca homlokán; 
A vágy él, és értelme nincs a vágynak: 
Úh nincs halál az élet hegyfokán! 

London, 1913. június 

ÉJJELI HANGULATOK 

I. NÉMASÁG 

A hold a hegytető felett 
Nehézkesen, fehéren 
Mozdul a fellegek mögött 
A mozdulatlan égen. 
S a néma tölgyek ágai 
Kinosan, mozdulatlan, 
A köd felett a hold felé 
Mutatnak akaratlan. 
Halkan csobog a gyors patak. 
S zokogva fel-feléled; 
A sziv, az érzés néma csak, 
S a kétkedő remények. 

Cambridge, 1914. június 
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ll. AMIKET ELFELEDTEM 

Hiába már, csekély a szó, 
A hang, a dal kevés 
Álmatlan álom a való, 
S az álom: ébredés. 
A hársfasor virága hull: 
Sok holdsütötte fán 
Mint lombtükör fölé, tolul 
Árnyék, árnyék után. 

S az árnyak tánca halk ballett, 
Sóhaj az esti lég ott, 
Hol ingó lámpa fénye vet 
Nagy tejfehér árnyékot. 
Felváltva folyton járja ott 
Sok ó szerelmi játék; 
Az árnyak vágya bús Pierrot; 
Szomorú némajáték. 
Emlékeim - de szintelen 
A visszajáró emlék: 
Holt hangok játszanak velem, 
Amiket elfelednék. 
De él körül, s mind tarka szín 
(S örökre kell szeretnem) 
A vágy, a perc, a hang, a kín, 
Amiket elfeledtem. 

Cambridge, 1914. június 

III. PÁRBESZÉD ÉJJEL 

Halld: halk az éjszaka; 
A szellő hallgatag: -
Az éjjel eltakar, 
Az éj nyugalmat ad. 
Minden levél nyugodt, 
S az alvó csillagok, 
S a viz, a szintelen. 

De mondd miért feledne, 
Nyugalmat hogy keresne, 
Hullámzó, nyugtalan szivem! 

Vasúton, 1914. július 
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IV. HOLDFÉNYBEN 

Régóta járom mindig ezt az erdőt; 
Midőn a tél ad rá fehér lepelt; 
Midőn a dér vet rá fehér lepelt; 
S virágok dúsabb, tarka lepedőt. 

Vágyam fehér ruhába öltözött, 
Úgy jár-kel régi álmai között. 
Felkelt a hold. Az esti dér lehullt. 
Vágyamhoz vissza-visszajár a mult. 
Szivembe kap ma minden holdsugár, 
Mint hárfa szól, rezg annyi húrja már: 
S a vágyak végtelen sóhaja száll, 
Amint magamban járok az erdőn. 

Vasúton, 1914. július 

HAZÁM: AZ OTTHONOM 

Idegen hegyoldal májusi hevében 
Jártam kora hajnal káprázó tüzében 
Hol a kősziklákon vig zuhatag patak 
Szivárványszint játszik tarka sugár alatt. 

S mely csendes nappal ott a víz, a tiszta tó, 
Hajnalban mintha ködből volna, fátyolos: 
Harang a szirt ott és a szél harangozó 
Álmos hullám vize partot csobogva mos, 
Hol hat patak beszél, s mindegyik mint gyerek 
Magába játszva és más-más szerepbe szól; 
Hol mint a lusta nyáj feküsznek a hegyek, 
S az erdőn csend, s a szirt felett a szél honol. 
Vándornak mind vadon! Mind puszta, puszta mind; 
A rózsa délibáb mely rengve int felé. 
Csak ez hona, csak egy, a hol ha széttekint 
A tájat ismeri és lelket önt belé. 

Itt annyi gondolat és mindegyik enyém. 
Dús földbe itt szivem erős magot vetett. 
Magához vont a sziv mindent, s önön terén 
Virágot hajt nekem, tartós kikeletet. 

Mondd, hogyha elmegyek most, tőled válok-é? 
Mondd, hát bolyongnom kell idegenebb helyen? 
Mondd, hát kemény kövön nyugodjon most fejem 
Mert álmokkal tele, miként a Jákobé? 
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Szivem szülötte vagy, minden füved enyém 
Lelkenfcen hordozom, mért kell elvesztenem? 
S busulnom kell szivem, hazám enyészetén 
A riadt képzelet melyet mutat nekem: 
Halld, halld a harcot fenn, pusztító nagy sikert, 
(Menny - ágyú: egyaránt istenharag dörög) 
Ha megjövök, talán szétszórva már a kert, 
S hány emlék fáj talán, talán ha megjövök. 
Mert mint a viz, ha gát sehol sem tartja fenn 
Úgy folynak napjaink, s örvénylő sorsomat 
Hiába kérdezem, ha elfoly életem: 
Add meg mig létezem igaz nyugalmamat! 

Sennye, 1914. augusztus 

CSODAVILÁG 
(Részlet) 

Csöndesen lüktető éjjeli lég, 
Gonosz álmokkal terhes éj! 
Futó folyam a holdvilág, 
Habzik az ágak végein, 
Megperdül, forog és fut tovább, 
Hab — vagy cseresnyefavirág? 
Kékek a bokrok árnyai, 
— Vagy csak a kulcsvirágok azok? 
Mogyoróbokor alatt 
Ezer kis kék virág, 
Ezek a holdfény-folyó árnyai, 
Kulcsvirág, ibolya, harangvirág. 
Nagy fekete szirtek 
Nyomulnak ki itt-ott 
Folyam közepébe, 
Köröttük fodorodik a hab, 
Csillogó cseppekben 
Szórják széjjel 
A holdfény-tajtékot, 
Szirtek a vizben, 
— Vagy csak a réten a fák? 
Öreg, gonosz, összevissza csavarodott fák a réten? 
Hatalmas mágusok! 
Kiterjesztik karjaikat, 
Görbe ujjal integetnek az égbe, 
Varázsolnak, integetnek, mozgolódnak... 
Megnépesül erre a holdfény-folyó, 
Gyöngytestű Rábatündérek, 
Csigaházas sárga szellemek, 
Csúnya, pikkelyes 
Vizimanó népség! 
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Páraszerű békanyálas boszorkányok 
Ülnek a habon, 
Lovagolnak hosszú sudárban 
Buta, laposszáju halakon, 
Bámészkodó, zölduszályos, 
Tátottszájú halakon. 
Nyomasztó álmokkal teli az éjjeli lég, 
Ködhálót szövöget gonosz varázs, 

Pedig csak a fák mozgatják ágaikat! 
Megfenyegetik a csillagokat, 
Megmozdul az ég, 
Helyéből kiperdül a hold, 
Nem mernek csillogni sem a csillagok, 
Csigaszarv-szárakon 
Hirtelen lenyúlnak az égből, 
Követik lépteimet, 
Elém is kerülnek, 
Bolond láncban tekerednek össze-vissza. 
Boszorkányos szagok szállnak az éjben, 
Mérges füvek, varangyfejek, 
Rothadt gyökerek szagai, 
Rothadt vizinövény-szagok, 
— Pedig hiszen cseresnyefák virágzanak! 
Tele hinárral a holdfény-folyó, 
Kigyóforma szára lengedez. 
Mindenhova kúszik a hinár, 
Csavarodik lábaim köré, 
Nyálas hinár fogja kezemet, 
Rothadt hinár csapódik arcomba, 
Fekete kezek nyúlnak felém... 

Pedig csak a fák mozgatják ágaikat! 

AZ ELHAGYOTT KERT 

Csöndes a kert, árnyékba borult, 
Halk suhogással itt szárnyal a mult, 
Könnyű rózsa-illat száll a légben. 
S már rezeda nyilik az útszegélyben, 
Tiszta és kedves a kert, a szirt 
Mögötte setét, cyprus jelzi a sirt, 
A fejfára mintha ápoltan borulna 
Virágos inda, és mintha hullna 
Az illatos éjben a rózsaszirom, 
S körül szegfű, mályva, szűz liliom 
A sirra virágos leplet borit 
Csókolja — a szellő? a szirmait. 
Kavicsos utakon apró léptek 
Mögöttem jöttek, utói is értek; 
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Elsúrolt mellettem, érintett selyme, 
Illatja hervadt, ó volt a kelme -
S a képzelet egyre játszik velem. 
Pedig nem volt itt soha szerelem 
S a sir fejét tüske, szeder lepi el, 
Csalán és gaz csupán rajt a lepel, 
Ha volt út, elmosta a viz. 
Vad rózsa-inda csapong a homályban, 
Kövek hevernek, itt a lapályban 
Ápolatlan teng az élet, 
Az új mag alig éled 
Már fojtja a tavalyi gaz; 
Nincs csend, nincs nyugalom. 
Csak egy rózsaszirom 
Szállott a széllel 
Az hordta széjjel 
Régmúlt idők hő illatát 
A csöndes nyári légen át. 

VISSZA 

Ah itt a rétek enyhe füvében 
Tavaszi szellők szelleme jár, 
Forrás fakad a nyirfa tövében, 
Jött-ment idegen itt a nyár. 

Ide hónába tér meg a vándor, 
Fut a bitorló, a vig idegen, 
Konganak, halld, a harangok, 
Tompák és halkak a hangok 
S a dombon a fölszél fut hidegen. 

Vándor kalapja a hold karimája 
Vándor kabátja felhő-köpönyeg, 
Szellem az apja, senki sem látja, 
A tücsök, a sáska ismeri meg. 
Lázas a lombok ezerszinü pirja 
Puszta a puszta, a vágyteli tér 
Mikor a vándor visszatér... 
Az ősz az, az ősz tér a sirba. 
Hűvös a szél, a sziv ha remél is 
Múlik az ősz már, közel a tél, 
Tavaszra virulna újra vigaszra, 
Tavaszra szerelme — nem él! 
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AMRITA MONDJA: 

Nem, nem szerettem! — Sokszor megcsodáltam 
Lelkének fénybelobbanó tüzét, 
S ha válni kellett tőle, sirva váltam, 
És olyan jól esett ha megtaláltam 
S olvastam egy-egy régi levelét. 
És hogy szerettem sok, sok téli estét! 
A kandallótüz lobbot ha vetett, 
Rőt fény befonta szenvedélyes testét, 
S fel-felvilágló szavaink keresték 
Együtt a színigaz Ítéletet. 
De mit kivánt — hogy testem lázban égjen, 
Új tűzre szítva lelke mély tüzét, 
Hogy szenvedély uralgjon szenvedélyen, 
S a boldogságom űzve száz veszélyen, 
És szép nyugalmam villám vesse szét... 

DE HIDEGEN... 

De hidegen fuj az őszi szél... 
De sürüen hull a falevél! 
De véres az északi nagy csatatér! 
Nyáron jártam a kaszárnya udvarát; 
Sápadtak voltak a vadgesztenyefák: 
Porral fedték elvonuló katonák. 
Sápadt sárgák most is: ősz van már, 
S amerre az Észak szele jár, 
Követik, itt levélhullás, ott halál. 
Learattuk itt a termést rég; 
Mikor lesz ott aratás elég? 
Arató katonák! Mikor lesz elég? 

Pápa, 1914. szeptember 

AZ ÉV 

A fák az útszegélyen hosszú sorba 
Hullatják sárga levelük a porba: 
Halk rezzenéssel hull a száraz ág: 
Az ősz, az élet egy nyomorúság. 

A vadszőlőlevél ma vérpiros, 
Az erdő hullott lombtól kárpitos 
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A föld is könnyez minden reggelen; 
Dermedt az élet mely már nem terem. 
Egy-egy ruhát, miként a sziv levet, 
Egy-egy szerelmet vagy szeretetet, 
Mellyel pompában öltözködve jött, 
S mely elmúlik mert meggyümölcsözött: 

Mint aki vándor, termek nagy során, — 
S a gyermekévek ékes ajtaján 
A játék álmok köntösét lerázza, 
S ugy lép a kinos, édes ifjúságba 

Arannyal áttört drága gyolcsruhában, 
S uj köntöst vet le minden uj szobában. 
Mig napsugárban öltözvén, megáll 
Kitárt karokkal, és ez: a halál — 
Ugy koldus-diszét már az év lerázza, 
Ugy meztelen szép teste, földje, fája. 
Nem nyomorult, nem megtört koldus ő: 
Bölcs, fáradt vándor, aki halni jő. 
Bölcs, fáradt vándor, vetve már az ágy; 
Mire megérik a Halálra-Vágy, 
Vig tél takarja majd, mely szenvedett, 
Kifáradt, szép, szerelmes testedet. 

Sennye, 1914. október 

MERT NEM SZERETTÉL 

Halványul az emlék, 
Elhallgat a nóta; 
Szerelmem, szerelmem, 
Hol vagy azóta! 
A csendben egészen 
Hallgatagon, 
Szivdobogásomat 
Hallgatom. 

S mint harmat a füre 
Ha alkonyul, 
Lelkemben az emlék 
Halkan lehull. 
Mint egy csapongó 
Fehér madár 
Holtan az álom 
Kapuinál. 
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Nem is emlékszem... 
S érzem azért, 
S tudom, hogy kár volt 
Valamiért. 
Majdnem egészen 
Elfeledem, 
S mint két patak, élted 
És életem. 
Egymástól messzire 
Elszakad, 
S űzöm a képtelen 
Vágyakat. 

S lesz enyém: zugó 
Nagy folyó, 
S tiéd lesz tiszta 
Mélyvizü tó. 
S ha már a szirtnél 
Elváltanak, 
Nem kerül össze 
A két patak, 
Milyen virágok 
Intenek majd, 
S mily szelek hoznak 
Hozzád sóhajt, 
Nem tudom; ámde 
Mikor a hold 
Messze az égen 
A vizre hajolt, 

Jön messziről majd 
Egy fény-hajó, 
S lelke mélyében 
Megreszket a tó. 

S rajta, feletted 
Ugy úszik el, 
Szellő se hajtja, 
Hang se felel, 
Néma vitorla, 
Néma hajó; 
S tükrözi fényben 
Alatta a tó, 
Mig holdsugárban 
Tünedez el... 
— Rám majd ha néha 
Emlékezel! 
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Mint egy csalóka 
Halk tünemény, 
Mint egy lehellet, 
Oszlik a fény. 
S engem kisért a 
Holt szerelem; 
S téged, soh'sem volt 
Fény-életem. 

Budapest, 1915. január 

REMÉNY 

A végtelen vadon világban 
Elmúlhatatlan nemzetet, 
Hol annyiféle néphalál van, 
Hazám, hazám, mi éltetett? 

Ahány vitéz jött át, pogányok 
Az álmok sziklaajtaján, 
Magyart én most is annyit látok 
Az elmúlt ezredév után 

Csalán közé magot vetettek: 
Indás, gazos marad a hely. 
De az övék, mit megszereztek 
S övék az áldomás-kehely. 

Az örökségük egy igéret, 
— Jós mondás, mely be nem telék; 
És mindegyikben ős igézet 
Ádozat-láng tüzével ég. 

És másról-másra száll az emlék; 
Értékét, súlyát tudja mind: 
S talán, ha egyszer megüzennék, 
Egymás között, szivük szerint...? 
Jöhet, ha jő most, vég Ítélet! 
Nem múlik az, nem bontja szét 
Az uj a régi ezredévet, 
Az egypár ember nemzetét. 

Budapest, 1915. február 22-én. 
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HA MAJD VIRÁGOT LÁTTOK... 

Virit-e a virág 
Ifjak sirjainál? 
Frissen hantolt halom fölé 
Hajol-e rózsaszál? 
A szellő sugdos-e, 
Hiába hősöket 
Vértől irtóztató mezőn 
Hol eltemettetek? 
Zajong-e szép patak 
Hol egyszer fuldokolt, 
És szellem járta éjjelen 
Most már kisért a holt? 

Ha majd patak, virág, 
S a szél mesélik el, 
Hogy minden élet pusztul ott 
S itt fáj minden kebel, 
S forró nyár járja át 
A dult országokat, 
S megérik a vetés, 
De a halál arat: 
Megrázkódik talán 
A fáradt földgolyó, 
És szellemajkain 
Jajdulva kél a szó: 
Hogy céltalan erők 
Zajgó hazája lett 
És legkedvesebb gyermekét 
Emészti őrület. 

S hallgatva hallja majd 
Körötte egy világ 
— Nyugodt, magasztos csillagok — 
A föld panasz-szavát: 
A csillagrend között 
Vak éjszakákon át 
Vágyódva, nyughatatlanul 
Jár utjain tovább. 

Budapest, 1915. április 
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ÉNEK 

Elmegyek, talán 
Vissza se térek; 
Hamarosan elmúlik, 
Fiatalon elmúlik 
Belőlem az élet. 
Régi időkben 
Harcba ha szálltak, 
Vig urak, hős urak, 
Sirtak az asszonyok 
Akkor utánok. 
Uj idők járnak... 
Bárki akarja, 
Hiába, mégis csak, 
Mennek a férfiak 
Most is a harcba! 
S ez a nagy uj idő 
Olyan mint a régi, 
Akik akkor elhulltak 
A nevüket azoknak 
Most már ki kérdi? 
Férfinak hősiség, 
Asszonyoknak bánat — 
S hogyha eltakart a föld, 
Befödött a sárga föld, 
Sirhatnak utánad! 

Pápa. 1915. május 30. 

HOLTOMIGLAN 

A szélsöpörte utcán járok 
És nem találom a helyem, 
Mert annyi szédületes álom 
S a boldogságom jár velem. 
Az a boldogság, mely csak ábránd, 
Melyért hiában esdne szóm, 
Most itt kisért és késztet: várnak 
Valami nagy találkozón. 
Szivemet járja át az emlék, 
Hallgatag kinnal tör elő, 
Hivnak a párás lámpalángok 
S az utcavégen temető... 
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Valahol künn orosz határon 
Lesz az utolsó pillanat, 
S ha csűrbe takarit az élet, 
Majd ad helyettem másikat. 
Jöjjön a másik, én hadd menjek, 
Nekem az érzés kinja sok, 
Tőlem nem múlik el szerelmem 
Én most is még: rád gondolok. 
Nekem nehéz az emlék terhe, 
S hivnak a katonasirok, 
De hogyha jő utolsó percem 
Én akkor is: rád gondolok. 

[költö akartam lenni] 
ë>Nem írom pennával 
Fekete tentával 
De szablyám élivel 
Ellenség vérivel 
Az én örök híremet .«< 

Költő akartam lenni, 
Lantot a kezembe venni, 
Pengetni húrjain 
Fenn-zengő hangokat 
— Ezüst harangokat — 
Mig birják ujjaim; 
Csodás összhangokat 
Akartam én vezetni, 
Amerre járok, vetni 
Arany szin-magvakat, 
És lelkem vágy-hevével 
Szines költő-tüzével 
Fakasztani, növelni 
Varázs-virágokat. 
A sors megirigyelte, 
Ma mely vihart arat; 
A kezemből kiverte 
Felajzott lantomat. 

Kardot adott helyette. 
De nem lehet elölni 
A szent örök-tüzet; 
Ha vak füst fojtaná, 
Ha vész fullasztaná: 
Uj lángvillámot vet; 
S viszem a harcizajba, 
A visszás vad morajba 
Szikrázó lelkemet! 

1915. június 


