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ELŐHANG 

 

Butaság, kapzsiság, tévelygés, ferde vétek 

oltja testünkbe és lelkünkbe mérgeit; 

s mint koldús éteti öntestén férgeit, 

mi éppen úgy vagyunk sok drága búnknak étek. 

 

És bűnünk mind makacs, igaz bánatra gyáva; 

ki gyón is néhanap, jó zsíros bérre vár, 

aztán vigad megint, nyakig hadd lepje sár, 

s lemosni mocskaink csak ronda könny a láva. 

 

Párnáján ringat a fő-fő Varázsló-isten, 

a Sátán s álmot ád, mely romlással marat, 

s a gazdag, tiszta érc, a híres akarat, 

párává lobban el az alkimista-üstben. 

 

Az Ördög dirigál, rángatva rossz fonálunk! 

Ki enyhülést akar, a rondaságba váj, 

s mindennap közelebb az alvilági táj, 

hová egykedvüen, bűzös homályba szállunk. 

 

Mint züllött részeges, ha némi női roncsot, 

vánnyadt keblű lotyót csókol és belemar, 

titkos, futó gyönyört mi úgy falunk hamar, 

facsarva lázasan, mint egy avítt narancsot. 

 

Mint milliónyi nyű, bennünk bozsogva rajzó, 

agyunkat démonok raja lepi tele, 

s ha lélekzik tüdőnk, Halál zuhog bele, 

mint láthatatlan folyó, s zúgása tompa jajszó. 

 

Torz kéj, gyújtogatás, vad méreg, sanda penge 

ha víg ábráikat eddig nem hímezék 

sorsunk hétköznapi, komisz vásznába még, 

azért van, jaj, csupán, mert lelkünk tettre gyenge. 

 

De túl a párducok, sakálok s mind a hitvány 

keselyűk, skorpiók, majmok s kígyók körén, 

mely itt nyög, bőg, röfög, kúszik, megannyi rém, 

bűneink átkozott állatkertjét rutítván, 

 

van még egy - ily csufat, gonoszt s szennyest ki látott? 

Ez, bár alig mozog és ordítani rest, 

romokba döntené a földet örömest, 

s ásítva egy nagyot, benyelné a világot: 

 

az Únalom! - szemén rest könny ragyog kövéren, 

huká-t pöfékel és bitók felé mered: 

finom szörny! ugye őt te is jól ismered, 

én álszent olvasóm - képmásom - bús fivérem?  
 
 

AZ ALBATROSZ 

 

Olykor matrózi nép, kit ily csiny kedvre hangol, 

Albatroszt ejt rabúl, vizek nagy madarát, 

Mely, egykedvű utas, hajók nyomán csatangol, 

Míg sós örvényeken lomhán suhannak át. 

 

Alig teszik le a fedélzet padlatára, 

A kéklő lég ura esetlen, bús, beteg, 

Leejti kétfelé fehér szárnyát az árva 

S mint két nagy evezőt vonszolja csüggeteg. 

 

Szárnyán kalandra szállt, - most sántit suta félsszel, 

Még tegnap szép csoda, ma rút s röhejre készt, 

Csőrébe egy legény pipát dugdosva élcel, 

Egy másik sántikál: hé, így röpűlsz te, nézd! 

 

A költő is ilyen, e légi princnek párja, 

Kinek tréfa a nyíl s a vihar dühe szép, 

De itt lenn bús rab ő, csak vad hahota várja 

S megbotlik óriás két szárnyán, hogyha lép. 

 

 

 

HIMNUSZ 

 

Aki legdrágább, aki legszebb, 

aki fény benne, ragyogó, 

az örök bálványnak, a szentnek; 

üdvözlet, örökkévaló! 

 

Ugy árad szét az életemben, 

mint sóval átjárt levegő, 

ő az öröklét vágya bennem, 

kiolthatatlan szomjam ő. 

 

Örökfriss illatpárna, melytől 

édesül egy drága szoba, 

felejtett tömjénkupa, melyből 

fűszer száll egész éjszaka: 

 

hogy fejezzelek ki szavakban, 

romolhatatlan szerelem, 

öröklétemben láthatatlan 

pihenő gazdag ámbra-szem?! 

 

Aki legdrágább, aki legszebb, 

aki fény bennem, ragyogó, 

az örök bálványnak, a szentnek; 

üdvözlet, örökkévaló! 

 

 



HIMNUSZ A SZÉPSÉGHEZ 

 

Mennyeknek méhe szült, vagy bús gyehenna téged, 

óh, Szépség? A szemed egyként tud ontani 

égi s pokoli fényt, jótéteményt és vétket, 

s bízvást lehet a bor másának mondani. 

 

Szemedben őrzöd a napnyugtát és a hajnalt, 

illatos vagy, miként a felhős estelek, 

csókod varázsital és amfora az ajkad, 

melytől gyáva a hős és bátor a gyerek. 

 

Küldött fekete mély, vagy ég csillagtetői? 

Szoknyád után a Sors kullog, mint hű kutyád; 

szeszélyes kezeid Jó és Rossz magvetői, 

mindent kormányozol s ajkad választ nem ád. 

 

A holtakon tiporsz, Szépség, gúnyt gőggel űzve, 

s nem megvetett diszed a Szív Borzalma sem; 

a gyilkosság is ott táncol, csípődre fűzve, 

kedvenc ékszereid közt, szerelmesen. 

 

Láng vagy s az elvakult lepkék feléd repesve 

elégnek reszketőn s mondják: Áldott a láng! 

A hő szerelmesel édes párjukra esve 

sírjukat ölelik, bús haldoklók gyanánt. 

 

Ég küld-e vagy pokol, mindegy, minek is kérdem? 

Óh, Szépség, csodaszörny, rémítő, üde, szent! 

Csak szemed, mosolyod, lábad tárja elébem 

az imádott, soha nem ismert Végtelent! 

 

Légy Isten angyala, vagy a Sátán szirénje, 

mit bánom? Bársonyos tündér szemmel ha kelsz, 

úrnőm, egyetlenem, óh, illat, zene, fény te, 

enyhűl a rút világ s könnyűl a lomha perc! 

 

 

EGY DÖG 

 

Meséld el, lelkem, a szép nyárhajnali látványt, 

   melybe ma szemünk ütközött: 

Az ösvényforduló kavicsos homokágyán 

   váratlan egy iszonyu dög 

 

nyitotta lábait cédán magasba lökve, 

   mig izzadt méreg járta át, 

élénk, gúnyosan és semmivel sem törődve, 

   kipárolgással telt hasát. 

 

A nap sugarai tán azért tündököltek 

   úgy e sülő szemét fölött, 

hogy atomjaiban adják vissza a Földnek 

   azt, amit az egybekötött. 

 

S e gőgös vázra mint nyiladozó virágra 

   nézett alá az ég szeme; 

a bűz ereje az egész rétet bejárta, 

   azt hitted, elájulsz bele. 

 

A mocskos has körül legyek dongtak, s belőle, 

   folyadékként és vastagon, 

fekete légiók, pondrók jöttek, s nyüzsögve 

   másztak az élő rongyokon. 

 

S mindez áradt, apadt, mint a hullám, s repesve 

   s gyöngyözve néha felszökellt: 

a test bizonytalan dagadva-lélegezve 

   sokszorozott életre kelt. 

 

S e világ muzsikált, halkan zizegve, lágyan, 

   mint futó szél a tó vizén, 

vagy mint a mag, melyet a gabonaszitában 

   ütemre forgat a legény. 

 

A széteső alak már-már nem volt, csak álom, 

   kusza vonalak tömege, 

vázlat, melyet csak úgy fejez be majd a vásznon 

   a művész emlékezete. 

 

Egy elijedt kutya a szirt mögé lapulva 

   nézett bennünket dühösen, 

sóváran lesve a percet, amikor újra 

   lakmározhat a tetemen. 

 

- És hiába, ilyen mocsok leszel, te drága, 

   ilyen ragály és borzalom, 

szemeim csillaga, életem napvilága 

   te, lázam, üdvöm, angyalom! 

 

Igen, ilyen leszel, te, nők között királynő, 

   az utolsó szentség után, 

csontod penész eszi, húsodból vadvirág nő, 

    s kövér gyom burjánzik buján. 

 

De mondd meg, édes, a féregnek, hogy e börtön 

   vad csókjaival megehet, 

én őrzöm, isteni szép lényegükben őrzöm 

   elrothadt szerelmeimet! 

 

 

SPLEEN 

 

Emlékem több, akár száz éve gyüjteném. 

 

Fiókos ó butor, benn tarka gyüjtemény, 

vers, akta, számvetés, levélke, hangjegy, ócska 

nyugták közé csavart nehézkes hajcsomócska, 

titkot nem őriz oly sokat, mint bús agyam. 

Egy szörnyü pince ez, piramis én magam, 

takarva több halált, akár a közös árok. 

- Egy temető vagyok s a holdra félve várok: 

mint lelkifurdalás, sok nyult féreg gyötör, 

s mindég legkedvesebb halottaimra tör. 

Egy vén szoba vagyok, hol minden rózsa fonnyad, 

hol ósdi divatok lomja lazulva gonnyad, 

hol csak halvány Boucher-k, halk pasztell-mélaság, 

szíják egy félbeli üvegcse illatát. 

 

Oly hosszu semmi sincs, miként a sánta órák, 

ha súlyos pelyhüket a havas évek szórják 

s gyümölcsöd, mord Közöny, a makacs Unalom, 

haláltalan huzam arányaiba fon. 

- Óh, eleven tömeg! nem vagy te más ma tán itt, 

mint tétlen borzadály-övezte szürke gránit, 

mely Szahara-fenék ködén bóbiskol át! 

Vén szfinx, kit elfeledt a gondtalan világ, 

kit mappa nem mutat, s kinek vadult szeszélye 

csak akkor zeng, mikor napnyugta süt föléje! 

 

 



A MACSKÁK 

 

A lázas szeretők és a szigoru bölcsek 

ért éveik során egyaránt szeretik 

a macskákat, a ház nagy, puha díszeit, 

melyek akárcsak ők, fázósak s otthon ülnek. 

 

A tudományok és a kéj barátai, 

a homály rémeit keresik és a csöndet; 

gyászhintaja elé foghatná Orkusz őket, 

ha meg tudnák dacos nyakuk hajlítani. 

Ha merengenek, oly nemes szobor alakban 

nyúlnak el, mint a nagy Szfinxek a sivatagban, 

melyeket az örök álom deleje fog. 

 

Ölükből bűvösen pattog a villamosság, 

s rejtélyes szemüket, mint fínom, tört homok, 

kis aranydarabok szikrái csillagozzák.  

 

AZ UTAZÁS 

 

  Maxime du Camp-nak 

1  

A kisdiák mereng mappán és tarka képen 

s a Mindenség neki mint lelke éhe, tág. 

Óh, mily nagy is a föld a lámpák fénykörében, 

s ha már emlékezünk, mily kicsiny a világ! 

 

Egy reggel indulunk, és velőnk teli tűzzel, 

és fájó dac dagaszt, s keserü vágy izen, 

megyünk, s a kósza kedv táncos habokra űz el, 

ringatva végtelen lelkünk véges vizen. 

 

Van, akit futni készt megútált hona szennye, 

van, kit bölcsője zord titka űz, s van olyan, 

ki csillagot figyelt, s behúllt egy női szembe, 

s most vészes illatú Circéjétől rohan; 

 

hogy ne bűvölje őt állattá a boszorkány, 

fut és teret iszik, fényt és égi parázst, 

húsába jég harap, s a réz nap, rája-forrván, 

lassan lemossa majd arcán a csókmarást. 

 

De igaz utazók azok csupán, kik mennek, 

hogy menjenek, s szivük mint léggömb ring odább, 

kik bolygó végzetük sodrától nem pihennek, 

s ezt hajtják egyre csak, nem tudva mért: Tovább! 

 

kikben száz alakot, mint a felhők szeszélye, 

ölt a vágy, s mint ujonc harcost ágyúk heve, 

vonz új és változó, titkos kéjek veszélye, 

miknek még emberi nyelven nem volt neve! 
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S mi csak forgunk, iszony! és ugrunk, meggyötörve, 

mint pörgettyűk s golyók, - álmunkban is igáz 

a vad Kiváncsiság, mint zord Angyal, ki körbe 

a vágtató Napok csóváival csigáz. 

 

Furcsa sors a miénk: a Cél, míg űzzük, illan, 

s mindegy, hová libeg, hisz úgy sincsen sehol! 

De az Ember elé remény reményre csillan 

s pihenést úgy keres, hogy őrültként lohol. 

 

Nagy, három-árbocos lelkünk Ikáriába 

vágyik s fedélzetén hang zendül: "Part!" - s a hírt 

a kosárból a hang bolond hévvel kiáltja: 

"Üdv! hírnév! szerelem!" - s fúj, poklok! itt a szirt! 

 

Mert minden part, melyet jelent az őr, ki fent űl, 

ma még Arany-Sziget, jósors-igérte táj, 

felé a képzelet dús orgiákra lendűl, 

de csak zátonyra lát, ha pirkad a homály. 

 

Óh, tündéri hazák szegény, bús őr-hajósa 

Verjük bilincsbe őt, vagy vessük vízbe tán? 

Csak sir, Amérikák hibbant mámoru jósa, 

és sósabb ár tolong a délibáb nyomán. 

 

Így a vén vándor is, míg lába szennybe bágyad, 

még légbe szimatol és szeme hályoga 

Édent sejt arra is és csábos Cápuákat, 

hol rossz gyertyán dereng vak viskók vályoga. 
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Ti csodás utasok! hadd olvasunk ma drága 

meséket szemetek tengermélyeiben! 

Nyíljon emléketek kincses ládája tágra, 

hol csupa éther- és csillag-ékszer pihen. 

 

Bár gőz s vitorla nincs, utatok láza rázzon! 

Rablelkünket tovább ne búsítsa retesz, 

dús rajzot fessetek s lelkünk feszül, mint vászon, 

mit emlékeitek látköre keretez. 

 

Mi mindent láttatok? 
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   "Láttunk csillagvilágot, 

hullámokat, sivó homok síkságait, 

s bár váratlan veszély sokszor vad szirtre vágott, 

úntuk gyakran magunk, úntuk, akárcsak itt. 

 

A nap dicső tüze a lila óceánon, 

s dicsőült városok a húnyó nap tüzén, 

felgyújtották szivünk, hogy elmerűlni vágyjon 

vad láza, hol felé hívón zendűl a fény. 

 

Láttunk dús tájakat, városok gazdag ormát, 

de nem vonzottak úgy, olyan rejtelmesen, 

mint azok, miket a felhők szeszélye formált. 

És vágyunk egyre nőtt, tovább, sejtelmesen! 

 

- A kéj nyomán a vágy csak kínzóbb és erősebb. 

Óh, Vágy, vénhedt fa, te, csak trágyád a gyönyör, 

s míg egyre vastagabb kérgű lesz ősi törzsed, 

ágad a nap felé még közelebbre tör! 

 



Meddig nősz, szörnyü fa? sudárod buja kedve 

ciprusnál szökkenőbb? - De mégis, gyűlt a kép, 

sok gondos rajz, mohó, nagy képeskönyvetekbe, 

fivérek, akiket vonz minden messzi szép! 

 

Köszöntöttünk ezer orrmányosan iromba 

bálványt és trónt, amely ékszertömbként ragyog, 

sok remek palotát, hol a tündéri pompa 

bús vággyal rontaná minden bankárotok; 

 

ruhákat, melyeket látni is mámorító, 

nőket, kiknek fogán s körmén kármin a lakk, 

tudós bűvészt, kihez hizelgőn kúsz a kígyó... 

 

5  

S tovább, mit még? tovább! 
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   "Óh, gyermeki agyak! 

 

Hogy ne feledjük el a legfontosabb dolgot, 

mely keresetlen is mindíg szemünkbe tűnt, 

míg lábunk a komor lépcsőn fel és le bolygott, 

láttuk az örökös, únott látványt, - a Bűnt: 

 

a nőt, hogy buta és silány rabszolga-gőggel 

mint imádja magát, gúny- és csömörtelen, 

s a férfit, hogy vad és falánk kényúr a nőkkel, 

bár rabok rabja és a szenny közt förtelem; 

 

hóhért, ki édeleg, mártírt, ki könnyet ont és  

ünnepet, melyet a vér szaga fűszerez; 

zsarnokot, kit kiélt ronccsá hatalma ront és  

népet, melynek gyönyört szégyenkorbács szerez; 

 

láttunk nem egy hitet, hasonlót a miénkhez, 

egekre kúszni bús ostromra; szenteket, 

kik mint, puhúlt inyenc, ha dunnás ágyat élvez, 

kéjűl keresik a szőr-övet és szeget; 

 

láttuk, hogyan fecseg az ész ittas bolondja, 

az Emberfaj, amely máig sem változott, 

duhaj, agóniás dühhel istenre rontva: 

- »Én másom, mesterem, óh, légy megátkozott!« 

 

S láttunk bölcsebbeket, Téboly merész csapatját, 

kik futják ezt a nyájt, hol Végzet a karám, 

s maguk az Ópium roppant ölébe adják! 

- Ez az örök körút a földgömb szűk porán..." 
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Hej fanyar, lecke ez, leckéje az utaknak! 

Ma, tegnap, holnap és örökre a világ 

egyhangú, kicsi hely, rossz ketrecet mutat csak, 

unalom-sivatag fájó oázisát! 

 

Menni, maradni jobb? Maradj, ha tudsz te tűrni, 

menj, ha kell. Van, ki fut és van, ki sutba űl, 

s az éber és gonosz ellent le tudja gyűrni, 

az Időt! Jaj, de hány lohol szünetlenűl: 

 

bolygó zsidó gyanánt, apostolként rohannak, 

nekik már se vasút, se hajó nem elég 

az átkos Bajvivó elől elfutni! s vannak 

kik ott vívnak, ahol bölcsőjük a vidék. 

 

Ám ha nyakunkra hág végűl a Gladiátor, 

megint remélhetünk, kiáltva: Vár az út! 

S mint mikor kínai vizekre vont a bátor 

vágy, s néztük a habot, s a szél hajunkba fútt, 

 

megyünk majd: vár reánk az Árnyak Óceánja, 

s mint ifjú utasé, szivünk friss lesz s vidám. 

Hallga! figyeljetek az édes, bús danára, 

ezt zengi: "Erre mind, aki enni kiván 

 

lótuszt, mely illatos! Csodák gyümölcsszüretje, 

amelyre szívetek éhes, itt vár csupán, 

jertek, halk s különös mámorral a szivekre 

csak itt vár a soha nem szűnő délután!" 

 

S a kísérteti hang mind ismerősebb s hívebb, 

holt Pyladeseink karja tárúl ki ránk, 

"Elektrádhoz evezz! itt megfrissül a szíved!" - 

zengi a nő, kinek térdét csókolta szánk. 
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Halál! vén kapitány! horgonyt fel! itt az óra, 

óh, untat ez a táj! Halál! Fel! Útra már! 

Bár várjon tintaszín ég s víz az utazóra, 

tudod, hogy a szivünk mégis csupa sugár! 

 

Töltsd bőven italod, üdítsen drága mérge! 

Így akarunk, amíg agyunk perzselve gyúl, 

örvénybe szállani, mindegy: Pokolba, Égbe, 

csak az Ismeretlen ölén várjon az Új! 

 

 

 


