
1 

 

Az ős Kaján 

Bibor-palástban jött Keletről 

A rímek ősi hajnalán. 

Jött boros kedvvel, paripásan, 

Zeneszerszámmal, dalosan 

És mellém ült le ős Kaján. 

Duhaj legény, fülembe nótáz, 

Iszunk, iszunk s én hallgatom. 

Piros hajnalok hosszú sorban 

Suhannak el és részegen 

Kopognak be az ablakon. 

Szent Kelet vesztett boldogsága, 

Ez a gyalázatos jelen 

És a kicifrált köd-jövendő 

Táncol egy boros asztalon 

S ős Kaján birkózik velem. 

Én rossz zsakettben bóbiskálok, 

Az ős Kaján vállán bibor. 

Feszület, két gyertya, komorság. 

Nagy torna ez, bús, végtelen 

S az asztalon ömlik a bor. 

Ó-Babilon ideje óta 

Az ős Kaján harcol velem. 

Ott járhatott egy céda ősöm 

S nekem azóta cimborám, 

Apám, császárom, istenem. 

Korhely Apolló, gúnyos arcú, 

Palástja csusszan, lova vár, 

De áll a bál és zúg a torna. 

Bujdosik, egyre bujdosik 

Véres asztalon a pohár. 

„Nagyságos úr, kegyes pajtásom, 

Bocsáss már, nehéz a fejem. 

Sok volt, sok volt immár a jóból, 

Sok volt a bűn, az éj, a vágy, 

Apám, sok volt a szerelem.” 

Nyögve kinálom törött lantom, 

Törött szivem, de ő kacag. 

Robogva jár, kel, fut az Élet 

Énekes, véres és boros, 

Szent korcsma-ablakunk alatt. 

„Uram, kelj mással viadalra, 

Nekem az öröm nem öröm, 

Fejfájás a mámor s a hírnév. 

Cudar álmokban elkopott 

A büszke oroszlán-köröm.” 

„Uram, az én rögöm magyar rög, 

Meddő, kisajtolt. Mit akar 

A te nagy mámor-biztatásod? 

Mit ér bor- és vér-áldomás? 

Mit ér az ember, ha magyar?” 

„Uram, én szegény, kósza szolga, 

Elhasznált, nagy bolond vagyok. 

Miért igyak most már rogyásig? 

Pénzem nincs, hitem elinalt, 

Erőm elfogyott, meghalok.” 

„Uram, van egy anyám: szent asszony. 

Van egy Lédám: áldott legyen. 

Van egy pár álom-villanásom, 

Egy-két hivem. S lelkem alatt 

Egy nagy mocsár: a förtelem.” 

„Volna talán egy-két nótám is, 

Egy-két buja, új, nagy dalom, 

De, íme, el akarok esni 

Asztal alatt, mámor alatt 

Ezen az ős viadalon.” 

„Uram, bocsásd el bús szolgádat, 

Nincs semmi már, csak: a Bizony, 

Az ős Bizony, a biztos romlás. 

Ne igézz, ne bánts, ne itass. 

Uram, én többet nem iszom.” 

„Van csömöröm, nagy irtózásom 

S egy beteg, fonnyadt derekam. 

Utolszor meghajlok előtted, 

Földhöz vágom a poharam. 

Uram, én megadom magam.” 

S már látom, mint kap paripára, 

Vállamra üt, nagyot nevet 

S viszik tovább a táltosával 

Pogány dalok, víg hajnalok, 

Boszorkányos, forró szelek. 

Száll Keletről tovább Nyugatra, 

Új, pogány tornákra szalad 

S én feszülettel, tört pohárral, 

Hült testtel, dermedt-vidoran 

Elnyúlok az asztal alatt. 
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Kocsi-út az éjszakában 

Milyen csonka ma a Hold, 

Az éj milyen sivatag, néma, 

Milyen szomoru vagyok én ma, 

Milyen csonka ma a Hold. 

Minden Egész eltörött, 

Minden láng csak részekben lobban, 

Minden szerelem darabokban, 

Minden Egész eltörött. 

Fut velem egy rossz szekér, 

Utána mintha jajszó szállna, 

Félig mély csönd és félig lárma, 

Fut velem egy rossz szekér. 

 

Elbocsátó, szép üzenet 

Törjön százegyszer százszor-tört varázs: 

Hát elbocsátlak még egyszer, utólszor, 

Ha hitted, hogy még mindig tartalak 

S hitted, hogy kell még elbocsáttatás. 

Százszor-sujtottan dobom, ím, feléd 

Feledésemnek gazdag úr-palástját. 

Vedd magadra, mert lesz még hidegebb is, 

Vedd magadra, mert sajnálom magunkat, 

Egyenlőtlen harc nagy szégyeniért, 

Alázásodért, nem tudom, miért, 

Szóval már téged, csak téged sajnállak. 

Milyen régen és titkosan így volt már: 

Sorsod szépítni hányszor adatott 

Ámító kegyből, szépek szépiért 

Forrott és küldött, ékes Léda-zsoltár. 

Sohase kaptam, el hát sohse vettem: 

Átadtam néked szépen ál-hitét 

Csókoknak, kik mással csattantanak 

S szerelmeket, kiket mással szerettem: 

És köszönök ma annyi ölelést, 

Ám köszönök mégis annyi volt-Lédát, 

Amennyit férfi megköszönni tud, 

Mikor egy unott, régi csókon lép át. 

És milyen régen nem kutattalak 

Fövényes multban, zavaros jelenben 

S már jövőd kicsiny s asszonyos rab-útján 

Milyen régen elbúcsuztattalak. 

Milyen régen csupán azt keresem, 

Hogy szép énemből valamid maradjon, 

Én csodás, verses rádfogásaimból 

S biztasd magad árván, szerelmesen, 

Hogy te is voltál, nemcsak az, aki 

Nem bírt magának mindent vallani 

S ráaggatott díszeiből egy nőre. 

Büszke mellemről, ki nagy, telhetetlen, 

Akartam látni szép hullásodat 

S nem elhagyott némber kis bosszuját, 

Ki áll dühödten bosszu-hímmel lesben, 

Nem kevés, szegény magad csúfolását, 

Hisz rajtad van krőzusságom nyoma 

S hozzám tartozni lehetett hited, 

Kinek mulását nem szabad, hogy lássák, 

Kinek én úgy adtam az ölelést, 

Hogy neki is öröme teljék benne, 

Ki előttem kis kérdőjel vala 

S csak a jöttömmel lett beteljesedve. 

Lezörögsz-e, mint rég-hervadt virág 

Rég-pihenő imakönyvből kihullva, 

Vagy futkározva rongyig-cipeled 

Vett nimbuszod, e zsarnok, bús igát 

S, mely végre méltó nőjéért rebeg, 

Magamimádó önmagam imáját? 

Kérem a Sorsot, sorsod kérje meg, 

Csillag-sorsomba ne véljen fonódni 

S mindegy, mi nyel el, ár avagy salak: 

Általam vagy, mert meg én láttalak 

S régen nem vagy, mert már régen nem látlak. 
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Valaki útravált belőlünk 

Schöpflin Aladárnak küldöm. 

Unatkozók s halálra-untak, 

Bolondosan furcsák vagyunk, 

Fájdalmasak és búcsuzók 

S milyen furcsán nézzük magunkat 

S milyen furcsán néznek most minket. 

Csalódás-kő ránk nem zuhant 

S mégis sujtódottan, szédülten, 

Sustorgó ázott-fák a tűzben, 

Panasszal égünk, lángtalan. 

Mint elárvult pipere-asztal, 

Mint falnak forditott tükör, 

Olyan a lelkünk, kér, marasztal 

Valakit, ki már nincs velünk, 

Ki után ájult búval nézünk. 

Egy régi, kényes, édes dámát, 

Kegyetlen szépet siratunk, 

Bennünksarjadtat: asszony-részünk. 

Valakit, kiért hiúk voltunk, 

Apródok s cifra dalnokok 

S kit udvarunkban udvaroltunk. 

Ingunk s mint rossz tornyok, bedőlünk, 

Nagy termeink üresen kongnak, 

Kölykösen úszók szemeink: 

Valaki útravált belőlünk 

S nem veszi észre senki más, 

Milyen magános férfi-porta 

Lett a szemünk, lett a szivünk, 

Szemünknek és szivünknek sorsa, 

Mert asszony-részünk elhagyott. 

 

Nem tudjuk szeretni magunkat 

És nem hisszük el, hogy szeretnek, 

Ákombákomos szépeket 

Idegen, váró embereknek 

A régi tussal nem irunk, 

Mert mi csak magunknak bókoltunk, 

Asszony-énünkért, szertelen, 

Érte voltunk jók, ha jók voltunk 

És kacérok és hűtlenek 

És most sírva megözvegyedtünk. 

Ezer óh, jaj, baj, ejnye, nyűg 

Siránkozik pityergő szánkon 

S omladozó, árva szivünk 

Ezer fájást talál, hogy fájjon 

S ezeregy fájás fáj nekünk. 

Kopott az arcunk, kopott minden, 

Kopott a világ s a szivünk 

S minden világ a szemeinkben: 

Mi hírért, sikerért szalasszon, 

Ösztönzőnk, igazi valónk, 

Kiszakadt belőlünk, az asszony. 

 

A ló kérdez 

Lovamra patkót senki nem veret, 

Be szerencse, hogy senki sem szeret: 

Döcögök, lógok követlen úton 

S hogy merre megyek, nem nagyon tudom. 

S a rossz úton, mert minden ellovan, 

Felüti néha fejét a lovam 

És megkérdi, míg szép feje kigyúl: 

Hát mi lesz ebből, tekintetes úr? 
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Száz hűségű hűség 

 

Alakos játék, százszor-zárt titok 

Hős, futó bölcse újból és megint 

Állok süppedten szókimondó bajban. 

Cselek, barlangok, vermek, kárpitok, 

Bozótok, lárvák, segítsetek rajtam. 

 

Ki száz alakban százszor volt szabad 

S minden arcához öltött más mezet, 

Éljen és csaljon titokba-veszetten, 

Mert bárki másnál több és gazdagabb, 

Mert csak a koldús egy és leplezetlen. 

 

Ragyogjatok meg tévesztő szemek, 

Édes, hazug méz, pergő, szép szavak 

Csorogjatok tarkán, számítva, bátran. 

Mindenki másnak, mindig más legyek, 

Változón szabad, gyürütlen, arátlan. 

 

Enszavaimmal csaljam meg magam, 

Melyvoltom gondján törjem víg fejem 

És száz alakkal száz vitába törjön 

Lelkem, valóm, e dús alaktalan, 

Száz hűségű s egyetlen hű a földön. 

Sípja régi babonának 

Kernstok Károlynak, baráti szeretettel 

Csak magamban sírom sorsod, 

Vérem népe, magyar népem, 

Sátor-sarkon bort nyakalva 

Koldus-vásár közepében, 

Már menőben bús világgá, 

Fáradt lábbal útrakészen. 

Körös-körül kavarognak 

Béna árnyak, rongyos árnyak, 

Nótát sipol a fülembe 

Sípja régi babonának, 

Édes népem, szól a sípszó, 

Sohse lesz jól, sohse látlak. 

Szól a sípszó: átkozott nép, 

Ne hagyja az Úr veretlen, 

Uralkodást magán nem tűr 

S szabadságra érdemetlen, 

Ha bosszút áll, gyáva, lankadt 

S ha kegyet ád, rossz, kegyetlen. 

Üzenhettek már utánam, 

Kézsmárk hegye, Majtény síkja, 

Határ-szélen botot vágok, 

Vérem többé sohse issza 

Veszett népem veszett földje: 

Sohse nézek többet vissza. 

Ésaiás könyvének margójára 

1. Seirből kiált énhozzám is az Úr: »Vigyázó, mit mondasz az éjszakáról, 

vigyázó, mit mondasz az éjszakáról?« Ilyen hiábavalóság hát az ember 

isteni elméjének fényessége, hogy egy fuvalom által éjszaka lesz? 

  

2. Hányszor kell még sírnia a szeretet és géniusz doboló vigasságának 

szűnésével a Földnek, megromolnia s megerőtlenedniök a Föld népe nagyjainak? 

  

3. Miért, hogy a föl-fölemelkedett Embert mindig visszarántja Valaki, 

kit Úrnak is neveznek, Jehovának is, Rendelésnek is, Sorsnak is? Az 

Ember már-már készül jónak és Istennek változni, de Perazim hegyén 

fölkél az Úr. 

  

4. Mi jókedvet csinál az Úrnak, hogy csak mutogatja az Embernek nagyszerű 

célját, az Élet egyenlő kibékülését mindnyájunkkal s a békének szivárványhídját? 

Miért keresi meg bennünk, mint a Gibeon völgyében megharagvásában, 

a mi ősi vadságunkat, hogy gonoszságainkat egymásra tüzelje? 

  

5. Bizony a »kegyetlen, hosszú Léviátán kígyót és a tekergő Léviátán 

kígyót« kemény, nagy és erős fegyverével nem látogatja meg senki. 

És a »veres ború szőlőt« vérrel öntözi most megint az Úr. Óh, miért 

olyan szeretetlen és boldogtalan az Ember, ki úgy kívánja a szeretetet 

és boldogságot? Vigyázók, hiába vigyáztok, óh, jaj, vigyázók, hiába 

vigyázunk, mert újra és újra leesik a sárba az Embernek arca. 


