
BABITS I. 

LEVELEK IRIS KOSZORÚJÁBÓL (1909) 

 

IN HORATIUM 

Gyülöllek: távol légy, alacsony tömeg! 

ne rezzents nyelvet: hadd dalolok soha 

   nem hallott verseket ma, múzsák 

      papja, erős fiatal füleknek. 

Nézz fel az égre: barna cigány ködök - 

nézz szét a vízen: fürge fehér habok 

   örök cseréjükért hálásak 

      halld, Aiolost hogyan áldják, dallal. 

A láng is hullám. Szüntelenül lobog 

főnix-világunk. Igy nem is él soha, 

   mi soha meg nem halt. Halálnak 

      köszönöd életedet, fü és vad! 

Minden e földön, minden a föld fölött 

folytonfolyású, mint csobogó patak 

   s »nem lépsz be kétszer egy patakba«, 

      így akarák Thanatos s Aiolos. 

Ekként a dal is légyen örökkön új, 

a régi eszme váltson ezer köpenyt, 

   s a régi forma új eszmének 

      öltönyeként kerekedjen újra. 

S ha Tibur gazdadalnoka egykor ily 

mértéken zengte a megelégedést, 

   hadd dalljam rajt ma himnuszát én 

      a soha-meg-nem-elégedésnek! 

Minden a földön, minden a föld fölött 

folytonfolyású, mint hegyi záporár, 

   hullámtörés, lavina, láva 

      s tűz, örökös lobogó. - Te is vesd 

el restségednek ónsulyu köntösét, 

elégeld már meg a megelégedést, 

   légy könnyű, mint a hab s a felhő, 

      mint a madár, a halál, a szél az. 

Görnyedt szerénység, kishitü pórerény 

ne nyomja lelked járomunott nyakát: 

   törékeny bár, tengerre termett, 

      hagyj kikötőt s aranyos középszert 

s szabad szolgájuk, állj akarattal a 

rejtett erőkhöz, melyek a változás 

   százszínű, soha el nem kapcsolt 

      kúsza kerek koszorúját fonják. 

 

HIMNUSZ IRISHEZ 

Sötét van. Hol az ezer szín? Mivé lett? 

Hol az ezer tárgy külön élete? 

(Szín a különség, különség az élet) - 

éj van s most minden tehén fekete. 

Belém esett a világ és lett oly vad, 

oly egy-sötét, hogy szinte már ragyog 

s a lelkem indus bölcseségbe olvad: 

nincs semmi sem, csak semmi van, 

s e semmi én vagyok. 

Egy-semmi! Minden-semmi! Színek nélkül 

ragyogó semmi! Únlak, hagyj te most! 

Sokszorzó lelkem veled nem elégül, 

meddő szám, mely nem szoroz, se nem oszt. 

Ért gyümölcs nedvvel, fejem telve vággyal, 

vágyaim súlya nyomja vánkosom: 

ah, nem békülök én unalmas ággyal 

s Morpheus karjai között 

Iriszről álmodom. 

Irisz! te lelkem régi istensége! 

hétszínű, gyöngyös, mint nektári kelyh, 

ezerszínű, uszályos, égnek éke, 

Irisz, kinek ruhája pávapelyh, 

Irisz, kinek mosolyja a szivárvány, 

színek bontója, koszorús hajú, 

ívelt szeszély, ég hídja, tarka bálvány, 

jer ontsd elémbe képeid, 

beszédes színkapú! 

Idézz fel nékem ezer égi képet 

és földi képet, trilliót ha van, 

sok földet, vizet, új és régi népet, 

idézz fel, szóval, teljes enmagam. 

Királyt, papot, pénzt, nemes daliákat 

s a daliával idézd fel lovát, 

aljas gonosztevőt, tudós diákot: 

a multak kövét érted-é 

csiholni, mint kovát? 

Költő-szemeddel többet lelsz te benne, 

mint ásatagban egynémely tudós - 

De ha ráúntál multra és jelenre, 

színek bontója, légy nekem te jós: 

hiszen te fested, Irisz, a világot 

s ne tudnád, hogy ecseted merre fut? 

Idézd fel, amit még egy szem se látott: - 

a jövő falát érted-é 

kitárni mint kaput? 

Színek bontója, viharok barátja, 

világ költője, tarka mint virág, 

jer, kedvesebb nekem a Mája fátyla, 

mint az unalmas-egy-való világ! 

Vihar barátja, szép idő követje, 

Junó követje, koszorús hajú, 

világszínháznak kárpitos szövetje, 

jer, ontsd elémbe képeid, 

beszédes ívkapú. 

  



MESSZE… MESSZE… 

Spanyolhon. Tarka hímü rét. 

Tört árnyat nyujt a minarét. 

Bús donna barna balkonon 

mereng a bíbor alkonyon. 

Olaszhon. Göndör fellegek, 

Sötét ég lanyhul fülleteg. 

Szökőkut víze fölbuzog. 

Tört márvány, fáradt mirtuszok. 

Göröghon. Szirtek, régi rom, 

ködöt pipáló bús orom. 

A lég sürű, a föld kopár. 

Nyáj, pásztorok, fenyő, gyopár. 

Svájc. Zerge, bércek, szédület. 

Sikló. Major felhők felett. 

Sötétzöld völgyek, jégmező: 

harapni friss a levegő. 

Némethon. Város, régi ház: 

emeletes tető, faváz. 

Cégérek, kancsók, ó kutak, 

hizott polgárok, szűk utak. 

Frankhon. Vidám, könnyelmü nép. 

Mennyi kirakat, mennyi kép! 

Mekkora nyüzsgés, mennyi hang: 

masina, csengő, kürt, harang. 

Angolhon. Hidak és ködök. 

Sok kormos kémény füstölög. 

Kastélyok, parkok, labdatér, 

mért legelőkön nyáj kövér. 

Svédhon. Csipkézve hull a fjord. 

sötétkék vízbe durva folt. 

Nagy fák és kristálytengerek, 

nagyarcu szőke emberek. 

Ó mennyi város, mennyi nép, 

Ó mennyi messze szép vidék! 

Rabsorsom milyen mostoha, 

hogy mind nem láthatom soha! 

SUNT LACRIMAE RERUM 

Van a tárgyaknak könnyük. Érzem olykor, 

hogy sírnak a szobámban nesztelen; 

sötétedő, sejtelmes alkonyokkor 

bús lelküket kitárják meztelen. 

Tán azt hiszik, nem látja most szem őket: 

ki járna a sötétben eleven? 

De én, szobáknak baglya, nézem őket, 

örülve, hogy van, aki sír velem. 

Nézem, hogy elhagyja magát az asztal, 

silány terhét emelni únja már. 

Az ágy, mint akit senki sem vigasztal, 

gyötrelmes éjet önmegadva vár. 

(Keresztény rabnő várhat így az éjre, 

bírván basája undok, únt kegyét.) 

A vén karszék némán huzódva félre 

bús daccal tölti bársonyos begyét. 

Szégyenlett kínjuk fájlalják a képek, 

szegekre fölfeszített vértanuk, 

s mint este egyedül maradt cselédek, 

sírnak a tárgyak, bárha nincs szavuk. 

Sírnak, mint néma lelkek, mint vak árvák, 

süket szemek, sötétbe zárt rabok, 

halottlan-holtak és örökre lárvák, 

léttelen lények, tompa darabok. 

ZRÍNYI VELENCÉBEN 

Szent Márk dicső terén, melyet mélán tapostam, 

valaha régesrég egy másik bús magyar, 

méltóbb költő mint én, és hős mint senki mostan, 

tiport hatalmasan, ki tudta mit akar! 

Ki tudta mit akar s nem tudta, hogy a rosszban 

fogyhatlan a világ s nem tudta, hogy hamar 

ide vágy vissza a földről, hol bármi sorsban 

élni és halni kell; mely ápol s eltakar. 

Ezt mind nem tudta még s árva honára gondolt, 

s döngött csizmája a márványon s lelke tombolt, 

látván sok harci jelt ős ívek oldalán. 

Alkonyfelhő borult lagunára, piarcra, 

felhőn az angyalok készültek már a harcra, 

melyre a holtakat felkölté Alderán. 

HÚNYT SZEMMEL 

Húnyt szemmel bérceken futunk 

s mindig csodára vágy szivünk: 

a legjobb, amit nem tudunk, 

a legszebb, amit nem hiszünk. 

Az álmok síkos gyöngyeit 

szorítsd, ki únod a valót: 

hímezz belőlük 

fázó lelkedre gyöngyös takarót. 

  



FEKETE ORSZÁG 

Fekete országot álmodtam én, 

ahol minden fekete volt, 

minden fekete, de nem csak kívül: 

csontig, velőig fekete, 

fekete, 

fekete, fekete, fekete. 

Fekete ég és fekete tenger, 

fekete fák és fekete ház, 

fekete állat, fekete ember, 

fekete öröm, fekete gyász, 

fekete érc és fekete kő és 

fekete föld és fekete fák, 

fekete férfi, fekete nő és 

fekete, fekete, fekete világ. 

Áshatod íme, vághatod egyre 

az anyagot, mely lusta, tömör, 

fekete földbe, fekete hegybe 

csap csak a csáklyád, fúr be furód: 

s mélyre merítsd bár tintapatakját 

még feketébben árad, ömöl 

nézd a fü magját, nézd a fa makkját, 

gerle tojását, csíragolyót, 

fekete, fekete, fekete 

fekete kelme s fekete elme, 

fekete arc és fekete gond, 

fekete ér és fekete vér és 

fekete velő és fekete csont. 

Más szin a napfény vendég-máza, 

a nap a színek piktora mind: 

fekete bellül a földnek váza, 

nem a fény festi a fekete szint 

karcsu sugárecsetével 

nem: 

fekete az anyag rejtett lelke, 

jaj, 

fekete, fekete, fekete. 

 

A LÍRIKUS EPILÓGJA 

Csak én birok versemnek hőse lenni, 

első s utolsó mindenik dalomban: 

a mindenséget vágyom versbe venni, 

de még tovább magamnál nem jutottam. 

S már azt hiszem: nincs rajtam kívül semmi, 

de hogyha van is, Isten tudja hogy' van? 

Vak dióként dióban zárva lenni 

S törésre várni beh megundorodtam. 

Büvös körömből nincsen mód kitörnöm, 

Csak nyílam szökhet rajta át: a vágy - 

de jól tudom, vágyam sejtése csalfa. 

Én maradok: magam számára börtön, 

mert én vagyok az alany és a tárgy, 

jaj én vagyok az ómega s az alfa. 

  



HERCEG, HÁTHA MEGJÖN A TÉL IS! 

(1911) 

BALLADA IRISZ FÁTYOLÁRÓL 

Megjön a tavasz tarkasága: 

fehér pöttyök és piros pontok, 

virágos fák, tavaszi gondok, 

tavaszi sírok ciprusága, 

fehér virág hull barna sárba, 

szelet mond az alkonyi pír is; 

halálvágy száll a bús muzsákba, 

mikor 

zöld köntösét cifrázza Irisz. 

S megjön a nyárnak tarkasága: 

poros utak, száraz porondok, 

a kertkarókon piros gombok, 

ezüst zápor piros rózsákra, 

piros pipacs hullós virága; 

minden virág lehull, ha nyíl is; 

hajlós rozs érik a kaszákra, 

mikor 

meleg szemét kinyitja Irisz. 

S megjön az ősznek tarkasága: 

aranyos lombok, piros lombok, 

gyümölcsös berkek, hangos dombok, 

sápadt levelek ordas ága, 

avarok zörgő pusztasága; 

a kósza szél kacag is, sír is: 

az estnek rögös ege sárga, 

mikor 

felhős fátyolát tépi Irisz. 

Herceg! hátha megjön a tél is? 

Lesz fehérsége, barnasága, 

lesz jégvirágos tarkasága, 

mikor 

fehér gyászát felölti Irisz. 

 

ESTI KÉRDÉS 
 

Midőn az est, e lágyan takaró 

fekete, síma bársonytakaró, 

melyet terít egy óriási dajka, 

a féltett földet lassan eltakarja 

s oly óvatossan, hogy minden füszál 

lágy leple alatt egyenessen áll 

és nem kap a virágok szirma ráncot 

s a hímes lepke kényes, dupla szárnyán 

nem veszti a szivárványos zománcot 

és úgy pihennek e lepelnek árnyán, 

e könnyü, síma, bársonyos lepelnek, 

hogy nem is érzik e lepelt tehernek: 

olyankor bárhol járj a nagyvilágban, 

vagy otthon ülhetsz barna, bús szobádban, 

vagy kávéházban bámészan vigyázd, 

hogy gyujtják sorban a napfényü gázt; 

vagy fáradtan, domb oldalán, ebeddel 

nézzed a lombon át a lusta holdat; 

vagy országúton, melyet por lepett el, 

álmos kocsisod bóbiskolva hajthat; 

vagy a hajónak ingó padlatán 

szédülj, vagy a vonatnak pamlagán; 

vagy idegen várost bolygván keresztül 

állj meg a sarkokon csodálni restül 

a távol utcák hosszú fonalát, 

az utcalángok kettős vonalát; 

vagy épp a vízi városban, a Riván 

hol lángot apróz matt opáltükör, 

merengj a messze multba visszaríván, 

melynek emléke édesen gyötör, 

elmúlt korodba, mely miként a bűvös 

lámpának képe van is már, de nincs is, 

melynek emléke sohse lehet hűvös, 

melynek emléke teher is, de kincs is: 

ott emlékektől terhes fejedet 

a márványföldnek elcsüggesztheted: 

csupa szépség közt és gyönyörben járván 

mégis csak arra fogsz gondolni gyáván: 

ez a sok szépség mind mire való? 

mégis arra fogsz gondolni árván: 

minek a selymes víz, a tarka márvány? 

minek az est, e szárnyas takaró? 

miért a dombok és miért a lombok 

s a tenger, melybe nem vet magvető? 

minek az árok, minek az apályok 

s a felhők, e bús Danaida-lányok 

s a nap, ez égő szizifuszi kő? 

miért az emlékek, miért a multak? 

miért a lámpák és miért a holdak? 

miért a végét nem lelő idő? 

vagy vedd példának a piciny füszálat: 

miért nő a fü, hogyha majd leszárad? 

miért szárad le, hogyha újra nő?

 


