Hová lettek ... ?



Magadba fordult lelked húrja
csak a régi dalt zúgja újra és újra .
Nem nyílik kifelé virága :
csak befelé száll szava és imája .

Nem látsz körötted fényt ... árnyat ...
Csak önnön sorsodért mardos a bánat !
Nem hívsz Holnapot és nem kérsz társat 

majd azon tûnõdsz; 
   mért vet nap mint nap néked
             fájó, sûrû magányod ágyat ...

Bezárt lelkedbõl csordul a szó :
Világgá kiáltod, mi ki nem mondható,
s ha magányod faláról visszapattan az átok ,
tûnõdsz : hová ... 
       Vajh' hová lettek a nyár-végi virágok ... ?










Csalódottan állok 


... S én boldog szívvel, repesve vártalak
mert azt hittem : Te tiszta vagy, s Szabad !
De rámzúdult a való, a fájó kárhozat ...
- Te is csak önmagad hallottad tisztán,
              s csak magadért szállt szavad !

Én azt hittem balgán; a Mûvészet hite
s az önzetlen Szeretet ereje izzik Benned ...
- De agyamon csattant minden szó, és kép
mellyel csak önnön fenségedet zengted !

Agyamon csattant, s most bensõmben 
lánggal ég az az önlátó, hamissá lett alázat,
mi mérget cseppent minden fakult képre
mit kezed a Mûvészet meggyalázott asztalára 
     " igaz áldozatul " még lerak ...

S már nem várom, s nem vágyom szavad ...
- Már meghalt - megölted - szívem tiszta
áhítatból érlelõdött, csillogó arany-porát ...

   - Nem ! Nem vetem bûnödül  

de már halkan csak annyit mondok 
a fénylõ, magasban szálló fellegeknek :
 Zokogjatok , testvérim ! zokogjatok
mert meghaltak e Föld színén örökre
   mind a tiszta Álmok 
             s az önzetlen Csodák ...

Ki lesz a vétkes ... ?



Ha egy napon már az is
sötétté lesz, ki a fehéret festi :
Lesz-e még oly balga lélek
ki a Tisztaságot hiszi ?

Ha egy percen mélybe hull
az Ég színén szálló áhítat :
Lesz-e még, ki vágyja szívébõl
a végleg bemocskolt szárnyakat ?

Ha már egy szava sem õszinte annak
ki Istent festi le elénk, magát :
Ki lesz a vétkes, Ó Istenem :
ha többé nem szállnak Ég felé
   hozsannák és Ave Máriák ... ?!





