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CÖMÖRI CYÖRGY

EdgarAllan Poe és Dsida jeno
Szerenád Ilonkának c. verse

Az elséSszerelem, amelynek tragédia, halál a vége, a romantika kedvelt toposza.
Még az olyan heves alkatú, eleve közéleti szerepre készüléSdéSköltéSt is megérintette,
mint amilyen a fiatal PetéSfiSándor volt. Huszonkét évesen ezekkel a sorokkal siratta
el a nagyon ifjan elhunyt Csap6 Etelkét (akit mellesleg alig ismert): "Hová levél? te
szebb reményeimnek / Korán kiégett hajnalcsillaga?" (PetéSfi1954, 318) Az EtelkéréSI
írt verseket nem a költéSszenvedélye vagy kifejezésm6djának különlegessége teszi érde-
kessé, hanem maga a kontextus - a költéSenyhén morbid vágyakozása a már halott, de
még holtában is imádott leány után, akit a poézis hatalmával szeretne feltámasztani:
"Fölébredendsz-e ekkor álmaidb61 / és elhagyod mély, huvös nyoszolyád? / Hogy
szellemed majd égéScs6kjaimt61 / S keblem tüzétéSlmelegüljön át" (PetéSfi1954, uo.)
Ami azonban PetéSfinélcsak szerep, vagy legalábbis egy rövid életszakasz múl6 hangu-
lata volt, más költéSkm{íveibenigen fontos, már-már központi helyet kap.

Uyen költéSvolt Edgar Allan Poe. A halott kedves idézése nála (szinte a mítosz
erejével) több versben is felt{ínik, s legszuggesztívebb m6don talán éppen az Annabel
Lee c. költeményben fogalmaz6dik meg. Ez a hat versszakra osztott, szakaszonként
hat, illetve két ízben nyolcsoros vers egy olyan szerelem emlékét idézi, amely túléli a
halált, pontosabban magát az éléS,a túléléSpartnert is a halotthoz békly6zza. Ez a szere-
lem még az ifjúkor eléStti:a költéSés Annabel Lee szinte gyerekként szeretnek egymás-
ba ~egalábbis kettéSjükközül a leány biztosan még gyereklány); ez a szerelem a "szere-
lemnél többnek" (more than love) t{ínik, s meglehet, ez az egyik oka, miért kell a ked-
vesnek olyan korán meghalnia. Annabel Lee nagyon megfázott egy "h{ívösszél"-tol és
így alighanem tüdogyulladásban halt meg, de ezt a szelet Poe szerint az angyalok küld-
ték le a földre, mivelhogy: "The angels, not half so happy in heaven / Went enjoying
her and me" (Az angyalok, közel sem olyan boldogok, mint mi, fönn a mennyben /
irigyelték ot meg engem), vagy ahogy Babits Mihály fordította: "Irigyeltek az égi an-
gyalok / hogy boldogabb éSmeg én" (Babits 1961, 56). Annabel tehát az égi irigység
áldozata lett. De a kedves halála mit sem változtat a költo érzelmein: lélekben továbbra
is ot szereti, a holdr61 az éSarca, a csillagokr61Annabel Lee szeme jut eszébe, s ezért éj-
jelente (ha nem is val6ságban, de legalábbis lélekben) lefekszik a holt lány mellé, "élete
és jegyese" mellé - a tengerparti sírba.

Babits ezt a verset, amely egy amerikai kritikus szerint "a hangok és érzékek
összehangolt ismétléséb61 következo hipnotikus hatást kelt" (Stovall 1969, 225), már
aránylag korán, még 1911elott lefordította. Ezt onnan tudjuk, hogy egy 1911-esrecen-
zi6ban, ahol Elek Artúr Poe-tanulmányát ajánlja az angolul nem tud6 magyar 01vas6-
nak, azt mondja, olvassák inkább ezt, "mint [a Poe] fordításokat, amelyek nagyon
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rosszak, beleértve c:~osorban a magaméit, talán az egy Lee Annácska kivételével"
(Babits 1977,278). Onkritikus megjegyzését nem kell szó szerint vennünk, hiszen hat
Babits által fordított Poe-vers között találunk formailag bravúros megoldásokat, s egy-
általán nem biztos, hogy közülük valóban a Babits által "Lee Annácskának" magya&
tott Annabel Lee a legjobb. Mindenesetre annyi bizonyos, hogy Dsida olvashatta ezt a
verset magyar fordításban, sot nagyon valószíno, hogy ha érdeklodött az újabbkori an-
gol-amerikai líra iránt, közvetítoül (a Nyugat más költoi mellett) elsosorban Babitsot
választotta.

Dsida ugyanis - bár egy idoben tanult - nem tudott jól angolul. Bár jó nyelv-
érzéke volt és számos latin, francia, német és román költot fordított magyarra, az a két
angolból készített mMordítása, ami életében megjelent, jelentéktelen költok "alkalmi"
átültetésének látszik.. 1931-ben írt Szerenád Ilonkának c. verse elé mégis angol mottót
választott - Edgar Allan Poe Annabel Leejének második versszakát, ami eredetiben így
hangzik:

1 was a child and she was a child.

In this kingdom by the sea:
But we loved with a love that was more than love -
1 and my ANNABEL LEE

Babits fordításában:
(poe 1979, 88)

Gyermek volt s gyermek voltam én,
Lee Annácska meg én,
de szerelmünk több volt mint szerelem

tengerpart bús mezején

(Babits 1961,55)

Már magában véve amottóválasztás megindokolná, hogy megnézzük: van-e, s ha
van, milyen mérv11a hasonlóság Poe és Dsida Jeno rokon témájú versei között, lehet-e
szó költoi "áthallásról" az erdélyi költo esetében. Hadd utaljunk itt a közismert élet-
rajzi tényre, Dsida szervi betegségére. A SzerenádIlonkának költoje egy teljes életen át
barátkozott és bújócskázott a halállal; mivel súlyos szívrendellenességgel született,
sohasem feledhette saját gyöngeségét, esendoségét. Dsida törékeny testalkatú, könnyen
kimelegedó ember volt, akinek sok verse keletkezett természeti élményekból, illetve
futó impressziókból. Ugyanakkor különleges hallása volt, s elképzelheto, hogy ameny-
nyiben Poe-t angolul (de inkább Babits segítségévelmagyarul) olvasta, az o verseiben is
elsosorban a hangzatok fogták meg. Poe-ról Babits a következoket írja Az európai iro-
dalom története'ben: "Poe felfedezte, hogy a vers tiszta zene is lehet, ahol az értelem tel-
jesen mellékes szerepet játszik" (Babits 1934/35, 563).A hasonló tematika mellett tehát
az amerikai költo lírájának zeneisége lehetett az, amivel felhívta magára Dsida fi-
gyelmét.

A Szerenád /lonkának jóval hosszabb, mint a Dsida által mottóul választott Poe-
vers: tizenöt versszakból áll, és mindegyik versszakot nyolc ABABCDCD rímeléso
anapesztikus sor alkot. Mint az Annabel Leeben, itt is különös szerepe van a rímismét-
lésnek, illetve a holt kedves nevének, amely pontosan hétszer fordul elo mindkét vers-
ben, igaz, más-más szöveghelyzetben. "Ilonka" természetesen az "Ilona" kicsinyített,
becézett formája, s az "Ilona" névnek Kosztolányi virtuóz verse óta a magyarban már
némileg mágikus-költoi aurája van. De ez Dsida esetében nem Kosztolányi-hatás:
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gyerekkori játsz6pajtását, akivel e16szörszerelmet "játszottak", val6ban nonkának hív-
ták. Érdekes itt a megfelelés nem anyira az "Annabel Lee" névvel (ahol a vezeték-
névnek legalább olyan funkci6ja, sajátos hangértéke van, mint a keresztnévnek), mint
Edgar Allan Poe más költeményeivel - az amerikai költ6 kedvenc keresztneve ugyanis
"Helen", ami az "nona" név angol változata, egy másik Poe-vers pedig egy "Annie" ne-
w leányhoz van írva, aki a jelek szerint nem azonos "Annabel Lee"-vel. (poe-nak per-
sze vannak fantázianevei is, pl. "Ulalume", ahol megint csak a név dallamossága köti le
figyelmünket, hiszen magár61Ulalumér61 csak annyit árul el a költ6, hogy az halott,
és egy kriptában nyugszik.) Ami közös Poe lírai n6alakjaiban, az éppen a testetlensé-
gük, éteriségük: vagy már holtak, vagy emlékük kísért. Versei zengzetes képzelgések,
szuggesztív nyelvi aberráci6k.

De visszatérve Dsida nonkájára, ez a lányalak kés6bb visszatér az epikus hang-
véteh'í, önéletrajzinak szánt versben, a Tükör elottben. A val6ságos nonkát a kis Jen6
egy körtefa alatt egy 6vatlan pillanatban szájon cs6kolta (amib61nagy ijedtség lett, de
aztán a kislányt sikerült megnyugtatni, hogy ettol még nem lesz gyereke), majd kés6bb
egy sérült g61yát kergettek és ejtettek foglyul a réten. A g61yávalfolytatott küzdelem-
ben Dsida sérülést szenved, s a hüvelykujjáb61 patakz6 vért61 nonka úgy megijed,
hogy elájul. Ezután következik az a versszak, ahol a költ6 leírja játsz6pajtása korai
halálát:

Nem tudtam akkor s nem tudtad te sem,

kis pajtásom, hogy pár év mulva formás
ajkad közül szivárog csöndesen
a vér...

...s az orvos jötte immár kései.

(Dsida 1957,204)

Ami nonka emlékét illeti, az elég halvány a költ6 tudatában; a következ6 sorok-
ban úgy utal rá, mint "nyájas kísértetre", amely úgy kísérgeti 6t, mint "néma pusztán
hold a vonatot" (Dsida 1957, uo.). A Tükör elottben tehát az els6, még alig-testi szere-
lem reális inkarnáci6jaként látjuk nonkát, aki néhány évvel korábban még, a Szerenád-
ban mint stilizált alak, mint vágykép jelenik meg, a beteg költ6 halálvágyának kifeje-
zéseként.

Poe Annabel Leeje meghatározatlan helyen "történik". A helyszín jellemzése
mindössze annyi, hogy a "tenger melletti tartomány" (thekingdom by the sea).A tenge-
ren kívül a versben olyan természeti, illetve kozmikus jelenségek és tárgyak tonnek fel,
mint a felh6k, a szél, a hold, a csillagok, az éjszaka, s végül a dagály. Ezek többnyire
romantikus rekvizitumok, amelyek a balladai homályt (is) fokozzák, mint ahogy a
"kopors6", illetve a "sír" emlegetése is formálja a vers balj6s hangulatát. A Szerenád
Ilonkának ugyancsak víz mellett, de - és.ez mintegy "enyhít6 körülmény" hangulati
szempontb61 - patakparton kezd6dik, méghozzá Ofélia halálát idéz6 fözfával, szo-
morúfozzel. Míg a Poe-vers befejez6 versszaka összekapcsolja az éjjeli égbolt látványait
az elvesztett kedves emlékével ("Mert ha kel a hold, nekem álmokat hord, / Annácska
küldi felém: / s csillag, ha ragyog, már véle vagyok. / Annácska szemét lesem én") (Ba-
bits 1961, 56), Dsidánál maga a vers éjszakai képpel indul, a vízcsobogás zenéjét hold-
fényes tájban halljuk: "a hold egyedül csavarogva / oly holthalavány odafent" (Dsida
1957, 41), de az indítás fekete-fehér képsorait már a harmadik versszakban fölváltják
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a színek, llonka "aranybafutó" fürtjeivel a vers kiszínesedik. Mivel Dsida a valódi
llonkát kés6bb (a Tükör elóttben), mint "kis indi~ arát" írja le, annak hajszíne fekete
vagy sötétbarna lehetett, semmi esetre sem sz6ke. Amde mivel (mint azt már jeleztük)
itt stilizált emlékképr61 van szó, ennyi költ6i szabadságot nyugodtan megengedhetünk
a máskülönben még képzeletcsapongásában is meglep6en szenzuális, érzékletes kép-
világú költ6nek.

Az Annabel Lee és a Szerenád Ilonkának között lényeges különbségnek látom az
utóbbi organikus természeti hátterét, illetve az llonka-emlékkép természeti képekbe
ágyazását. A Dsida-vers harmadiktól ötödik szakasza ezt bontja ki a legtöbb érzékszerv
lírai mozgósításával: a kedves hajának színe és tömege, csókjainak min6sége ("jópuha
hópihe-csókról") éppúgy "közhírré tétetik", mint a színes tavaszi rét illataival és kis
zajaival, ahol llonka lefeküdt a fube, és játszótársa fejét a kislány mellére téve aludt el.
Az 5. versszak vagy az akkori álom visszaidézése,vagy retrospektÍv stilizálása, ami a
vers szempontjából fontos, hiszen fájdalommentesnek ábrázolja llonka halálát: az
besüpped a sírba, anélkül, hogy érzékelné (átélné) a halál drámáját. llonkáról persze
már korábban is tudtuk, hogy már nem él, de ez a békés átmenet a létb61 a nemlétbe
el6segíti a vers további hangulatépítését, ahol a konkrét patakpart, Uízfa és rét mellé
oda lehet varázsolni a "kis égi llonka" elevennek ható álomképét.

A Szerenád hatodik versszaka tartalmi szempontból voltaképpen fölösleges;
hangulatilag viszont ellenpontozza a fájdalommentes testi halál motÍvumát. A patak vi-
ze, amelyik korábban és kés6bben is csak "csacsog",illetve "suhan" itt, és csakis itt "zo-
kog" és "morajlik", vagyis "a hab zokogása morajlik / morajlik a szívdobogás". A föl-
döntúli valóságra nyitott Dsida itt egy percre visszazökken abba a szomorúságba, amit
a földi valóságban egy szeretett lény korai halála szokott kelteni. Azt, hogy itt egyfajta
kitér6vel van dolgunk, a költ6 két gondolatjellel érzékelteti, amivel az elején és a végén
befogja ezt a versszakot.

Mindeddig nemigen beszélhettünk Poe-hatásról, viszont a hetedik versszakban ez
a nyelvhasználat szintjén jelentkezik, egy jelzés szerkezetben. "A szeráf-nevetés puha
szádból" sor jelz6s f6neve nyilvánvalóan a poe-i "seraphic" (szeráfi) megfele16je,annak
hatására került be Dsida versébe, mint ahogyan kés6bb, a 10.versszakban az "éteri" szó
is Poe "ethereal" jelz6jének a magyar változata. Maga a kép megint nagyon érzékletes,
enyhén morbid - a fu llonka "szamócapiros puha szájából" fakad, s a következ6, nyol-
cadik versszakban a versben el6ször maga a költ6 is megjelenik, konkrét léthelyzetben:
"Lásd fekszem a parton a ft'íben / ölébe ölelget a part..." Itt a már korábbról ismert
zsibongó-zümmög6 bogarak képe kapcsolja össze llonka hajdani testi emlékét és testi
bomlásának tudatát a költo aktuális tudatállapotával.

llonka alakja természetesen idealizált - ez minden eddiginél világosabb a kilence-
dik versszakban. Ugyanakkor viszont Dsida nem kívánja ezt a szerelmet kizárólagos-
nak feltüntetni -legalábbis, ami a múltat illeti. Míg Poe az Annabel Leeben azt szugge-
rálja, hogy a korán elhalt kedves halála óta alig tud másra gondolni, hogy csakis ennek
a "földöntúli szerelemnek" a mágneses er6terében él, Dsida viszonyítással emeli ma-
gasabbra az llonka-szerelem emlékét: ..Azóta kapott csudacsókok íze ma oly kesere /
hdtelen és csunya csókok / emléke is oly kesere" (Dsida 1957, 43). (Az én kiemelésem.
G. Gy.) Más szóval az els6, gyerekkori szerelem emléke tisztább és szebb minden
késobbi, "felnott" szerelmi kapcsolat emlékénél. Ez a vallomás a romantikus stilizációs
igényen túl egyrészt az elvesztett ártatlanság iránti nosztalgiát, másrészt (mivel llonka
már halott) rejtett halálvágyat fejez ki, aminek megerosítésére nem is kell sokáig vár-
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nunk, hiszen már a következo, tizedik versszakban egyfajta metafizikai kapcsolat léte-
sül a holt kis llonka és a múltbaInemlétbe vágy6 költo között. llonka a költot "szo-
morú" nevén sz6lítja (közbevetoleg: a "Jeno" nem különösebben szomorú név, ha csak
nem tekintjük világirodalmi konnotáci6it: ez ugyanis - "Jevgenyij" Anyégin kereszt-
neve...), a költo válaszol és retorikus kérdést tesz fel: amaz élmény, az elso szerelem
emléke olyan eros, hogy ezek után hogyan lenne kedve élni az embernek? Dsidának
nincs is: az éjszakai emlékidézés anny}ra hatalmába kerítette, hogy legszívesebben
átadná magát az elmúlásnak. Idézzük: "Orökre itt maradok már / hanyagul heverészve
hanyatt / míg enged a rög ragad6 sár / s gödör lesz testem alatt" (Dsida 1957, 44). Ez
nem olyan balladásan drámai, mint Poe versének befejezése, de lényegét tekintve ha-
son16. Igaz, ez a halál egész kellemes - csak elalszik az ember a "puha parton", és többé
nem ébred föl. Ráadásul a halál sem igazi halál, mert föltámad a lélek, és egyesül a ha-
lott kedves lelkével. De nézzük, hogyan fejezi ki Dsida ezt a lágy halálképzetet: "és ér-
zem aludni fogok már / akár te a mély temeton / tudom hogy aludni fogok már / bol-
dogan és nevetón" .

Boldogan és nevetonl Kötve hiszem, hogy a rímekben olyannyira gazdag magyar
költészetben bárhol másutt eloforduina ez a "temeton - nevetón" rímpár. És ez a szíve-
sen várt halál a Dsida-verset már nem annyira a komor Annabel Leevel, mint egy másik
Poe-verssel rokonítja. A címe ForAnnie (Anninak), Babits ezt is lefordította, Anni cí-
men. Ez ut6bbi vers témájában és ritmusában is legalább olyan közel áll a Szerenádhoz,
mint a mott6ul választott LeeAnnácska. Bizonyos egyezések már a SzerenádIlonkának
negyedik versszakában láthat6k:

Egyszerlefeküdt ibolyák közt
harmatosfube feküdt...
...zümmögo zöld bogarakközt
szunnyadtam el én kebelén

(Dsida 1957,42)

Poe ForAnnie c. versében nincsenek ibolyák. Más virággal boven telihinti sorait,
r6zsákon és mirtuszon kívül beszél még az árvácskák (pansies)illatár61, rutár6l (me) és
rozmaringr6l (rosemary).Az ibolya a fordít6 Babits leleménye, vagy fordít6i hozzá-
adása, ahogy vesszük. Nála a költo (poe) lelke megtelik ibolya illatával. Ha tehát Dsida
ennek a versnek csak a meglévo magyar fordítását olvasta, nem is tudhatta, hogy más
virágokr6l van sz6 az eredetiben. De Babitsnál az Anni 12. versszakában ez áll: "Anni-
ca cs6kolt / simogatott / szivem a szivén / elnyugodott". Szép, de nem egészen pon-
tos; itt Dsida föntebb idézett sora közelebb áll Vehet, hogy véletlenül) Poe eredeti-
jéhez:

She tenderly kissedme,
Shefondly caressed,

A nd then 1fell gently
To sleep on her breast

(poe 1979,85)

amit sz6 szerint, de azért rímelni is pr6bálva így adnánk vissza: "Gyöngéden megcs6-
kolt / Cir6gatott szeretvén / És akkor én lágyan / Elszunnyadtam a keblén". De az
Anni mintha másutt is hatott volna a Szerenád Ilonkának hangulatára. Ebben a Poe-
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versben ugyanis korábban egy föld alatti forrásr61 van sz6 (Babits fordításában: "ittam
a forrást / melynek szava csittit: / nem mélyen a földben / folyik ez, itt, itt") (Babits
1961, 66), aminek zenéje és vize mintegy elaltatja, megnyugtatja a lelket. Ez a forrás
csak a Léthe lehet, a feledés vize. Ami a lélek "fölérzése" után Dsidánál is felbukkan,
a tizennegyedik versszakban:

belefürdik a Léthe vizébe
a víz körülötte csacsog

(Dsida 1957,44)

Miután elszakadt a földi kötelékekt61, s megfürdött a Léthe vizében, a lélek kész
a föltámadásra. Ami egyszersmind unio mysticá-t, lélekben val6 egyesülést jelent
nonkával. Ez a feltámadás harsona- és trombitazúgás közepette, holdfényb61 hajnali
napfénybe val6 átúszással történik. Ugyanis bármennyire is ragyogjon a hold, a színe-
ket még a leger6sebb holdfényben is alig érzékeljük. A Szerenád utols6 versszakában
viszont a leveg6 egyértelmuen kék. Így tehát a szerelmespár feltámadását csak a dia-
dalmas napkeltével párhuzamosan tudjuk elképzelni. Ez már teljesen Dsida saját ze-
nei/fest6i képe; Poe mind az Annabel Leeben, mind az Annie-ban megmarad kedvelt
napszakánál, az éjjelnél, hiszen úgymond: "but my heart it is brighter / Then alI of the
many / Stars in the sky / For it sparkles with Annie" (poe 1979, 85). Ezt Babits va-
16ságosnyelvi tuzijátékkal fordítja:

De csilloga lelkem
mint mind a megannyi
csillag az égen

mert csillaga Anni

(Babits 1961,67)

Ennél már csak Dsida befejez6 versszaka nagyszerubb, ahol a vers szinte fokozha-
tatlan eksztázisba ível fel, ahol összeér a feltámadás és a teljes megsemmisülés:

ébresztget a szád muzsikája
ébredj valahára szegény
és zeng a szived muzsikája
és hömpölyög izzik afény
úszunk tova kék levegoben
mint két pihe lengetegen
ésfulladozunk öleloben
fény teli fellegeken

(Dsida 1957,45)

Edgar Allan Poe tehát els6sorban Babits Mihályon keresztül hatott - amennyit
hatott - Dsida Jen6re. S míg Poe mindkét idézett verse egy lánynak állított emléken át
a nemlét primátusát hangsúlyozza a lét fölött, Dsida költeménye a lét és nemlét vi-
szonylagosságát sugallja és az égi-földi létezésformák változásait dics6iti. Az én olvasa-
tomban a SzerenádIlonkának az örök metamorf6zis verse.
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DSIDA JEN6

Szerenád Ilonkának
1'W4S. child .nJ she 'W4S. child,

In this kingdom by the Seli:
But we loved wim. love that 'W4Smore than love -

l.nJ my Annabel Lee.

1 A fuzfa behajlik a vkbe
a viz körülötte csacsog

locsogva körülsimogatják

piciny buborék-pamacsok
a hold egyedül csavarogva

oly holthalavány odafent
kémleli elcsavarogva

egy holt kicsi lány hova ment?

2 Holt kis Ilonka fehéren
fekszik a s{rban alant

szelleme, ringva fehéren
fürdik a vizben alant

lelkemre libegve lehajlik

mint a vizbe afuz fiatal

ágai - habzene zajlik
csobog körülötte a dal

Allan Edgar Poe

4 Egyszer lefeküdt ibolyák közt
harmatos fube feküdt

ny{/adozó ibolyák közt

még soha oly gyönyörut

parányi piros bogarak közt

dolt mosolyogva elém
zümmögo zöld bogarak közt

szunnyadtam el én kebelén

5 süllyedt vele lassan a pázsit

süppedt vele halkan a hant
s már láttam a mély gödör ásit

so fekszik a s{rban alant-

a csöndbe furán belezengtek

afákon a vig madarak
és csöndben a mélybe lementek

a piros a zöld bogarak

3 dal pihekönnyü magáról

zizge aranybafutó
fürtjei zuhatagáról

s minden eszembejutó

esteli vágy teli csókról

lágy öleléseiról
jópuha hópihe-csókról

lágy öleléseirol.

6 - A fuzgaly a vkre lehajlik
zsolozsma a v{zcsobogás

a hab zokogása morajlik

morajlik a sz{vdobogás
borúsra borul be az ének

bús nász-ima sz{nkeverés

zörögve dorombol az ének

a gyászlilacsipkeverés-
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11 Mihez foghasson ezentúl

k~fogta fehér kezedet
és hova nézhet ezentúl

ki nézte sötét szemedet?
Örökre itt maradok már

hanyagul heverészve hanyatt

míg enged a rög ragadó sár

s gödör lesz testem alatt

Útamban az éjben a parton

lengo lila láng vezetett
most ft!zfa tövén puha parton

érzem kicsi lánykezedet

és érzem aludni fogok már

akár te a mély temeton
tudom hogy aludni fogok már

boldogan és neveton

7 Ilonka kis égi Ilonka

a kép olyan ép eleven

a képed a régi Ilonka

kék lepke sziromlevelen

szamócapiros puha szádból

fakadnak a lenge füvek -
szeráfnevetés puha szádból

ha zsongnak a zsenge füvek

8 Lásd fekszem a parton afuben

ölébe ölelget a part
a dús keseruszagu fuben

ezernyi bogár idetart

nyüzsögve nyirokteli mélyrol

ezer pici hangszeren át

zümmög az ajkad izérol
végnélküli víg szerenád

9 Azóta kapott csudacsókok

íze ma oly keseru
hutelen és csunya csókok

emléke is oly keseru

oly messzibe csöndesedének

éveim árnya alatt

angyali vég-csemegének

holt ajkaid íze marad

10 Ilonka kis édes Ilonka

a kép olyan ép eleven

halványpuha hangod Ilonka
szólít szomorú nevemen

válaszom át a sötéten

étheri fényutat ás

borzad a sásfut a réten
elsuhogó zokogás

15 ébresztget a szád muzsikája

ébredj valahára szegény

és zeng a szived muzsikája

és hömpölyög izzik a fény
úszunk tova kék levegoben

mint két pihe lengetegen

ésfulladozunk öleloben
fény teli fellegeken.

12

13 Már bomlik az élet az omló

víz suhogó zaja közt
mint százados erdei holló

váza fenyo galya közt
már oszlik a test alig élek

foszlik valamennyi tagom
rezegve fölérez a lélek

és imbolyog álmatagon

14 belefürdik a Léthe vizébe
a víz körülötte csacsog

locsogva körülsimogatják

fehér buborék-pamacsok
a hold ragyogó sugarában
távoli trombita búg

mind vakitóbb sugarában

hajnali harsonazúg




