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Még áll a tor, száz szép beszéd üvölt,
s bennem a kétség: "Urak, nem ezért,
nem ezért halt meg semmikép ! ..." De tölt
a szomszéd s vígan rámkoccint : "miért 1
Te tudod miért halt meg 1 ..." Gyötrő kérdés
és poharas pajtásom mosolyog :
"Vigyázz! ne legyen semmi félreértés;
meghalni így, úgy, ma sem nagy dolog."

Riadtan fogom magam csöndes szóra :
"Meghalni így, úgy, tényleg, nem nagy ügy;
Ő testben meghalt, csakhogy szépre, jóra
mindíg legyen lelkünkben mély ürügy.
Hát akkor te is, hogyha száz megélhet,
hát akkor te is, hogyha egy szeret!
Egy nép, egy nő: tested múlása élet,
ha egyért halsz, ha milliók helyett.

"Egy nőért 1" mosolyog társam ledéren ...
- Hogyne! Ha velem hal meg ezrekért,
akkor család lettünk s mindent elértem,
amit a földön férfisors megért ...
Tudom, szeretnéd hinni, hogy hazudtam.
Hát nem hazudtam soha senkinek
és semmiért . . . Sorsom nyiltan futottam,
hallgasd egyszerű törvényeimet :

- Meghalni úgy kell, ahogy Ő kívánja:
feltétlenül s az örök életért.
Egyéni sorsom itt csak csöndes hárfa,
zeng néha egyért, néha ezrekért.
Az én életem Őbenne virágzik
és virágzásomban már nincs zavar.
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Mint őrtorony a tengerből, kilátszik
minden mozdulatomból : mit akar
a szívem, eszem, lényem, lelkem, minden,
amit magamban látok s szeretek.
Körülbelül igy élek és ha Isten
mást akar velem; - () üzeni meg !

.. 'l H Fl fÜzen-e Isten. . . . ogyne ! ö ddel'j,éggel,
a talpad alól kitörő virággal,
üzenete villámokban sem ég el
s nem múlik el száz beomlő világgal.
E Végtelen egy perszemet se veszthet,
örök minden mozdulat és Te is ;
ezért adott a léleknek is testet
s ezért van minden testnek lelke is.
Ha ki akarnál törni, vagy ha Benned
ez a lázadás a lelkedre fagy:
sebévé ütődöl a Végtelennek,
de mülhatlan s örökre Benne vagy.

Ezért ha hallod: "Ez a testem", - törd meg
magad s erőid mások kenyeréül ,
"Ez az én vérem": forrj meg egy kis körnek
borául s áldozatod visszatérül,
Hisz Benne élsz s már semmi el nem veszhet
Belőled, mindörökké vagy Te is,
mert mindeneknek () adott itt testet
és mindeneknek () a lelke is .


