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VERSEK

ODA A MINDENHEZ

Egyetlen csodálatosságú, állj ma elém,
S ámultass ! túl a rejtő, szürkítő napokon,
Életnek örök, tiszta vonalai,
Teremtett és teremtődő, büszke világ!

Hegy, mely kiugrasz, völgy, ami andaIítón
Lejtesz, rengő fák, levelek és a föld
Édesillatú keble, puha avar,
S tovább, a gyér s nagyfüves, marhaiIIatú mezők.

Mezők, és arra túl, az ünnepi,
Döbbentő városok üteme, mély, szívremegtető

Harangok kongása, sűrített erők,

Emberlétek forró, drága közéle, dús áramok.

Városok, miknek ereje elfut a tengerekig,
Hol kontinenseket rengetve száll a hullám-elem,
Mint kikötött hajót ringat a víz: s fönt, mely befödi 
Rettenetes, egyforma, fényes, végtelen ég.

Ég, mi az emberi játékra ráterül,
Melyben születnek s elzajongnak a századok,
Mint istentisztelet rendje, s mely - mint templom ünnep

•után -
Ha elhal is az ember, ilyen lesz: hideg, nyugodt.

Végtelen, nevezhetetlen! és szemben vele: Te
Földi világ, erők múló formája: de nekünk
Minden: mert mi megjelenik, azt láthatja csupán,
Semmiben úszván, tárgyak bús deszkáit fogó szemünk.
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Erők múló harca, tarka és édes világ,
Végtelen törekvés, hevek viszálya, rossz és a jó,
Öröm és bánat, földi törekvés, kicsi napok
Megszálltjai, s a Míndenbe néző, csöndes, nagy szellemek.

Te roppant játék, a mindennek vágya, kínja, öröme
A múló testben, kielégíthetetlen, forró-bolond-végtelen
Rohanás minden percben, s az új meg új,
Gazdagság villanása a létben, te, gyülölt és kívánt!

Egyetlen, nagy, és ámultató, büszke, örök,
Tettek önkívületét reszketve álmodó -
És fel-fel riadón nézve magad, furcsa-döbbenőn,

Eszméleted bús, nagy szeÍnén: ki én vagyok!

VlHARELÖTT

Micsoda mondhatatlan vajudás
Feszül a nem-látható-távolú térben,

Fel nem törhetőn, mint kit iszonyú kín
Elhamvasztó tébolya fojtogat,

S könnyítni terhein
Nem talál szavakat!

A fa reszketve csapkod, lefogott
Szájú kínzottnak karjaiként; az égnek

Mélye elfojtottan hörg és hevül,
S meggyötrött homlokáról cseppre csepp

Hull. Oh, átok rág a világon belül,
Szörnyű seb!

Ami iszony, ma mind benne sajog
A létben: s minden világ-ótal láz most

Megért s vemhét veti l A végső idő

Készül. űvöltő port hasogat
A szél: s én kifehérült szájjal a halált lesem

A nyögő ég alatt.
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