
91

IS ME RET LEN KÖ ZÉP- AN GOL SZER ZÕ

Gyöngy
Gyöngy, her ce gek gyönyörüsége,
Kö röt te fény lõ arany-fog la lat,
Ha egész Ke let re men nék is el ér te,
Nem vol na még egy ily drá ga da rab.
Oly folt ta lan. Oly szép sé ges a fé nye,
Ha son ló ugyan hol is akad?
A leg gaz da gabb nak le het ne éke,
Több re tar tot tam, mint ön ma ga mat.
De jaj! El vesz tet tem a dom bok alatt,
El gu rult, nem szer zem so ha vis  sza;
Bá nat mar dos: sem mim se ma radt,
Gyön gyöm oda, a tün dök lõ, a tisz ta.

Mi ó ta azon a tisz tá son el tûnt,
Csak vár tam egy re, vá gya koz va
Ar ra, ki tõl min den kí nom meg szûnt,
S min den víg sá gom vis  sza hoz za.
Bár en gem be lül a bá nat el nyûtt
Szivem a szomoruság le húz za,
Még sem hal lot tam dalt ily csu dá san csen gõt,
Mint amely ak kor jött hoz zám, lo pódz va.
Több is jött hoz zám, s az az óra
Fel idéz te fe hér szinét;
A si vár sír tõ lem el oroz ta
Tisz ta gyön gyöm, mely gyönyörüszép.

Az a tisz tás te le szépszagu fû vel,
Ahol e kincs a sem mi be ve szett.
Százszinû, tar ka vi rág szi rom-ten ger,
S fény le nek a na pon a friss le ve lek.
Nem sor vad ott se gyü mölcs, se vi rág el,
Hol Õ a fe ke te föld be esett,
Hisz min den nö vény holt mag ból kel,
Ter mést learat ni csak így le het.
Mert min den jó csak jóbol ered,
Olyan nincs, hogy ily nagyszerü mag
Ne bo csás son ki fi nom illatu fü vet
E gyö nyö rû gyöngy bõl, mely min dig tisz ta ma rad.

E tisz tás ra, mely rõl most me sé lek,
Té ved tem a zöld fák mö gött.
Au gusz tus volt, mi kor a bú za be érett.
Ott, hol gyön gyöm a föld be köl tö zött,
Fény lõ vi rág va gyon ar ra, te mér dek.
Vi o la, gyöm bér, gyöngy kö les kö zött
Ba zsa ró zsa nyílt, be hint ve az egé szet.
Sze mem, szivem gyö nyör kö dött
Eme vi rág ba öl tö zött
Tisz tás ban, mely kel le mes il la tú,
Biz tos, hogy itt rej tõz kö dött,
Gyön gyöm, a tisz ta, a fi nom fog la la tú.

A tisz tá son ököl be szo rult a ke zem:
Gon dok nyom tak, bús gon do la tok.
Hir te len ös  sze szo rult a szivem, 
Bár ér tel mem lecsillapitott.
Gyá szol tam gyön gyöm, kit ott elveszitettem,
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És a sok érv egy más sal öl re ka pott.
No ha vi gasz ra lelt vég re a lel kem,
De a nyûg tõl még se nyug ha tott:
Gyön gyöm mi vég re ra bos ko dik ott?
Egy szer csak mély álom ba me rül tem,
Be szí va a sok szép sza got
A tisz ta Gyöngy tõl meg bû völ ten.

•

Tes tem a tisz tá son ma radt,
A lel kem meg föl re pült a ma gas ba,
Hogy Is ten ke gyel mé bõl mi ha ma rabb
A cso dák ku sza út ja it ki ku tas sa.
Nem alí tot tam, hol va gyok ez alatt,
Mel let te száz szé dí tõ ma gas szik la,
Fe lé jük for dí tot tam ar co mat,
Fel pil lan tot tam fény lõ csú csa ik ra,
Ra gyog tak, mint meg an  nyi szik ra,
Hoz zá juk fog ha tót nem lá tott föl di szem,
Sem mi em be ri kéz al kot ta
Nem csil log ilyen éke sen.

Éke sek vol tak a hegy ol da lak is:
Tün dök lõ szik lák kal te lis-te le;
Az er dõk fé nye is tün dök le tes,
Kék a fák tör zse és te te je,
Akár a ra gyo gó ame tiszt.
Mint ha szinezüst len ne min den le ve le,
Amint a nap fény rá juk esik,
Szór ták a szik rát száz fe le. 
A föl det nem ka vics bo rí tot ta be:
Drá ga gyöngy dísz lett min de nütt.
A nap fé nye emel lett fa kó és fe ke te:
El búj hat eme ékes sé gek mö gött.
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