
France preóeren versei

Bú csú  az í fiú sáqtól

lfjú  é veh, é Ietem szebb felóneft
6lei: szóIltoh! ga1rsan s e.gare messzebb. - .

Nem slk viráq\t köszön ft tiné fttek,

ha ng tak is, szirmuk hamar lEerqett|
s ritkán sütött fel napotok, remóntlek,

ré sein a vad viharí ellegeknek.
Ifjú ságom, alkonyfé ngen-halódón,
fteserí í  szí v sóhait: az lsten óvjon.

Felismeré s korán í zlelt gyümökse|
mé rqed, ggakran lett kedvem quilkolója;

l,í ttam, itt egy világ esküszik  ssu
s ront lelkiismeretre, tettre, ióra:
h  szerelmem: áIom, calóka, röpke|

halváng hajnali napfé ng szerteszórla.
Igazságé rzet, bölcsessóg, mí í veltsé g,
hozomárultalan, satnya kis szüzecské k -

Láttam: csí nakom a szerencse áryán
hiába k zl a gonosz ellené ben,

a szé l ahhoz sod,or csak, akit áwán,
koldushé nt ldttam böIcs mbó1 is, é s nem

sz,Limí t más, csak a pé nz - akárki kárán| ,,

s hoqq anntlit é rsz, mit erszé naea ngom é ppen.

Úgu láttam, csak ez ví vhatja hi jussát

höztünk, a szemfé nyveszté s, a hazugság.

S hogy láthattan mind a szörng  hibákat,
vé res sebeket vágtak a szí vembe.

De sebz dhet szí ve az ifjú ságnak,
derí iie í átulat bortt a sebekre,

s é pí t inkább sok í é naes lé qi várat,
zöId meót ké pzel sivataghelgekre,
ftis lidé rceket lobogtat vidáman:
csal remé nge a snrongattatásban.

Ne hidd azt, hoqq szell  els  fuvalma
elsöpi, amit dajkáIsz ké pzeletben;

ne gondolj mindig ú 1 kesertlre, bajra,
haqgd a gyógyulgató sebet: hegedjen.

Hoqg hordónk feneketlen volt, hudarcra,
okulunk belóle vé nsé ges esten|

lfjú sáqom, söta hainal. a szí vem
sóhajtoz mé g utdnad - ól)ilh Isten|

Hová?

Ha  rjöngve futhosni ldt:

Hová? ké rdez a ió barát,

Felh t inkabb ké rdnzeteft ,

hullámto rló tenq evizet,

ha a ví har - hatalmas ú r|. -
meqfterqeti óftet vadul-

Halt felh t, hullámot - hova?
, - -S engem hova, kí n ostora?

Csak azt tud,Om, hol nem leszek,

hoga elé be nem lé phetek,

hogt1 nincs hely e föld kerefté n,

kí nom, hol felejtseleh é n|

A lednqanqa

Mineft kelletté l te nekem,

kedves kincsem, szé p gyereftem!

Nekem, ifjú  leárynah,
cserbenhaqlJltt antlának? -
yerté l, dtk\ztál, apám,
jaj, de sirattdl, anqám,
a rokonság szé gyenkezett,

ii sszes ú qtak ideq enek.

suretí m v1lt a te apád,
ha csak eggszer megláthatnád!
Yilággá ment, mintha szé llel . -

Té qed szé qqell, enqem szé qyell-

Minek kelletté l te nekem,

kedves kincsem, szé p guerekem!

Mindegy, ha kelletté l, ha nem,
csupa boldoqsáq a sz(vem.

Elé q a szemed,be né znem,

fté kI  é g tárul elé bem,

s hagqha rám is mosolqogsz, már
nem bánt, hogg szé qyenbe hoztáI-

É ,gi madarat ki etet,
jóra fordí tsa é leted|

Mindegy, ha kelletté l, ha nem,

örök boldogság a szivem-
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A bú csú zí sra

Elfordí tod szé p szemed,
h.edves arcod,. Mié rt kí vánjak
ila kelletlen-í Orma váquat!
Bú csú zz inkább. É ,g veled.

Bátran add a jobbodat,

bú csú zunk, uint jó baní tok,
nem hallasz te taen dtk\t,
é s a könng is elmarad,

Nincs szivemben semmi vdd;

boldog ú ggse volt, elé bb se,

hogg kerüIt b vöd köré be

- eztán se lesz legaább|

Yissnté r a mú It megií t;
vár rám ú j utak-söté tie,
dühödt sorsom rendeáse,
szí vtelen parancs suint.

É ,s a nqájas türelem,

í ogad ré qi h  surelmem,
  bqalább vissunuertem|
Háus-fr@gre lé p velem.

Ngftgöm vé Ie hordhatom,
mí g szí veu minden dühé re
ráborul Halálfehé re:
Iegutolsí  ágqason.

Memento Moi
É ltünh h\ss?át igen rövidre subták.

HuIIt a hant már hdny meg háng ismer sre|
Sí r tátllg alkonyunhra s delelí nkre,
de napiir soha eg nem ruOnd,ia napiát.

Bánonyos b r nem vé l, ha u lecsap nld,
nem vdlthat meq aranghalom se tóle,

nincs, mi í ltünk e t\lvaiát legu ne,
é des költ -é nek, njos vigasság,

Róenlé kazik| ktt világi vah-Ié t
vonz, s javak hözt repesve tölti kedvá,
hogy csah a haláIban nem |og csalódni.

s aki mlst ví gan dalol, megleheL mé g
u este í elölti halltti leplé t,

é s né mán trombitál: >Memento mori!(

A kí s vdndorzené sz

otthag|, 0rg0 nista- p áluát,
pusztaságba, uesswsé gbe
mega, hoga lsteht 7tt dicsé ie,
ví szi csak a citeráját.

DaIa össze|orr az erd n
száz madárhang é neké vel,

zeng, ha alkony fé nue ké kell,
zeng, ha hajnal napia í eliön.

De az erdei vidám né p

- csalogány, rigók s paóhfik -
dalától lehanqolódik :

í ú iia mind csak a magáé t.

Rdh vetftez  tavaszra

í iókákat qa it maq,í h|z,
hú ián, okí tó dalához,
mds-más hangokat fakasztva.

Kemé nqcs r  kisigókat
traktál sunt Ágostonával,
naggfejí i piróft sem átall
meghí dolni ilg daloknak.

De a csalogáng ha csattog:

aak az é des szerelemr ,
ahogg szí ve-dala feltör.
S kis reneté nk eit panasz-sz t:

>lstenem| ig d s pirókod,

sok kemfuy cs r, sok kerek fej,
dalt tanulni egy se restell:

s csalogángod belerontott|. <

lsten nem a csalogángra
sz l, hanem a remeté re:
>Hadd daloljon ú gg sugé nye,
ahoqq - általau kivánja|

Y asbilincses szolgaságbóI

]eremids szÁlt jajongva;

más dalt hagutam Salamonra:
dicshimnuszokat a vdgyról-

Bárd-Ielket ha-kire bí ztam,
é neket is, Ielke-formát;
ezé rt, hogy sosem dalol mást,
mí q el nem né mul a sí rban.<
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