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Auditui meo dabis gaudium et laetitiam: 

et exsultabunt ossa humiliata. (Ps 50,10)
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Reménytelen tavasz 

 
Virágos fénnyel új tavaszra ébredt a Föld,  

Bennem mégis zord tél tombol hideg-sötéten,  

S míg révületbe olvad most az ifjú éden,  

Egy rémes álom belőlem minden dalt kiölt.  

 

Mert ha arany virág nyit is hegyek ölében,  

Bennem szürke fájdalomba romlott a lélek,  

S ha fénybe válnak is most a végtelen évek,  

A múltam lett semmivé az éj kék ködében.  

 

Most új élet nyílik, új remény az oldalon,  

Mégis holt fa lettem, reménytelen száraz ág,  

S hogyha körbe is vesz lágyan a száz virág,  

Bennem elmúlt minden: hajnaltalan álmodom.  

 

Virágos fénnyel új tavaszra ébredt a Föld,  

Bennem mégis zord tél tombol hideg-sötéten,  

S míg révületbe olvad most az ifjú éden,  

Egy rémes álom belőlem minden dalt kiölt. 
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Tavaszi eső 

 
Ha most tavaszi eső mossa a kerteket,  

S körben a zöld hegykaréj fehérbe öltözik  

Sok virággal; és többé semmi bánat nem lehet  

Az új életre született földeken, megtisztul  

Csendben könnyel ázott lelkem. Benne kristály  

Fénnyel ég majd a várakozás mécsese: új  

Tűzzel és új színekkel, hogy betöltse szívem  

Homályos templomát. Megszentelt lángja  

Várni fog áldott reménnyel, s ha megtalálsz,  

Lágyan fogja körbe éned rejtekét, ha  

Majd hozzá mersz lépni, hogy kiégesse  

Mélyen szívedből a fallá nőtt magányt.  

Akkor majd megszűnik újra az eső, s a  

Megnyílt felhők hasadékán átfénylő  

Első sugár milliárd vízcseppen  

Szikrázva szórja szét ezüstszín szavakba  

Öntve a szeretet örök hangzatát. 
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A Hűség Himnusza 

 
Vérző szívek rózsaútját, ha majd  

Keresni indulsz, csendesen bolyongva  

Az elveszett lelkek megfakult azúrján,  

S hangtalan lépsz előre a hullott  

Szirmok vastag szőnyegén; Ha majd  

Az elmúlás köde vesz fáradtan körül  

Valaha-volt-virágok nehéz illatával;  

S ha majd csendes álmok megfáradt  

Harmóniákkal töltik meg szürke  

Lelked, és a végtelen tenger vize  

Mossa éned kopott partjait: Akkor  

Majd új dal születik benned, reménytelen  

Reménnyel, s megfogan szívedben talán  

Későn, de múlhatatlan szerelemmel:  

Felébred benned a hűség örök himnusza. 
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Vesztes 

 
A nevem: Vesztes. Sorsom:  

Hontalan magány. Talányok  

Napján születtem, reménytelen  

Éjszakán. A hetek végig a  

Szürke pillanatba tűntek. Azután  

Égi fény villant, majd hamvába  

Holt. Kínos üresség ölelt  

Magába. Lelkem a néma  

Ködbe fulladt, s reményem  

Messze úszott egy sötét  

Folyón. Most újra éj van.  

Végtelen sötét a felvillant  

Fény után. A nevem most  

Újra Vesztes. Életem vára  

Leomlott. Sorsom újra  

Szürke, névtelen talány. 
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Elaludt bennem 

 

Most nem szól bennem semmi: 

Elaludt bennem kicsit a dal, 

Mégis borzong a lelkem ezer 

Dallam szelétől, és szívem 

Mélyén dúl vad vihar. Zeng a 

Mély. De körben csend van. 

Most kopár csúcson állok. 

Köröttem a vad szél üres port kavar. 

Most nem szól bennem semmi. 

De mélyen élet van bennem 

Valahol mégis. Élet, és ének, 

És ifjú, hangos zivatar. 

  



 

9 
 

Parlagon 

 
Akkor halt meg bennem minden, 

Egy emléktelen letűnt napon: 

Barna homályba fulladt a vérem. 

Elhallgattam. Itt fekszem előtted 

Elhagyottan, parlagon. 

 

Életre kel-e bennem újra a lélek, 

Felébreszt-e valaha egy álmodó 

Sugár, nem tudom. Régmúlt, 

Emléktelen időkről most egyre, 

Álomtalan álmodom. 
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A reménynek vége 

 
A reménynek vége. 

Valaha nyitott kapuk 

Vártak: bezárva mind! 

Melegen hívtak ódon 

Oszlopcsarnokok. Földre 

Omlott kőhalom lettek. 

Eltűntek a tücsökzenés 

Órák. Kihűlt a 

Föld. Elszállt a dal. 

A reménynek vége. 

Megölt egy tüzes, 

Váratlan viadal. 
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Csak voltam 

 
Ezerszínű zene volt bennem. 

Kegyetlen szívvel tapostad el. 

Voltam gyémántfényű üvegpohár. 

Most megvakult cserép lettem. 

Lelkemben virágzottak a fák. 

Hamuvá égetted mindet. 

Kristály patak voltam. 

Beszennyeztél csúf szavakkal. 

Lángoló béke volt szívemben. 

Kioltottad. Elvettél tőlem 

Mindent. Csak voltam. 

Nem vagyok többé önmagam. 
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Könyv vagyok 

 
Könyv vagyok én is. Olykor felütnek, 

S olvasnak soraimból. Néha csak 

Állok hosszú heteken át zárva, némán, 

Tudattalan. Szeretem, ha olvasol 

Bennem. Olyankor vagyok csak boldog, 

Ha ujjad végigsimít lelkem láthatatlan, 

Fénylő lapjain. Ha kézbe nem veszel, 

Félhomályban, rettegve, csöndben rágódom 

Szüntelen: szeretsz-e még. Néha 

Nehezen nyíltam. Néha ólomsúlyú volt 

Bennem minden betű. És mégis csak 

Érted voltam mindig. Szerettelek szüntelen. 
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Szerettelek 

 
Szerettelek, mert virág voltál 

Egy havas lejtőn, s szavadra 

Elcsitult a szél. Szerettelek, mert 

Napfény voltál egy ködös 

Őszön: bátorító sugár. Szerettelek, 

Mert egy voltál: egyetlen, száz 

Virág közül, s csak te tudtad 

Felragyogtatni sötét kedvemet. 

Szerettelek, mert Utat láttam 

Százszor benned, és út is voltál 

Valóban: előre mutató, és egyenes út. 

Szerettelek, mert egyetlen voltál 

Azok között, akik megszabadíthattak. 

Egyetlen voltál, és szabad voltam 

Általad egy múló pillanatig. 

Semmivé lettél. Az álom hamvába 

Holt. Most üres lélekkel bolyongok 

Messze, ködös határban. Vágyaim 

Elégtek. Az élet névtelen széllel 

Álomtalan, üres világba sodort. 
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Reményem dala 

 
Becsukom körben az összes ajtót, 

Kulcsra zárom, mi eddig nyitva volt, 

Majd megtisztítom szívem templomát, 

S ismét Magam leszek Magam. 

 

Elhagyom végre a megnyitott házat, 

Bezárom hosszú időre mögöttem, 

S felmegyek újra a napfényes szirtre: 

Szabad leszek, tiszta és névtelen. 

 

S ha bennem újra szent forrása fakadhat 

A végtelennek, végleg szabadon érkezem 

Vissza újra, s ha megnyitom majd a fényből 

Szőtt ajtót, leszek boldog majd szüntelen. 
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Hitvallás 

 
Szárnyalok néha a vadmadarakkal, 

Gyenge szelek emelnek a magasba, 

Szent hitem acélozza szívemet, 

És az erős lélek karja ölel. 

 

Ha olykor kék magasságban szállok, 

Erős vagyok, mint kovácsolt, míves 

fegyver, s fejedelmi kéz tart maga 

Előtt, bizonysággal, fenyegetőn. 

 

Ha valaha a felhők közé érek, 

Kitartón harcolok egy vad 

Zivatarral; acélos és erős 

Leszek, és páncél: magamat védeni. 

 

Szárnyalok néha a vadmadarakkal, 

Erős hit és erős szavak szárnyán, 

Soha le nem tekintve, s bátran 

Minden vész előtt: mert hittel szárnyalok. 
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Betű 

 
Az élet hatalmas könyvében 

Kis betű a végtelen sorok 

Között az ember: köd 

Takarja előle a felsejlő 

Hatalmas szavakat. Mondatig 

Nem lát, s szomszédját rövidlátón 

Nézi csak, tovább sosem jut: 

Mert tudva vágyát az Úr 

Előre, elfelhőzte örökre 

A végtelen távlatokat. 
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Arckép a Végtelenről 

 

Így látlak s így láttalak egykor 

A tavaszban célomnak Atyja, 

Mint lángoló elhatározást. 

Szüntelen vezető kezedet 

Éreztem fejem fölött éjeken 

S nappalon éveken át. Azóta 

Megtaláltam az ösvényt Feléd, 

S lassan megértem az Erdő halk 

Szavát. Már nem kereslek a 

Ködben kiúttalan bolyongva: 

Megtanultam látni kezed vezető 

Nyomát, csendes-hűs homályban. 

Madárdalban, patak-csobogásban 

Hallgatom szavad. Most látlak, 

Mint fénylő lángot, tiszta izzást: 

Aranyba von, s utat mutat előre, 

Nyomtalan, mégis sima ösvényeken. 

Most érzem, hogy ott voltál, s ott 

Vagy végig az úton, bizonysággal, 

S ott is leszel, hogy baj ne érjen, 

Míg egyszer talán a tengerhez érek, 

Egy álmokból szőtt hajóra szállni, 

Magányos dallal, mégis hittel, s 

Örökre bízva, örökre bíztatón. 
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Egyetlen élet 

 
Lehullott, harmatos szirom, 

Rózsás fények, gyémánt csillag, 

Bársonyos, csendes tisztás, 

Az ágakon kibomlott levél, 

Nyugalmas perc, mozdulatlan 

Illatok. Abban a csendes, ritka 

Pillanatban én is csak egy szín, 

Az egésznek apró alkotórésze, 

Egyetlen, de élő fény vagyok. 
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Kép 

 
Ezüstvíz. Aranyhíd. lemenő 

Nap. Csókod dob az Alkonyat. 

Falevelek az úton vastagon. 

Messzi zajok. Követ dobok. 

Halk csobbanás. Gyűrűk a 

Sima vízen. Körben füves 

Part. Öreg füzek. Hullámverte, 

Sárgás homok. Ezüstvíz. 

Aranyló Nap. A hegytetőn 

Csókot dob a szerelmes alkonyat. 
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Felébredtem… 

 
Felébredtem. Körbevett száz 

Virág. Kankalin, keltikék, 

Mélyszínű ibolyák. Selymes, 

Szerelmes, szép tavasz. 

 

Felébredtem. Új életre, új 

Világra. Nekem nyíló új 

Csodákra. Dalra. Csendre. 

Patakokra. Gyémánt szívekre. 

 

Felébredtem. Elmaradt mögöttem 

Egy világ. Kaptam helyette gólyahírt, 

Szagos orgonát. Megkaptam egy 

Messzi csillag aranyos sugarát. 

 

Felébredtem. Lobogó gyertya lett 

A lelkem. Életem ezerszín gyémánt. 

Tavasz lett körben. Száz vadvirág. 

Kinyíltak bennem a bársony violák. 
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Tavaszhimnusz 

 
Most új tavasz van: 

Bíbor tűzben égnek 

Újra a hajnalok. 

Virágruhába öltözött 

Körben minden, s 

Bársonyos lombba 

Vált a fák koronája: 

Virágos ágon tüzes 

Hévvel dalolja a 

Szerelem dalát egy 

Fényes aranyba 

Vált ritka vadmadár. 

 

Most új tavasz van: 

Virágruhába öltözött 

A napfényes oldal, 

S új fű zöldül a parton, 

Mert megindultak 

Szerte a gyors patakok. 

Íme, most új tavasz 

Van: itt ég mélyen a 

Szívemben, tűzzel, 

Élő szerelemmel. Bennem 

Most új tavasz van. Új 

Reménnyel, új tűzzel, végtelen. 
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Hosszú mondat 

 

Most, ha csendes őszön, ha 

Lágy eső hull az égből és 

Kesernyés füst üli meg kint 

Az utcát, a szavak szétfutnak 

Valahová az ismeretlen 

Horizont felé, s vackában 

Meghúzódik ezer fázós 

Kicsi élet, csak járok 

Körbe az üres homályban, 

S elmerengek egy-egy 

Régi emléken: nem sajáton; 

Egy régmúlt leheleten, 

Az ősök porából kelt 

Homályos képen, s megértem, 

Egyre csak a régi ősz jön, 

A régi álom, régi emlékek 

Már régen, mióta felnőtt 

A világgal az ember, mióta 

Ősz van, s benne ott van az 

Idő, és van álom: és benne  

Bánat, és szerelem, és ébredés. 
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Szeretnék 

 
Virágos szavakkal szeretnék 

Szólni hozzád, új tavaszt 

Hozni álmodó szívedbe, 

Neked adni a végtelent, 

A fényt, a távolt, azúr 

Eget, a folyót, a kék hegyet. 

 

Szeretnék együtt dalolni 

Százezer madárral, élő 

vizekről, ébredő világról, 

Új himnuszt, új szavakat: 

És belépni az élet templomába, 

És áldani mindent általad. 
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Új világ 

 

Felhőbe tűnt a hegy. 

Tompa ködbe fordult 

Körben a csend. Elől 

Láthatatlan út, mögötte 

A kérlelhetetlen magány 

Rég elnyelte egy perce 

Volt lábad nyomát. 

Most hallgat minden, 

S tompa őszben nem 

Találsz semmit, csak 

Lelkedben mélyen szíved 

Elfeledett szavát. Akkor 

Igaz leszel újra, s 

Valahol eltemetve benned 

Felébred az új világ. 
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Hatalmat 

 
Hatalmat adtál kezembe: 

A szeretet hatalmát adtad. 

Boldogságot, forró és 

Ragyogó könnyeket. 

Nehéz hatalmat adtál. 

Szeretni mindent nem 

Tudom, hogy lehet. 

Szabadságot kaptam. 

Feladatot. Szabadon 

Szeretni élő szíveket. 
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Igazán parttalan 

 
Most lettem csak valóban parttalan. 

Valaha sötét gátak közé 

Fogtak homályos gondolatok. 

Nem voltam több, mint néma, 

Szürke folyó. Lelkem hallgatott. 

 

Most új fény ébredt bennem. 

Földre omlottak lelkemben 

Az égbe nyúló sötét falak. 

te égi fénnyel jöttél hozzám. 

Így lettem általad újra szabad. 
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Tanulok 

 
Nem tudok mást tanulni 

Most, csak szeretni: szeretni 

Mindent a világon, s örülni 

A fénynek, a télnek, éjszakának, 

A zsenge tavasznak; Nézni 

Hogy dalol a cinkepár az 

Ágon, s ámulni a millió 

Apró virágon. Mert ha kinn 

Tél van: nálam tavasz tüze 

Ég; Ha odakint éj van, itt 

Hajnalpír vöröslik, s ha kint 

Dúl vad vihar, bennem béke van. 

Mert egyet talán megtanulok 

Ma végre, örökre, és egészen; 

És sohasem felejtek többet: 

Szeretni, és élni és lenni - Általad. 
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Fény lettem 

 
Most új fény lettem. Nem 

Mérgeznek megsárgult, 

Színehagyott gondolatok. 

Eddig magas fűben semmibe 

Fúló ösvényen kapaszkodtam 

Egy láthatatlan csúcsra. Ma 

Széles úton, tiszta seregben 

Futok az ezer névvel nevezett 

Új élet felé. Újra fény lettem. 

Bennem új dal ébredt rólad, 

Lélekkel telt, ezerszínű. Új 

Fénnyé lettem most általad. 
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Holdfényes tavasz 

 

Holdfényes éjszakák ösvénye hívlak 

Csalogány-dallal csillogó erdőn 

Keljünk útra a hegyre fel, ujjongva 

A szép tavasz ormán kelt élet ifjú 

Örömének s örvendve végtelen 

A tél porán ha árad a legszebb 

S legigazabb izzás, ébredő hajnal 

Egéről vigaszhozón, s minden 

Drága ezüstben csillog s zöld 

Bársony-koronáján a hegynek 

Csapongva, dalolva hív az oromra 

Új életre ébredni újra fehér-szín 

Ragyogásban a végtelen Vadonban 

Gyönyörű tisztaságban s élni örökre 

Honában, végtelen illatár-tavaszban, 

Holdfényben s hajnal izzó tüzében, 

Érzőn, boldogan s lángolón. 
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Éneklő alkonyat 

 
Úgy látlak most is, mint akkor: 

Hajadon megcsillant a Nap, 

S aranyból vont párát köréd a 

Kialvó fényben az álmodó folyó. 

 

Úgy látlak most is, mint akkor: 

Zöld parton, csendes révületben. 

Élet voltál akkor. Végtelen, 

Ezerszín és örökre biztató. 

 

Úgy látlak most is, mint akkor: 

Életem hajnala volt az az alkony. 

Körben csend volt. Szívemben mélyen 

Mégis új, mégis élő lélek dalolt. 
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Mint a hajnal 

 

Úgy várt rám, mint a hajnal, 

Nyári hegytetőn: vad fénnyel 

Vonta tűzbe a lelkem, hogy 

Valahol, az álmok peremén 

Megértsem végre elsuttogott, 

Titkos szavát, hogy minden 

Újra élő, s felébredt, felizzott, 

Megszépült az álmodó világ. 
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Az idő meghasadt 

 
Az idő meghasadt. Névtelen 

Szürkeség fagyott a térre, s 

Jégbe tűnt körben minden. 

Most megfeszült a csend. De 

A tompa lelkek poros 

Városa után, túl a 

Rozsdafoltos határokon, 

Az idő kristály jegéből 

Most új fény ébred, új 

Folyó: oszthatatlan, tiszta, 

Végtelen élet fakad. Az idő 

Most meghasadt. A megtört 

Létből most mégis új remény 

Hoz tiszta-új vágyakat. 
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Újra Magad 

 
Könnyed patak lenni, 

Kristály égen lenge felhő: 

Fényes szellő, édes dalnok. 

Vagy csillag lenni könnyű 

Éjen, búzamező, Tavasz 

Ölében: csendes lélek, bíbor 

Szirom, virágos faág, gyémánt 

Harmat, édes álom. S vágytam 

Újra énekelni, harsonák közt 

Dallamnak születni, szavak 

Között igaz mese lenni. Hogyha 

Vágytam, azzá lettem, apró 

Szikra élő szívekben, s 

Most újra, én vagyok magam. 
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Zengd a titkot 

 

Zengd a titkot, hangos ének, 

Napok, új életet zengjetek! 

Vérből született titokról, 

Dalos-élő, szerelmes 

Tavaszról, vérző és édes 

Hajnalokról: nagy Hegyek, 

Új himnuszt énekeljetek! 

 

Zengd a titkot, hangos ének, 

Feltámadott életet, véget 

Ért egy sötét álom, szép 

Napokra, új tavaszra, 

Fájdalmas, érző hajnalokra; 

Álmodó Népek: régi titkot, 

Új életet dalolva keljetek! 
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Romba dőlt ház 

 
Romba dőlt házat látok: 

Szabálytalan téglarakást, 

Mohos falakat, összeroskadt 

Tetőt. Összedőlt vágyak múló 

Halmait. A dohos szobákban 

A régmúlt árnya kísért, s 

Szél trombitál a kihűlt 

Kémény téglái között. 

Ősz van, eső szitál. Egy 

Romba dőlt házat látok: 

A múlt leégett vágyait. 
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Rabság 

 

Üres szobába zártak, 

Körbevesznek a falak. 

Béklyóba zárt vágyak, 

Tüzes érzések bántanak. 

 

Most bezárt rab vagyok: 

Saját magam rabja. 

Kék egekről álmodok, s 

Határom négy fal adja. 

 

Egyszer szabad leszek. 

Újra élek majd Általad. 

Körbevesznek kék egek: 

Ledőlnek a börtönfalak. 
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Ég veled 

 

Ég veled, én elmegyek! 

Elmarad a tetőrengeteg 

Mögöttem messze, mert hív 

A hegy, hív a vágy: csak 

Menni, vissza nem nézve 

Többé, könnyű szívvel. 

 

Ég veled, én elmegyek! 

Elmarad a tetőrengeteg: 

Lassan messzeségbe vész 

A holtak városa, hogy 

Lelkem újra fénybe érjen, 

Élni benne újra, gondtalan. 

 

Ég veled, én elmegyek! 

Elmarad a tetőrengeteg. 

Most csendre vágyom, 

Rég elfeledett szavakra 

Mélyen szívemben. Ég 

Veled. Örökre elmegyek! 
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Az élet felreped… 

 
Az élet egyszer felreped: 

Elúszik az utolsó hajó, 

Leszáll a szürke szeptember, 

És nem lesz több kék ég: 

A föld üres lesz, s fakó. 

 

Az élet egyszer felreped. 

Megrendülnek a mély alapok, 

S romokban hever a világ. 

Porba hullik a szent remény. 

Sodródik az utolsó hajó. 

 

Az élet egyszer felreped. 

Lila ködből kéneső szitál, 

Füstfelhő takarja majd az eget: 

Az alkonyat végleg leszáll. 

Elmerül majd az utolsó hajó. 
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Öreg Föld 

 
Nézd, már sárgul a vén tölgy 

Az oldalon. Nehéz avart kavar 

Messze a szél, s üres a fészek 

Az ágakon. Most hallgat a dal. 

Ködös minden. Csak ha megvillan 

Az égen a bágyadt, őszi sugár 

Lesz égő rubintjával, óaranyával 

Újra élő a táj. Ősz van. 

Most öreg minden. Ezerszín 

Ruhájában alszik a határ. 
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Gondolat 

 

Egy pillanatra megpihentem a parton,  

Felettem csendes alkonyba vált már a vad  

Vihar, s most hűvös csendjével körülölel  

A megfáradt magány. Rád gondolok.  

Egy régi alkonyatra: ahogy tenyerembe  

Adtad kezeddel együtt, végleg az álmodat.  

Azóta sokszor vált haragossá a víztükör  

Zöld azúrja. Bennem is megújult már  

Ezer gondolat. De tudom, és várom egyre  

Szent reménnyel, hogy felébred még a  

Régi alkony, s kezembe adod újra Önmagad. 
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November 

 
Mindent elmosott a szürke eső. 

Nincsenek hegyek, s odalent 

Homályos fátyolba vész a folyó. 

Körben nincs többé már semmi 

Szín. Most fulladt csendben 

Alszik a megnémult világ. 

 

Mindent elmosott a szürke eső. 

A sűrű csendben valahol mégis 

Felébrednek az első gondolatok. 

S bár most szürke november 

Ül körben a partokon, mégis 

Új világról, új tavaszról álmodok. 
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Üres ember 

 
Nem maradt meg benned semmi. 

Elfeledted a látás tudományát: 

Világod hamvába holt. Üres lettél: 

Kihűlt a lelked. Nem tudod 

Többé szeretni soha önmagad. 

Számodra nincs több fény, nincs 

Egyetlen alkonyat. Egykor 

Tudtál még szeretni: megszelidítetted 

A zord magányt. Nem vagy már 

Képes nevetni. Elvesztetted 

Lelkedből az éltető talányt. 
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Várok rád 

 

Várok rád, bár nem tudom, ki vagy, 

Csak annyit érzek: tüzet lehelsz majd 

Lelkembe mélyen, és fellángoltatod 

Nedves esthomályba fúlt napjait 

Múló ifjúságom szürke erdejének. 

 

Várok rád. Hogy mikor kopogtatsz, 

Nem tudom: de ajtóm nyitva hagyom. 

Lelkem otthonában, biztos reménnyel 

Várlak, mert bár nem tudom, ki vagy, de 

Ismerlek mégis: és jöttödről álmodom. 
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A Vándor búcsúéneke 

 
Lángoló bíbor palástban jöttem 

Egykor, pirkadatkor könnyű pára 

Fátyolában jártam végig a Völgyet, 

S lábam nyomán apró arany 

Virágok nyíltak a gyep bársonyán, 

Míg ifjúságom halk szavával szólt 

Felettem madárszárnyon a dal. 

 

Azután csendes patak árnyas 

Völgyén, halkan surranó avarban 

Vándorolt a lelkem. Nyár volt, 

És forró szél mesélt a napról 

Sötétzöld lombok alatt, míg a 

Messze réten ezer bogár énekelt 

Hangos szóval, élő szerelemről. 

 

Most csendes őszben, szürke alkony 

Felhői alatt megyek innen messze, 

Zord sziklák, halott törzsek néma 

Erdejében. Több dalt a Föld már 

Nem terem szívemben, amíg magába 

Nem fogad, valahol a színtelen 

Messzeségben a névtelen szürkeség. 
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De mindenen túl majd, hideg 

Télben, fakó ezüstben, valahol 

Mélyen énem fáradt romjai közt, 

Talán felébred majd új reménnyel 

A régi emlék, virággal hintett ifjú 

Tavaszról, s akkor majd dalba válva, 

Sötét lelkem végre megpihen.
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