Apostol Bertalan versei

A pacsirta
Igénytelen, fakó madárka,
Tanyád itt lent a rétek árka,
Vagy a göröngy és barázda.
Fészket nem raksz te sziklafalra,
Pihenni nem jársz a sudarra,
Irigy se vagy a büszke sasra.
De ha a táj fuvalma enyhül,
A hant, a rög életre zsendül:
Dalod fent a magasba csendül!
(Szirma)

A muzsa hallgat
A muzsa hallgat, nem zeng senkinek,
Lantján lehangolt minden szál ideg,
Kinek dalolna és vajjon miért?
A költő bús dalán ma már ki ért?
Letünt a kor, midőn a dalnok álma
Felett lengett a hír, s győzelmi pálma.
De a kebel midőn ihletteli,
Vágyát, reményét el nem érheti,
Szegény borongó költő mit tegyen,
Dalolni s énekelni kénytelen.
Oh mert fájdalmát hogy ha dalba sírja,
Szívének ez egyetlen balzsamírja.
Kinek dalol a kis pacsirta fent?
S a csalogány ott a bokorba lent?
És esdekel csak egyik is talán,
Hogy a világ gyönyörködjék dalán?
Dalol a rétnek, sziklának, magánynak,
Még annak sem, csupán csak önmagának!
(Szirma)

Az éj sötétjén…
Az éj sötétjén át ragyognak
A gyönyörű szép csillagok,
De a hideg, fagyos sugárnak
Fényétől én elhervadok!
Mert még is más, midőn mosolygva
A nap hév lánggal megjelen…
Mit ér a csillogó hiú fény,
Napod nélkül, oh szerelem?
(Szirma)
Virágnyíláskor
I.
Szívem oltár, első szerelmem
Ez oltáron elhamvadott,
A lobogó lángnak helyében
Bús emléket, hamvat hagyott.
De e hamvból most új szerelmem
Dicsőbb, s örök életre kelt; A múlt idők csodás regéje
A Phoenixről rajtam betelt.
II.
Úgy elgondolkozom gyakorta
Álmatlan, néma éjszakán,
Ez a terhes, küzdelmes élet
Mért is egy nagy, nehéz talány?
Mi rendeltetést hord magában
És czélja vajjon mi lehet?...
Légy az enyém ifju leányka,
Úgy megfejtem talán veled!
III.
Hogy a tündérek országába’ jártam,
A szerelem virágos erdejében
Elvesztettem szívem, mert nem vigyáztam,
A legszebb nyíló rózsa közelében.
Kedves leány, ha téped a virágot,
Majd rátalálsz e bűvös, szép bokornál:
Oh, őrizd mint talizmánt, s drágaságot,

Mert a hűség szent kincséhez jutottál.
IV.
Az alkony-égen fennragyogva
Néztük az esti csillagot,
Titokzatos, fényes varázsa
Lelkünk mélyéig elhatott.
Oh, hogyha más lett már egednek
Tündöklő, fényes csillaga,
Az én egem akkor borítsa
Csillagtalan vak éjszaka.
V.
Van-e a csillagnak szerelme?
A csendes, enyhe éjen át
A fényvonal csillag-könyű-e?
Melyet a szem lehullni lát.
Talán ő is ott fenn, az égen
Szenved, s reménytelen szeret,
S lemondó bús szerelme hullat
Fájdalmas fénylő könnyeket?!
Mondjátok oh, ti csillagok fent:
Üdvességemnek csillaga
És az enyém a fényes égben,
Egyesülhet-é valaha? …
Legyek kivetve, oh boldogság
Országodból bár egyedül,
Oh csak hinném, hogy e két csillag
(Valamikor majd egyesül.)
VI.
A tó szélén együtt megálltunk,
Felénk szomorúfűz hajolt,
Ő könnyezett, kérdém, mi bántja?
„Semmi” csak ennyit válaszolt.
A hajdan ihlettelt csodáin
Többé már nem kételkedem,
Vagy mért támadt kihalt szívemben,
E semmiből a szerelem!? …
VII.
Szerelem! oh a napnak lángheve
Langyos sugár e forróság helyett,
A föld felett a végtelen neve
A szív eme csodás erője lett.

Ha innen hoz Prometheüsz keze
Lángot, melyért meglopta az eget:
A mindenség tűz-láng viharban égve
Megsemmisül, lehull az örök éjbe! –
VIII.
…
IX.
…
X.
Meggyóntam szerelmem, s kértelek
Adj érte bűnbocsánatot;
Te nem szóltál, csak szép szemedben
Egy fényes könnycsepp csillogott.
Virág kelyhén a gyönge harmat
Tükrén ringatja az eget, Az a könnycsepp ragyogta vissza
Véghetetlen szerelmedet.
XI.
Tavasz ragyog, mosolyg körültem,
Szívemben is tavasz virul,
Megnyertem az édes vallomást
Rózsám rózsás kis ajkirul.
Mostan tudom, mily szép a világ,
A boldogság honnan ered,
Minden madárnak és virágnak
Azt suttogom: szeret, szeret! –
XII.
Bolyongva járom a ligetnek
Árnyas, kedves pagonyait,
Hol lombos, hűs bokor tövében
Illatozó ibolya nyit.
Az erdőnek ezer virága
Mind csak felém mosolyg, ragyog,
De nem érintem egyiket sem,
Olyan kegyetlen nem vagyok.
Berek árnyán szelíd örömben
Viruljatok továbbra itt,
Nem volt boldog, nem volt szerelmes,
Ki titeket letép, szakít.
XIII.

A rózsafán nincs virág még,
Bimbóval bár dúsan teli,
Tündéri szép kedves leányka
Nyílásukat buzgón lesi.
Melyik most már a szebb jelenség:
Az-e, hogy a bimbó fakad?
Vagy, hogy édes mosolyra látom
Megnyílni rózsa ajakad?
XIV.
Ha benézek égkék szemedbe,
A csillagos eget látom,
Mely örök fényt hint életemre,
Ott van az én mennyországom.
Papolhat a világ akármit,
Hogy így beszélni kárhozat, -E tudat is: kárhozni érted,
Szent üdvet, boldogságot ad.
XV.
A tájra lomha köd borult el,
Mely elfedé látképeit,
Mígnep a napsugár kivillan,
S reá fényt, életet derít.
Mióta rám ragyogsz, galambom,
Nincsen azóta bánatom,
Csillagsugáros fényes égről
S benne te rólad álmodom.
XVI.
A múlt könyvében olvasám, hol
Azt jegyzé fel egy bölcs keze:
A csillagokba’ van megírva
Mindnyájunk sorsa, végzete.
Azóta lopva, félve nézek
Csillagszemedbe, édesem,
Tudom, ott fénylik lángbetűkkel:
Üdvöm, halálom, végzetem.
XVII.
„Oh, mért merengsz tekinteteddel
Az égen a magasba fent?”
„Mert kéken fényesen ragyog le,
S hű állandóságot jelent” –

A vallomásban szűzi arczán,
A boldogság hő árnya gyúl, S én tiszta kék szemébe nézek,
Hosszan, gyönyörrel, szótlanul.
XVIII.
Hímes lepét űz még, mely illat
És napsugártól részegül,
Mosolygó arccal rája tűzi
Makart-csokrának ékeül.
És titkos sejtelem szorongat,
Hiszen az könnyen meglehet:
Így fogja-é majd egykor épen
Keresztül döfni szívemet!?...
XIX.
A pimpónak pehely-golyója
Lehelletére szétrepül,
Szaggatja s fújja, - s tünde arcán
Hajnal fényes mosoly derül.
Nos, a nevét nem is tudod tán?
Velem ekképen enyeleg;
„Oh jól tudom, hogy férfi-hűség,
Így hívják a szerelmesek.”
Majd a rózsabokorhoz érve
Így szól: „Ez a lány-szerelem!
A föld legkedvesebb virága,
Hűsége tiszta s végtelen!”
De íme, egy rózsára rögtön,
Gyönyör-szomjas méhecske száll,
Utána hímes, tarka lepke,
Illat, csók mindkettőre vár.
Ezt látva, arca lángra gyúlad,
A rózsát gyorsan tépi szét, Én meg mosolygva csókolom meg
Puha, bársony, piciny kezét.

Hervad a fa…
Hervad a fa, zizegve hull levele,
Mint a levél, reményem is hull vele,
Sárgul a lomb, arcom is oly halovány,

Aludni int hűs őszi nap alkonyán!
Haldoklik a tájék, sírját meglelé, Szemfedőül fehér fátyolt von felé
A természet, e gondos, hű s jó anya,
A szellő meg végtől végig siratja.
Hát engemet ki sirat meg majd vele,
Ha befogad a sír hideg kebele? –
Elfeledve édesebb lesz pihenni,
Nem tartanak vissza senki könnyei.
(Igló)

Sárga levél…
Sárga levél, hulló levél,
Merre viszen az őszi szél?
Az én lelkem édes vágya
Veled szállni szebb hazába.
E tájékon mi is maraszt,
Ahol minden lehullt haraszt,
Hervadt virág, sárgult levél,
fájdalmamról, búmról beszél!
Lelkem szárnya ketté törve,
Valami von le a földre…
Hisz a levél se száll messzi,
A szellő a földre ejti.
Hulló levél majd megpihen,
Majd megpihen szegény szívem.
Rajtad hervadt remény, s levél,
Felejtés lesz a szemfedél.
(Igló)
Hová, hová…
Hová, hová, őszi gyászos fuvalom,
Merre tűnsz el a letarolt ugaron?
Arcom halvány, ne hints csókot reája,
Hiszen lehullt, régen lehullt virága!
Azt suttogja talán szellem ajakad,
Hagyd itt ezt a megunt, régi tájakat?
Szebb vidékre, szebb hazába jer velem,
Ahol örök a tavasz, a szerelem!? …

(Igló)

Enyészet száll le…
Enyészet száll le a határra,
Sárgul a gally az őszi fán,
Fakult színét a napsugára
A hervadt lombra festi tán!? …
Nem ilyen-é az ember élte?
Lelkem ez eszmén andalog;
Húnyó napunknak őszi fénye,
Halvány arcunkon így ragyog!
(Szirma)
Egy történet
Pazar fényű terembe gyűlve
Gazdag, nagy úri nász sereg;A szép menyasszony, bár körűlte
Dús vőlegénye szépeleg,
Halvány, bánatba van merülve,
Tündér szeméből könny pereg.
Kopott diák, az arca sápadt,
Zug-kocsmában mulat, nevet,
Viharos-vad jókedve támadt,
Ölében lány foglal helyet,
Szívén a szenvedély eláradt,
Ifjú s némber oly önfeledt!
Szép menyasszony nászéjszakája
Sötét, gyászos reggelre vált,
Nem lett illetve szűz virága,
Inkább ölelte a halált,
Hull a férjnek könyűje rája,
-Fényes, nagy hozományra várt.
Új sír felett éjjel, lerogyva
Sápadt diák sír, kesereg:
„Bocsáss meg, oh!” halkan susogja,
S amíg vérében fentereg,
A hold mosolyg és szinte mondja:
„Szegény bolondos két gyerek!”
(Szirma)

Szép holdas est van…
Szép holdas est van, a magasban
A csillagok reszketve égnek;
Hűséget most fogad az éjben
Az ifjú szép szerelmesének.
Csóktól ittasultan susogják:
Tied… Örökre… Végtelen…
Dehogy látták, midőn az égről
Csillag futott le hirtelen.
(Szirma)
Ha fáradt lelkemnek…
Ha fáradt lelkemnek a vigaszt nem lelém,
A múlt idő tárult enyhületül elém,
Ifjúságom ékes, tündér szép vidékén
Mindig vigasztalást, megnyugvást lelék én.
Hol magam a remény, s annyi fényes álom
Hír, dicsőség fényben tündökölni látom,
Melynek egy gyönyörű hölgy a koronája,
Ki ábrándos szívem szerelemre várja.
Délibábként eltűnt igaz mind ez régen,
-A nap sem tündöklik mindig fényes égenDe hogy engem szeretsz és mind ez nem álom,
Mégis csak elértem mindent a világon!
(Szirma)

Virágok közt…
Virágok közt réten járok,
Ide hallik az estharang,
Vagy lelkemben csendül csupán
Szomorúan e méla hang!? ...
Mindegy, úgy is egyet jelent,
Azt, hogy szegény szívem temet,
Had’ sirassa bús harangszó
Tört virágát, szerelmemet.
(Szirma)

Csak még egyszer…
-HeineCsak még egyszer csókolhatnám
Liliom szép fehér kezed, Hogy szorítnám szívem felé,
Hullatva néma könnyeket!
Ibolyakék tiszta szemed
Éjjel-nappal ragyogva rám,
Úgy szorongat: mit jelenthet,
Ez az édes, kéklő talány?! …
(Szirma)
Régen volt már…
Régen volt már, még is, még is
A jó Isten tudja,
Gondolatom, érzeményem
Csak felé száll újra.
Fényes szeme most is éget
Az a tünde, csalfa,
Mely a lelkem kárhozatnak
Örvényébe csalta.
Ég-föld tanúm rá, hogy benne
Mindhiába hittem,
Csak egyetlen szól mellette:
Megcsalt, árva szívem!
(Szirma)

A szirmai temetőben…
A szirmai temetőben
Egyetlen egy szomorú fűz,
Két sírdombra fürtös ága,
Eleven zöld koszorút tűz.
Az egyikben álmodozza
Örök álmát édes apám,
A másikban öcsém pihen,Letört bimbó a sír ágyán.
A múlt s jövő eltemetve,
Miért hagyták itt a jelent? …
Én volnék az, az a bús fűz

Sírjok felett engem jelent!
(Szirma)

Ilió
Délszláv költemény
Híres neves lett Ilió,
Rila hegyén, a havason.
Bércek között, zöld erdőben,
A völgyeknek hűs vizénél
Hősök hőse volt Ilió.
Török rablást nem engedett,
Rabló pogány nem dúlhatott,
Nem tűrt semmi erőszakot
Rila hegye magaslatin, S a völgy ölén messze tájig.
Nagy csapat jött egykor össze,
Számos török, számos arnót,
Sötét bőrű cigányokkal,
És a pasa elé léptek,
A pasához ekkép szóltak:
„Pasa! Te a cár kegyeltje!
Adj nekünk egy sor századot,
S küldd azt velünk Malecskiba,
Hogy elfogjuk ott Iliót.
Az agákat jajgattatja,
Remegteti a pasákat,
Kiontott már sok török vért,
Hodzsa vérét, Kadis vérét,
Mollák vérét, s dervisekét!” –
Pasa hívja vitézeit
És imígy szól híveihez:
Menjetek el Malecskiba,
S ott Iliót fogjátok el,
Kötözzétek kezét hátra
És törjétek úgy kerékbe!”
A katonák búsan szólnak:
„Pasa! cárod hű kegyeltje,
Küldhetsz alá Isztambulba
Harcolni a Padisáhval
De óh vitéz Pasa ne küldj,
Hogy elfogjuk hős Iliót,
Mert Vojvoda sarjadéka
Karalyevics Markó fia!” –

Népballada

Néma éjjel elhat szélylyel,
Halvány gyertya fénye,
Szép menyecske nem alhatik,
Nagyon beteg férje.
Beteg ember az ablakot
Zörrenteni hallja.
„Csak aludjál, megijesztett
Az ákáczfa gallya!”
Titkos vágyban, forró lángban
Felgyúl szíve tája,
Szeretője édes csókkal
Ablak alatt várja.
(Lehet, hogy van folytatás)
A hit
Midőn simult a tenger árja,
S szemem a mennyet összejárja,
Sejtem, hogy mi a végtelen;
Leverten térek önmagamba,
És mintha el volnék hagyatva,
Istent említni nem merem.
De hogyha látok kis virágot,
Vagy egy féreg-parányiságot
Rájuk mily hű gondot visel:
Mint illattal a rózsa kelyhe,
Lelkem ihlettel lesz betelve,
A hit szentelt érzésivel.
Ekkor megvan vigasztalásom,
Fejem felett emelve látom
Az égi, védő, szent kezet,
Magam nem érzem elhagyottan,
Tudom, e kéz jó s rossz napokban
Ösvényemen bizton vezet.
Azért bár a tenger dühödten
Tajtékot is hányjon körültem,
S zúduljon rám az áradat:
Vihar nem ingat meg, hiába,
A hit, keblemnek kősziklája

Szilárd, rendületlen marad. (Szirma)

Ábrándoztam én
Ábrándoztam én szép szemedről,
Sok néma, csendes éjjelen,
Te vagy, ki édes álmaimban
Fényben tisztán meg-megjelen.
Nem is csoda, hiszen szemedben
A menyország fénye ragyog,
Bele néztem, hittem, hogy a föld
Boldog fia csak én vagyok.
De a tavasz nyiló virágát
Oly könnyen éri hervadás,
Tündérnek, angyalnak hittelek,
Pedig asszony vagy semmi más!

Novemberben
Zord, őszi táj terűl körültem,
Az ős, nagy természet temet,
Gondokba mélyen elmerülten
Halkitom rajta léptemet.
Volt egy kedves, kicsinyke pontja,
Árnyékos, enyhe, zöld zugoly,
A vágy lelkem csak arra vonja,
Hol a Hejő suhanva foly.
De ah, az illatos ligetben,
Hol ábrándoztam oly sokat
Kinzó gondoktól megpihenten, Most néma pusztaság fogad.
Elhagyta a dalos madárka,
Üres a zengő kis berek,
Derűs, fényes, boldog korára
E bús képben nem ismerek.
Zokogva fut, - kifosztva partja Langyos vizével a patak,
Feléje fűz csüggedve tartja
A fürtje vesztett ágakat;

A habból fejlő lenge pára,
Mely dús virágokat nevelt,
Megfagyva von szét a kopárra
Fehér, csillámló dér-lepelt.
Eltűnt a múlt, el illatával!
Felette gyászos ősz borong,
Nehéz ködön alig tör által
A lángjavesztett nap korong.
A bércznek barnult homlokára
Gondként ül a sötét ború,
Nem villan át fényglóriája,
Nincs villám, égiháború....
A szenvedély, ha elviharzott
A szivén őszi felleg ül,
Villám nem kezd dörögve harczot
Hideg, kihűlt felhők megül.
Nap nélkül nincs virág, nincs élet,
Nincsen derű, nincsen vihar, Ha régi fénye fel nem éled:
A föld, a sziv, minden kihal.
1890.

