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,,1. 1\1ikor pedig megvénhedt és megöregedett
Dávid király, bár leplekkel takargatták be,
mégsem bírt felmelegedni.
2. És mondának néki az ő szolgái: Keressenek
az én uramnak, a királynak egy szűz leányt,
a ki a király körül legyen, és 6t ápolja,
aludjék karjai között, és melegítse fel az
én uramat, a királyt.
3. Keresének annakokáért egy szép leányt
Izráelnek minden határiban; és találák a Súnem
városából való Abiságot, a kit el is hozának
a királyhoz.
4'. É~s a leány igen szép volt, és a királyt ápolta
és szolgált néki. De a király nem ismeré őt."
(1. Kir. lJ-4)

1. Ne .1Zlílj! Lopózz be hűvö~1
Iyéakámba: dgytUhá.zamban
redzketek, hiJeg ráz.
2. Vén láz vaczogta~, mint rOMz
Ifnkupdt: föiJinduU1 iborpadt,
ürült edényt. Az rezfJill {gy, ha
végleg ottfeledték a hólótermek
ében tUztalán.

6. Hát jöjj! Lopózz be! Redzketek:
borulj rám! Feküdj reám, ha féregként
vona.qlok, akár ki.1mradt vén
folyómeder, vagy dzélfúvMban fázó
füpgönyö1c: cdillagzatok ma,qtUdág fátylain.

5. Ne dzólj! Ne kéM! Lopózz be,

7. rl.qy fázom én. Hiába gyúl a tűz.
H/dba rajtam dmz rideg lepel.
Rúi.ba bújok állatbőr··halfJnzba, ha
cdak magamba burkoÚízhatom,
mikéntha bánat voln/k, agg magány.

hogyha hívlalc: forró biJeg lel,
f~jnak Cdonlj;Úm.

8. Kihűltem én. Hiába dmz lepel.

4. Fájnak, fá.znak, remegnek, ,fzinte
m.e,.qrepednek, mint han.qtalan dziklálc
a plúfzttUágban, ha nap hévdége
d hajnalok fagya fedzíti dzét
kó"z-iimböd tedtö1cet... (Igy zen.qenek.
5. De kínban zengek én i.1. Mi"el
kihűltem, mint egy rlgi kő: öreg
hegYdégek gy{irO"tt ránczai.

9. Hdt J"ö;i borub' rám: légy te lenge
leplem! Légy lágyan {)InÚí álom, kö'nnyű
hullá.:l! Légy kö'nny~ me.J.:Iz~ drága
ktlme, melyet dOdem ,Ji.1eLhet már a
vétkező ted t ...
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10. Cmpán az eLme érinthet h(kfonLót.
netán a LeLlcelc ÚM.!uLt verdedéde,
miJőn való viLáguIc vetlcezilc Le ...

ll. Felcüdj reám, borítd e~ mint a fény:
meLengedd, mint az ifjabb nyáriJőIc!
Úgy huLLJ Le rám, mint déLutáni
álom: Légy Icó'nnyedebb cdapongó
toLLpihénéL... Légy Icónnyű, mintha
Lden rám leheLne.
12. Bizony mondom, hogy dtÍLytaLan
Lebe..9dZ. Kó'nnyebb vagy apró, véletlen
madárná~ míg felcdzeL itt nehéz
dZlvem fól/JU, Icopár, lciJzilclcadt
féifimeLLIc~lon,

FJ, Alcár mag(kfLó dzirtetőre
tévedt Icicdiny rigó.
14. Remegdz te iJ. Ne rebbenj eL!
Ne redZlcedd! Ne rÚZddzon fól vérem
dó'ndüLéde, mert iJmerőd, mint efzúgó
vizelc, Icőgö"rgeteg vagy várIcapuIc zaja.
OLy iJmerőd az, mint lélegzeted.
15. Remegdz: egymáAóL némán
redzlcetünlc, mint tengeren párhuzamod
habolc, Icilcet mtLf-mád huLLámw
űz a parthoz. Mád dzeLfff hajt, má.J
hordoz dzét bennünlcet, d megint mád
haJdzoL Légi demmifégbe. Végdő morajúÍd mégiJ iJmerőd, mert vá.9yainlcnáL
iJmeretfenebb.
16. Ne dZÓ?j! Ne mocczanj! Fedj be,
mint a cdend: haLfg(kfd, meLengedd,
tartd a lcariaiJban! Hanem cdalc úgy,
milcént lcicdorbuLt, hűvód Icardv(kfat.

17. Alcárha dutban dógfffdő Icutyát, Ici
meglehet, hajdan lciráLyi vok de már
.9aLád, CdLíj, gémberedt tetem. Úgy tartd
ó'Ledben en.gem Ú.
18. Mert fázom én. Me..9háborodtalc
fürge tagjaim ... De immár régen
együtt redzlcetünlc: egylcedvűen,
mint kettőd czédrLld fáradt ágai.
KüÚJ'n d egyetlen árnyékot vetünk,

l? Úgy, AbiJá.9, úgy tartd meg ó'Ledben!
EJ ne dzere.!d, dOde cdókoLj! A tedti
vaLóm ronCd. Cfak duta vétkek óddzekLMzáLt,
rOddZ dzövevénye: diJerg~ drága dzemétdomb,
meLy ó'nma.9ába rOdkad... KénYdzerek, árva
bűnó1c kaparják dzét kevéLyen végüL if azt,
ami megmaradt még. Ámde a lélek. A leLkem.
A LeLkeIn ó'Le[J legalább,
AbiJág, cdak a leLkem!
20. MOdt cdak a LeLkem ó'Le[J, AbiJág,
cdak a LeLkem. Mert fiataL vagyok én,
d a.9g il, akár a Teremtéd. Mert telerak va a
FöLJ ó'ró'mó1cke~ mé.9dem enyém valahány: miizJ
mégdem enyémek.
2J. TúL fiataL va.9yok én, AbiJá.9, ma
a vágyhoz: vén vagyok én dzereLemhez,
túL vén tán a haláLhoz Ú.
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