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Ihol terülnek el lankái Mecseknek, 

E fákkal övezett, setét rengetegnek. 

Egünk talpalatján, ahol a Nap fekszik, 

Égő súgár-lángja más fénnyel vetekszik. 

Hajh, mi lehet e fény, mely világlik? talán 

Szép Pécs városának tündöklő asztalán  

Felcsillana újból a Kultúra Tüze, 

Ki minden árnyékot pokolba üldöze. 

Pécs magas tornyai mindég elenyésznek 

E máglya tüzén, mely otthona az észnek. 

Jókora építmény, s az állványzat ott áll: 

 Pallosa a névnek, mit már oly rég szolgál. 

 "Gimnázium" - látszik. Tán egy a sok között, 

Hova a kultúra bővülni költözött. 

Nagy ennek a híre, az is tán az átka: 

Tenger remegő kéz tapint ajtajára. 

Nyílik a faajtó, belépnek hívei, 

Üdvözlésre gyúlnak Pécs-Róma fényei. 

Egy közös cél-sok szív; két épület-négy szint: 

Ím a varázs nyitja - nem egészen, részint. 

Több e szent hely annál, mit elsőre látunk. 

Itt nevelkedünk, s itt születik meg álmunk, 

Mi - bár ízes -, mégsem kínálják fel sülve, 

De az ódon falak között teljesül be. 

Az ódon udvaron érezni illatát 

Rózsakertnek, mi meg nem mutatja magát. 

Ódon vakolaton, hol hibádzik festék, 

Ha lehullik, hagyjuk, hogy kertünkbe essék. 

Ódon hangulat, mely minden termet áthat, 

Sas-szemét kitárván miljom csodát láthat. 

Itt láttam szememmel, miként diákocskák 

Udvarunk közepin cipőtalpuk mosták 

Csatornák mélyirül feltörő ár okán… 

Jó, hogy a bűzös rém nem harapott bokán. 

Korábban Földanya Rousseau-ra hallgatott, 

Szuterénünk mélye torz hangot hallatott. 

Egyhamar felderült, mi a titok vala: 

Természet ereje! s vízben ázó fala… 

Noha meg-meginog, mindmáig ő regnál: 

Nem kél ide csoda, áll még a Fellegvár!  

 

 

 

 

 

 

Elkélne a csoda másik csoda-tájra, 

Melynek csodálkozó elme a határa. 

Csodálatos csókon dúl a csata lángja, 

Ember barátjának többé nem barátja. 

Jőjj, Csoda, hogy fajunk sok év után lássa: 

Bajunk folyama szó, balgaság forrása. 

Mert áll még a Szikla, ám csapdossa hullám, 

S majd bitófát látunk a pokolba hullván. 

Hiába az ember felhalmozott kincse,  

Érc lévén vált vassá, s az lett a bilincse. 

Nem tudjuk már, mi jó; nem látjuk, mi érték, 

Belzebub és hívi mételyre cserélték 

Azt, mi egykor minket hős célra vezetett, 

S mára tagadom az "ész" s "szív" nevezetet… 

Van-é szíve annak, ki pénzesként élvén 

Saját vagyontárgyát még jobbra cserélvén 

Népétől a jussot inkább elragadja, 

S lészen skót vágyának ikaruszi rabja? 

Van-é esze annak, ki áldásra számít, 

Jólétéért mégis meglépne akármit? 

Mégis: csak az ész az, ami megmenthető, 

S általa a gyarló jó útra vihető. 

Itt látok csak tisztán, itt szólok én bátran, 

Setét mélység magos, jó Fellegvárában. 

Még itt is érezem bőrömön: a mocsok, 

Melytől Pécs utcái s minden tere tocsog, 

Szűk réseket lelvén helyitül búcsúzik, 

Sátáni kígyóként a fény felé kúszik. 

Légyen hát az ész-tűz mély vájat a rögben, 

Ki baktéria az isteni Örökben! 

Jómagamban mit sem tehetnék én gyenge. 

Elbujdosok egy nagy, setét rengetegbe. 

Volnék a Mecsekben búsuló remete, 

Hogyha nem látszódna Pécs város mecsete. 

Magos mecset mellett düledező állvány 

Töviben sétáltam oskolába járván. 

Ott áll még a Váram, ott áll majd örökre, 

Új lyukakat verve a sátán-rögökbe. 

Kidugul most fülem, éles a látásom, 

Két kezembe fogom én is kalapácsom… 
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