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BEVEZETŐ

Bár Kiss Gábor családja erősen felvidéki kötődésű - ó
maga is Beregszászon látta meg a napvilágot 1895-ben, gyermek- és ifjúkori emlékei is e tájon rögzültek tudatába. - éleiének javarészéi Szolnokon töltötte. A gimnáziumot Nyíregyházán végezte, jogi tanulmányait pedig Kassán, Kecskeméten és
Debrecenben folytatta.
Elsö versei a nyíregyházi gimnázium diákújságjában
kaptak helyet, majd kötetté érett költeményei "Átokország diákja" címmel Trencsénben jelentek meg 1919-ben. Élete végéig
büszke volt arca. hogy elsőként Ady Endre biztatta a további
írásra- A2 általa ereklyeként őrzött Ady-levél így hangzik:
"Kedves Barátom, örömmel tudatom, hogy versei tetszeni tudnak. Ami bibijük van, utódjaiknál elmaradnak. Tanuljon meg
egészen úgy tanulni poéta mintaképeitől hog}' ezt senki ne vegye észre. Üdvözli Ady. " Nem véletlenül vallotta tehát mesterének Ady EndréL akinek hálása alól a jó tanács ellenére sem
tudta maradéktalanul kivonni magái.
1920-bao kerüli Szolnokra, s a minden irányban nyuon
fiatalember hamarosan elnyerte az árvaszéki ülnöki tisztséget.
Ezt a feladatát nemcsak példásan látta eL hanem a szolnoki
anya- és csecsemövédelem pairónusa is lett Nevéhez fűződik a
Steíania Szövetség szolnoki tagozatának megteremtése, az elsö
gyermekotthon megszervezése. A szövetséget 1944 végéig vezette, s árvaszéki ülnöksége mellen a polgármester helyettesítését is ellátta. Helyén maradt akkor is5 amikor 1944 tragikus
őszén minden hivatalnok elhagyta a városházát. Egyedül vána
be a szovjet csapatok bevonulását, s látta el leváltásáig az adott
körülmények között könnyűnek egyáltalán nem nevezhető polgármesteri tennivalókat

Megalapozatlan, rosszindulatú feljelentés alapján rövid
időt vizsgálaii fogságban is töltött, majd az igazotó bizottság
állásától is megfosztotta. Bár rehabilitálták; a városházán már
nem kapott beosztást így 1963-ban bekövetkezett haláláig beosztott vállalati tisztviselőként dolgozott. Nemeslelküségét
mulatja, hogy - ha olykor ugyan megkeseredett szájízzel - de
becsülettel látta el a rábízotL képzettségénél jóval alacsonyabb
rendű teendőket is.
Kiss Gábor hivatali munkásságán túl a kél háború közötti Szolnok közéletének és közművelődésének is meghatározó személyisége volt.
Már 1924 december 18-án kelt felterjesztésében ö fogalmazta meg - Híld Viktor 3904, évi felvetése uián újólag egy városi könyvtár létesítésének szükségességét. Arra kéne az
akkori polgármester^ hogy "a városi könyvtár létesítésének
elrendelése iránti intézkedéseket megtenni mélióztassék." Ezt
követően a dr. Balogh Béla által életre hívott Szolnoki Könyvtár- és Múzeumegyesulet megalakulásáig ó látta el a fíautz
Károly hagyatékából származó könyvállomány gondozását és
gyarapítását
1926-ban oroszlánrésze volt a Verseghy Ferenc Irodalmi Kör megszervezésében, amelynek az 1929-es hivatalos
megalakulását követően főtitkára, majd egy évtized múltán
elnöke len. Mindkét tisztségében fáradhatatlanul munkálkodón
szivéhez nőtt városa közművelődésének fejlesztésén, Szolnok
jóhírének országszerte történő elismertelésén. Közreműködése
révén a korabeli Magyarország legismenebb művészei szerepeltek a különböző rendezvényeken. Baráti kapcsolat fűzte
többek közön Császár Elemér irodalomtörténészhez, a Verseghy monográfia írójához, Harsányt Zsolt íróhoz és Móricz
Zsigmondhoz, aki szolnoki látogatásai alkalmával sokszor időzött irodájában is hallgatva az elesettek, árvák. Özvegyek panaszait, 16 irodalmi és művészeti társaságnak, közöttük a Petófi

és Kisfaludy társaságnak volt tevékeny tagja. Ez utóbbi azt
jelentene, hogy számtalan előadást tartón a Dunától keletre
Jévó városokban, fontos megbízatásokat vállalt és teljesített
közmegelégedésre. Számos újság- és folyóiratcikkén, lajiulrnáoyán s természetesen versem kivül gyakran szerepelt a rádióban s a íovárosban rendezeti irodalmi matinékon, esteken is.
Nagy része volt abban, hogy Verseghy Ferenc hamvai
1931-ben szülővárosa temetőjében kaptak helyet, a BorbeTeki
Kovács Zoltán alkotta Verseghy-szobor pedig 1934-ben a város
parkjában országos ünnepség keretében kerüli felállíLásraNyiKán a hivatalos beosztásából fakadó megnövekedett
tennivalók s a Verseghy Ferenc Irodalmi Kör szervezési gondjai okozták, hogy első verskötetének megjelenéséi követően
csak a harmincas évek eTején gondolt időközben szüleiét! verseinek kötetbe szerkesztésére. Ennek 1933-ban jött el az ideje:
amikor Harsány! Zsolt veises ajánlásával kisdia "Szolnoki hárfa" címmel összegyűjtött verseit. A könyv lelkes visszhangra
talált nemcsak otthonául választott városában, hanem az országos sajtóban is. Már ebben a kötetben kirajzolódott az a hármas
gondolatkör, amely gyakorlatilag későbbi köteteit is jellemezte.
A trianoni trauma, a szülőhelyétől, a szépséges Felvidéktói való
'nagy messzi szakadás" fájdalma mind a Szolnoki Hárfa, mind
az 1935-ben megjeleni "Majtény után" c, kötelének verseiben Ady Endre mintájára -jobbára kuruc harcosok ajkán felzendülö hol mélabús, hol harcosabb sorokban szólal meg, Ez a
hazafias vonulat folytatódik az 1938-ban az olvasók kezébe
kerülő "Téli szonetT-beiL majd az 1941-ben napvilágot látott
Tebenned bíztunk" c. köteteiben is kibővülve a bécsi döntéseket követő általános hazafias felbuzdulás némelykor irredentizmusba hajló verseivel- Ez utóbbiak váltak későbbi meghurcoltatása és mellőzöttsége döntő okául. A tárgyilagos megítélés
megköveteli annak megállapítását, hogy - az egyéni sorsának
már említett alakulásától függetlenül - ö is korának gyermeke

volt. Hiszen nagyon kevesen voltak akkor Magyarországon,
akik kí tudták vonni magukat az 1920-ban elszakított magyar
lakta területek visszacsatolása föiöti érzeti eufória hatása alól
Kiss Gábor "halfáján* jósaerével csak három húr szólalt
meg igazán költői erővel, A hazafias hangvételQeken kitftf
minden kötetében ott vannak mély vallásosságából fakadó istenes versei. Ériéküket növeli, hogy érzelemdús, a szeretet erejét
zengő soraiból kihallható az egymást megértő Ökumené hangja
is,
A harmadig s számszerűségét illetően leggazdagabb
zengésű húr a szerelemé. Szerelmi költészetének szinte egésze
egy testetlen vágyódás, hol mctabús, hol elkeseredett, de mindenképpen elkésettnek érzett megnyilvánulása. Vajda János
szavaival élve bennük "...nem az elvesztett - Az el nem nyert
éden fájdalma van." E hol elégikus, hol önmarcangoló versek
szomszédságában - föleg a Téli szonettben - néhány erkölcsi
kérdést feszegető, konzervatív, a modem világ korabeli jelenségeit elutasító 5Zemléletét tükröző költeménnyel is találkozunk. Néhány, országos jelentőségű eseményhez kapcsolódó,
nagyobb lélegzetű alkalmi költeménye mellett egy-egy szolnoki témájú, illetve népdalszerű verse is említést érdemel. Az
utóbbiak közül - néhány hazafias versén kívül - többet meg is
zenésített Murgács Kálmán. Kóbor Antal, s föleg Lengyel Dezső a kitűnő publicista, zenekritikus és zeneszerző.
1944 vészterhes nyara, a város szönyegbombázását,
majd frontvárossá vátását követő teljes kivetettsége Szolnok
közéletéből éles határvonalat jelent verseinek tárgy választásában is. Igaz. olykor fellobbant az öregedő aziv hunyó parazsa, s
ilyenkor születtek még jobbára emlékfoszlányokból építkező
szerelmes versek is. A bombázás borzalmainak láttán a csak*
nem kiürült városban, a kihalt városházán egyedül maradi költő
fokozottabban érezte a magányt. A tipikusan alanyi költő ekkor
üt versei tárgjiasidiabbakká, tematikailag változatosabbakká

váltak. így meghurcoltatásának idején mélyebben érintette az
emberi szolidaritás melegsége, maga is jobban átérezte a hozzá
közelebb állók bánatát, öröméi. Lelkében felidézodött rég halott édesanyja emléke és balsorsára vigaszként újra hiEe sugallta
témákhoz is fordult. Régebbi köteteiben hiába keresnénk derűsebb hangvételű verseket. Majd, mikor sorsa új munkahelyén
kiegyensúlyozottabbá vált megjelent verseiben a derű, az önirónia is, s mi többT a jobb jövendő eljötte iránti remény hangja

is.

A tematikai változás bizonyos stilisztikai váltást is jelent. Korábbi verseire jellemző biztos versépítés, az aprólékosságig precíz műgond, a különböző versformák tudatos alkalmazása, gazdag rímtechnikája, az alliteráeiók sorozata ezekben a
versekben is megmaradt. Fokozatosan egyszerűsödött azonban
a szóképek, főleg a metaforák, hasonlatok, a meghökkentő szókapcsolatok, a szokatlan szóalkotások használata. A női nevekkel játszadozó versén kívül megfogyatkozott az öncélú rímhalmozás, a rím gyakran tapasztalható elhatalmasodása a kifejezés világossága fölött.
Kiss Gábor hátrahagyott verseinek egy részét a négy
korabeli szolnoki újságban (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
LapoL Szolnoki Újság. Szolnok és Vidéke. Nemzeti Jövőnk)
sikerült fellelni, A keresést az nehezítene, hogy az anyag csak
mikrofilmen volt olvasható, a válogatást pedig az, hogy a szerző az új. tervezeit hatodik kötetébe felvett néhányat - más
címmel - a régebbi kötetekben szereplő versek közül is. A hátrahagyott versek másik csoportját Kiss Gábor szerteszórt hagyatékából sikerült feltárni. Ebben segítséget jelentett, hogy
néhány verset a szolnoki Bálint-család rendelkezésemre bocsátott. A Damjanich Múzeumban pedig a Téli szonett kéziraiai
közé keveredve dr. Bagi Gábor kandidátus segítségévei szintén

találtam néhány kései költeményt. Az önzetlen támogatást
mindkét segítőmnek ezúton is köszönöm.
Ami a mostani kötet szerkesztését illeti, törekedtem
tartani magam Kiss Gábor régebben megjelent köteteiben alkalmazott eljárásához. Eszerint a verseket témájuk szerint ciklusokba soroltam, azokon belül pedig lehetőség szerint újságbéli megjelenésük ül. megírásuk időpontja alapján közlöm
ókét. (A dátum nélkülieket legjobb belátásom szerint soroltam
be.)
Ezzel a kötettel, amely önmagában annyi verset tartalmaz, mint a szerző háromT régebbi verskötete összesen, Kiss
Gábor kölíöi életművének csaknem teljes anyaga az olvasók
rendelkezésére áll. Az f 933-1941 között megjelent négy kötet a
Damjanich Múzeum könyvtárában és a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtárban megtalálható. A "csaknem teljes" kifejezést
azért használom, mivel egyrészt feltehető, hogy rövid életű
vidéki folyóiratokban, fővárosi napilapokban rejtőznek még
kötetbe nem foglalt versek, másrészi a hagyatékból több elkallódhatott.
Befejezésül csupán annyit kell még megjegyeznem,
hogy ez a kötet zárja azt a folyamatot, amely Kiss Gábor éleimüvét volt hivatott megismertetni elsősorban a mai Szolnok
irodalmi közelmúltja iránt érdeklődő lakóival. A Jászkun Krónika L997. január 30-i számában jelent meg egy Kiss Gábort
bemutató nagyobb terjedelmű cikkem, majd 2000-ben az Emlékjelek című és a szolnoki irodalmat taglaló kÖn}rvemben volt
olvasható többek között Kiss Gábor életének és költészetének
ismertetése. 2002-ben pedig Bistey András és Kaposvári
Gyöngyi szerkesztésében "A boldogság legendája" címet viselő
és a két világháború közötti szolnoki köttök müveiből összeállított antológiában kapott helyet kilenc Kiss Gábor vers.
S

Úgy vélem, hogy Kiss Gábor Szolnok felemelkedése,
fÖIeg közművelődésének fehiiágoziatása érdekében kifejteti
kél évtizedes önzetlen munkássága e köletteJ is igazolt - tiszteletreméltó költői teljesítményéről nem is szólva - éppúgy
megérdemli a megbecsülést, mint kor- és sorstársa dr. Etek
István. Csak míg Elek István városi tisztiorvos emlékét fegaiább egy utca elnevezése öizi Szolnokon, addig dr. Kiss Gábor
neve a fenii "ébresztések" ellenére is a feledés homályába hulír.
Ha már öt megjeleni kötete ellenére sem kapón egyetlen sort
sem az ü j Magyar Irodalmi Lexikonban, szolgáljon ez a hatodik kötet kései elégtételül a legtermékenyebb és legszolnokibb
költőnek; dr. Kiss Gábornak
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ZENIT

Előszó a hatodik verskötet he?
Hatodik könyvét Küldöm immár
Bánatnak, hitnek, szerelemnek,
S míg megáliok álmaimnál,
A bánat löbb lett* a hit kín már
És a szerelmek messzementek.

II

Válasz üarsányi Zsoltnak a Szolnoki Hárfa előszójára
A szivem titkán ő len a zászló,
Ü lobogtatja lelkem lángját.
S a csendes mécsek, vérző verseim
Az Ö nevének fényét áldják.
Szivemben büszke diadal van,
mert ö v e z e t ő jár előttem.
Fájás, magyarság, hit, bű versenyén
Az egy és Örök viadalban.
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EMLÉKSOROK
Aklju meg az isten
Áldja meg az Isten
Világra jö vesét
Gyenge gyermekségéi.
Szelíd szeme kékjei,
Háia. hit meg emlék
Egekig emeljék
Énünk szólt szerelmét
Szép szalmán lánynak.
Drága jó anyámnak.
Áldja meg az Isten.
Áldja meg az Isién
Csókja indulásai.
Arca pirulásaL
Áldozó lelkének
Kilenc vimlásáL
Bánatának boldog
Böicsön-vidulását,
Síró sóhajokban
Hozzám simulását.
Áldja meg az Isten.
Áldja meg az Isten
Minden fáradását.
Lelkének dús, gazdag
Jóra áradását,
SzeJíd özvegységét.
Szeme fogyó fényét.
Eltünk aggódását.
Szállni-térő élte
Száz próbáltatását.
Áldja meg az Isten.
ÍZ

Áldja meg az Isten.
Mikor meghal Igatta
Búcsúzó beszédem.
Lelkek leghalkabb)a.
Kezein a kezében,
S eípihenve szépen.
Már a másik élet
Gyöngyházfénye révedt
Szomorú szemében.
Áldja meg az Isten.
Áldja meg az Isten
Temetői sírját.
Sírja bús márványát.
Hova nevét írjak,
S a földet, hol nyugszik,
Könnyem dédelgesse
Örökös tanyámnak.
Áldja meg az Isten
Százszor szent emlékéi
Meghalón anyámnak.

A szemüvegjét örököltem
A gólya sokszor szállt a házra.
Kilencszer hangzott fel kelepje.
Kilencszer készült a kelengyeAnyánk a kort még bölcsen bírta.
De félszeméi már aggság tépte.
Mikor békén megién az égbe.

14

Mini ö álom áldasmezöjén,
Kőszőntsék ott kalászok, kévék.
Megáldva szent, szép nyolcvan évéL
Vagyona nem volt, nincs utána
Se kincs, se há^ se barna birtok.
Csak könn>emkrol kap ma hírt ott.
A lelkem mégis bálát hirdet
Milyen áldott, nagykincsú emlék.
Hogy én kaptam a szemüvegjét.
igaz, kicsit még húz a fokja.
De felteszem szememre ékül,
S a látásom majd hozzászépül.
Gyermekkoromból gyémántemlék.
Álmok kék álma, diadal zeneT
ha felragyog rám fiaial szeme.
Most száll a széies végteleűbe,
S látását núnd lelkem be áldja
A boldog jóság kék madárja.
S úgy érzem most már mintha áldott
Szemüvegjével, - ez maradt rám Minden jóságát én aratnám.
Látásait mind énrám hagyta.
Hogy mennyország li lkául ássák
Szent, kék világnak támlását
Százszor küldöm fel bálám hozzá.
Beszélve véle bús imákban.
Mert mindig kékszemei kívántam.
S ba sírja bár haJálát kérte,
15

Tudom, a szem a lélek tűkre.
Látása él és mégse tűni le.
Képek és arcok, könyvből szép sorok.
Tájai mély. fenyves nyaraknak
Az üvegíencsén megmaradnak.
Hiába volnék gyors a rosszra.
Rámszól a szem, s a jóhoz - sírva Áldott sugárja visszahívna.
Áldás szitái száz hű világra.
Mindenki szép, jóT nincsen álok,
Mindent az ó szemével Iátok.
Gazdag lettem, enyém a lelke.
Fényében élek, örök ölben:
A szemüvegjét örök öltem.
Aayám szeme
Akárhol is vagyok, bármit is csinálok,
Ugy-e mindig ott vagy,
Ugy-e mindig látod?
Mióta meghaltál, velem él a lelked.
S amí jó van bennem.
Mind életre kelted.
Segíts, ne legyek rossz, féljek, hogy meglátod.
Haldokolva mondtad:
"Víg) ázz[ Idelátok!"

S ahogy mondtad űgy van! Látsz és én is látlak.
S onnan felülről is
Miránk idelátnak.
Ugy-e most is in vagy? Ugy-e mos* ís látod,
Hogy a kínok, gyászok
Erdejében járok?
Becsukon két szemed ideláu idenéz.
És simogat lágyan
Drága anyai kéz.
S áldott, hideg keséd a kezem megfogja.
És a rossz utakról
Jó utakra vonja.
5 ha veszély fenyeget, felém lárul védve.
Őrködik felettem
Odafeni a? égbe...
AmigÖszike alszik
Éne fakadnak fehér vágyrózsák.
Őérte szép szirmoknak boldog hulltja,
5 amíg Őszike alszik,
Bársonyos csendben, csökkeni simulva.
Legszebb hullásuk ágyára szórják.
Hintik.
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SZOMORÚ SZERELEM

A felfogadni! szomorúság
Ősz búcsúcsókja a rózsafákon,
Szeretem a hitetlen hitem,
Szeretek elhagyatva lenni.
Szeretem a szomorúságom.
- hóban ellakart virágok Istent esengnek s oltárt terítenek
A szent, a szép, bús. hitellen hitnek.
Édeshazugul Ián) után ha szilinek,
A lelkem mégis csak így maradna.
Va!akítlanul és elhagyatva
Ölelő óián tán lehet örülni.
Asszonykar lehet csókkoszorús ég,
A legszebb mégis a szomorúság.
Ösz bűcsúcsókja a rózsafákon.
Szeretem a hiteden hiiem.
Szereiek elhagyatva lenni.
Szeretem a szomorúságom.
Marasztó legsjchb álum
Még szép arcodtól messzi elmegyek.
Csak egyszer, egyszer valakid legyek.
Csak egyszer, egyszer valakid legyek.
IS

Kétség, múlás míg srívedbe árnyal.
Üzenek hozzád szomorú szárnnyal.
Üzenek hozzad szomorú számmal.
Selyemhajadra sírva köttetek,
Sóhajvirágbol koszorúi neked.
Sóhaj világból koszorúi neked.
Uj vágy hiába hozna új tavaszt
Legszebb álmom csak nálad maraszt.
Legszebb álmom csak nálad maraszL
És az álmomat nem. nem hagyom.
Büntethetsz, bánthatsz, szereltek nagyon.
Büntethetsz, bánthatsz, szeretlek nagyon.

Élettelen életet élek
Álmatlan éltem csupa álmodás.
Lelketlen lelkek lelkesítenek.
Sorsom vágytalan vá^íonás,
Sikertelenek a sikerek.
Csóktalan aj Icám csodacsókra várT
Féltő féltéssel félteni félek.
Szívem szívtelen sziklavár.
Életleien életei élek.
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Csak rájjon
Legyen egy múltból visszaszáll! dal.
Egy üzeneL egy csók, egy álom.
Csak fájjon.
Menedéke hazug szavaknak.
Virág, hit vágy, Öröm, nyár békeT
Már vége.
Legyen egy múltból visszaszámít dal.
Egy üzenet egy csók. egy álomT
Csak fájjon.

A szemeink beszéde
Egy sajnállak, egy úgy imádlak.
Egy elmegyek, egy úgy fáj válni.
Egy vetkeztem, egy úgyis áldlak.
Egy megbántam, egy fogsz-e várni?
Egy nem tudom, egy azt ígérted.
Egy jó legyek? egy mért is kérded?
Egy várjalak? egy jövök éned

Három boldog himnusz

Olyan szép nézése van a szemednek
És olyan meleg minden szavad.
Szeretlek, szeretlek, szeretlek.
Ügy jöttél mint a szent tavaszi bánat.
És lásd ma már együtt kacagunk.
Imádlak, imádlak- imádlak.
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Nyár lesz, — híre sincs még ősznek, avarnak,
Szívein remegT forró a tested.
Akarlak, akarlak,
Mini bóvirág a félben
A méla esték mén oly altatók.
Mért sír fel úgy, a húrja hullt gitárom.
Mért bús a bú, ha vágyaim kitárom.
Mén fáj a fény. mért kin a csalfa csók?
Mén száll a lomb le árván, elfakultán.
Az alkony vágylementén ki a démon,
Mérr ül homáJv a drága diarfémoo.
Oh, mene hullt a csók csipkézte múltam?
Oh. méri a vágy. ha büszke szárnya nincsen.
Oh mért nincs már, ki csókosságot intsen.
Oh mért a vád, ha oincs ki választ feleljen?
Öröm hahóját mén nem hallhatom,
Mén reszket ág. mint hóvirág a télben.
Az elkésett és elhervadt dalom.
Őszi vágj- csipkebokra
Már elkéstél, csak csukd le mosi szemed.
Hagyd ablakát már nincs mit vámod ott,
S míg éne álmod félve reszketett,
Kacag, cseng, pajkos, meg sem lesheted, És két szemében üdvősség azúrja,
- Amily kéket csak tenger álmodott. Nem nyílik érted, vágya elhajózott.
És véle szalmák ifjú, friss kalózok.
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Kik rákacagnak könnyes alkonyodra,
S te megtudod, hogy ösz van. esle lett,
ÉsliUön lángot vágyad csipkebokra...
Már elkéstél, csak csukd le rest szemed.
Alkonvatán az ifjúságnak
Lásd, mo&t bukik le az ífjúságnap
Mosi hanyatlik el csók haikan
Búcsúja! örök bíborba ásva,
S míg szőnyegén a szomorúságnak
Feléd megyek, félöen csillog rajtam
Az üzenésnek rég tol nem öltött,
Alkonyos, omló bűcsúpalástjai
Szívünk felett az alkony most az úr.
Zenéje zeng az elfájt bánatoknak.
Húr, féltés, vágy. csók rettenve riad.
És alkonyaikor rezgöbb a húr.
Alkonyatkor már szomorúbb a féltés.
Alkonyaikor a vágyak feljajongnak.
Alkonyaikor a csókok ölnek, fájnak.

S nézem az arcod vágyszentuletkor.
Szent bánataim szálló alkonyán
Alkom aián az ifjúságnak.
Rég meghívott a régen várt vendég,
Rég esdett bánat vagy a szivemben.
Rég meghaltam s rég Eámadni vágytam.
Rég vánalak hívőn a hitetlen;
Vártalak, mikor felharsant a vágy.
Amikor zajongva zendült a tavasz.
Ez a víg, tágas, furcsa tébolyda.

Amikor ájult lepkék omoltak
VadT fényszerelmes, baláli bolyba.
Vártalak jöllén holdsajkás halk,
CsiUagkigyújtó nyári alkonyoknak,
S össze], szomorú vágy apálykor.
Mikor a szélben bús zajok zokogták;
Váltalak vádló bánatok telén.
Vártalak- amikor szeielemvizek
Elcsillanó, hazug sirálya voltam,
Öntött meleggel, örzön vártalak.
Szomjjal, hanyatlón, szentül, holian,
S most minden vágj ara tehozzád ível.
Sze"p arcodon sorsom írasát
Hányszor kuiaita s ájulta szemem,
Napnászama! már hányszor üzenem.
Hányszor sírtam elmúló mását.
És a sorsosan reámcsíllogó.
Meleg, jó vágyad kopogtatását
Árva szívemen hányszor vágytam.
Hogy szomjas álmom szent csókba fürössze,
Hányszor siklott le arcodról a vágyam.
És lábaidnál hányszor omlott össze.
Mióta frissen arcomba csapott
Arany szőke, szent ifjúságod,
S csiilaglámpásként sorskocsimon
Mióta szemed szór, gyúl, világít.
S a holnapom most vágyfennen büszkén.
Napreggeli, dús féo) ben száguld.
Lásd. most ragyog ki a régdetellen
Felhöpalá5tos Ifjúságnap,
S alkonyütötte szivemből reádhullt
Minden vágya egy kócsagmagányos,
Csókhatailan. volt ifjúságnak,
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Kinek sugárból csak este jut ki,
Ki csak alkonyaikor zengene fényét.
Szivével asszonymuzsikák fajták.
Ki szól hozzád az alkony szavával,
S alkony szív, hidd meg. nem tud hazudni.
S oly lobogó most ez az alkony.
Hogy a bánatom lörbecsaltad.
Pártás a kedv, sudár az álom,
A szívem könnyebb, a könnyem halkabb.
Nézd ezt az alkonyt, gyújtsd ki a szemed:
Új csóva csap föl a Naphalálon,
Megifjodik az alkony bennem.
S dél és nyugat közt lángolva megállt
hullni készült Napifjúságom,
Napkedvem felhösírból kiástam.
Most virradok meg e lobogó
Boldog, gyönyörű haldoklásban;
Eljárt az időm. hullnom kellene.
De minden vágyam nálad vesztegel.
Lázas az alkony, nem tud kihunyni,
S forró sugarak nem eresztnek eL
Fénykévés lángot önt le ránk a nap.
Az alkony örök bíbortrónt ragyog.
Felemelem hoz2ád az arcom,
S gyönyörű a nézése szemednek.
Alkony vagyok, kiiály vagyok.
Kacagunk, iü vagy, megtaláltalak
Szeretlek, - nagyon, nagyon szeretlek.
Tükrében élni végtelent
Olyan jó tengert bírni benne,
S tükreben élni végtelent.
Olyan jó némi a szemed.
Kékszemű kedves:
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Kék álom, Vágyban, lázamban te vagy mindig
Rég párom.
Almom léged vár víg nyarakra.
Dejaj, búsószben iitmaradva.
Késő fészeknek ákimpelyhét
Prédálom. Tudom, iám ront még bús tor, új vám.
Halálhívási is meg keJl értenem.
Rég várom.
De ha titkok halálba zengnek.
Hozzád zuhanva találjak enyhei
így zárj magadba. így borulj rám,
Teljesség, tenger, végtelen:
Kék áíom.
Két &ü, öreg szem
Kislány szent vágyak álomszárnyán
Nem szállhat hozzánk csok-kővet sem.
Kislány, ösz vár rám.
Vágyás nyarat már nem törekszem.
Kislány szép emlék ifjúságod.
S még búcsúzom, búval öregszem.
Kislány, légy áldott,
Megáhított két hú, öreg szem.

Egy éve múlt
Év évre száll, és sotsunk titka
Kél szivet rejt. mim víg kalitka.
Szerelni kérsz, szívem kínalom.
Zeng. bong a múít egy évi álom.
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Szép úszta emlék, kaptad, kaptam.
Két hű dereglye vad tavakban
Száll, száll időtől végtelen.
Év vére hull. jöjj, légy velem.
Tarts meg sziveden: szép jelen,
S bármerre jársz viharharagban.
Ujjongj fel szem láz. vidd szét.
hirdesd
Kit szívben hordnak; halhatatlan-

is lesz senkid
Te vagy az elsírt könnjek küldöttje.
Kinek csatája viharozik rajtad.
S múltaknak múl ián
Csoktalan. bánó, halvány, hideg ajkad
Remegve reszket, múltaknak múltán.
Az aranyálmok büszke lantosa
Lehettél volna, de ölted az álmod,
S mikor szerettek.
Mámorhajóra kellea volna szállnoi
Nem daebárkákra. mikor szereitekVágyat kiváltó, csókás asszonyok
Sosem kellettek, áloznlányra vártál.
Ki tépjen, öljön.
Kit félj és rettegj jobban a halálnál.
Ki szent és hideg, ki tépjen, öljön.
Csók sose küldőn életcsatákba_
Eleied útját bús egyedül jártad,
S ba csókra vágytál.
Végét vártad a csókok szülte nyárnak.
Ha tűz epesztett, ha csókia vágytál,
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Farsanpos. ejtő, bolondos szerelmek
Rabja nem voltál, maradta] bús úrnak.
Halvány arcodéri
Dalos, csipogó lányok nem búsullak.
Szánon magadért, halvány arcodéit.
Zajszűnött, csendes, halk őszi éjszakák
Látlak, hogy titkon sokai, sokat sírtál.
S ha fájt a lelked.
Bánatos, könnyes, bús nótákat írtál.
Ha megbántottak, ha fájt a lelked.
Irtatlan erdők búvó vadjaként
Maiadsz el most is lángtól. tűztöL harctó],
S vágyott melegség
Nem száll rád asszony szemből, szívből, arcból.
Titkos tekintet, vágyott melegség
Könnyszórt utadon dachalálodig
Fogsz járni búsan, árvultan, csóktalan,
Kern is lesz senkid.
Kinek számodra bánata s csókja van.
Mert le akartad, nem is lesz senkid!
Vágy Itn ag
Örömországban, istenült vígak közt.
Ahol csókot csak csókot szoktak kérni.
Vágy lovag volt a legszebb férfi.
Szoknyás nöi Örömországnak érte
Ejtő harcokat hasztalan harcoltak.
Csók, bók, szivek nála holtak voltak.
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Szépségasszonyok, lánglányok hiába
Vágyódtak, írtak, sírtak, buktak, hulltak,
O marad dacos, hideg úrnak.
Télkirályosan, csókolaüanul
Csak egyhol támadt csókos nyári kedve.
A legcsűnyább lányt szerette.
Fé tatom forró lilániája
Halld, holtan zeng a hárfa,
S ki húrját tépi, árva, Szivét halottam csalva.
Már csak a bús rím tartja,
- Kedves, nem tatom már az orcái
Haldoklik minden hú imádat.
Sirig sikolt nyár. eskü, hánal,
S így zengem bús Utániamat
Hozzád.
Kedves, te sorsvitorla,
Kedves, egyetlen illat,
Almomnak tünde, messzi tornya.
Kedves, felcsengó csillag.
Kedves, le róísabársony.
Boldog, virágos ünnep,
Kedves, íe kék karácsony,
Víg húsvét, pompás pünkösd.
Kedves, óh kérlek, hün kösd
Szívemre rá a bú bilincsét.
Kedves, ki rég nem vagy már.
Idézlek lázban, fagynál,
Vigságban, vert időben.
Kedves, te ölT hajlékom.
Kedves, a megalázott
Szerelmem szörny ü láza.
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Kedves. Jdi elvisz tőlem
Megadás híres, szent muszája.
Lelkem most már Örökké gyászban.
Kedves, le égi kék tó,
Otthon khéfyi méze.
Kedves, te vágy-Lorétó.
Kedves, te büszke bástya.
Ki messzi völgyre néz le.
Kedves, te lelkem tátsa.
Kedves, !e én, le ketten.
Kedves, te husi hársfa
Tikkasztó nyáimeiegben,
Könyörgök hozzád álmaimban.
Kedves, ígézó Istenéldás,
Kedves, te kék szem Isten-földjén,
Kedves, királyi járás.
Szivemben zengő tengerörvény.
Kedves, te fonó emlék.
Tavasznak édes áíomtáisa.
Kedves, te lét. te nem lét.
Félálmom forró suttogása,
Nem kaptam tőled soha csókot.
Kedves, óh, almok* képek.
Kedves, kik nem tagadnak.
Boldog és vig megáztunk,
Bamán-selyem hajadnak
Kis tincse szőke érben.
Kedves, közös fohászunk.
Boldog Margitnak félje,
Kedves, én halni térve.
Megáldok minden emléksziimot
Kedves, ie vesztett álom.
Mennyekben eljövendő,
Kedves, te árvaságom.
Kedves, te messzi lengetL
Víg játszási intő álomkendő,
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Kedves. le áldott bánat.
Győzelmem, gyászom, elbukásom.
Lehet-e hogy el fogsz feledni?
Lehet-e, hogy már sose látlak?
Szomorú sz* retem
Kék álmom kergetem.
Sóhajtó síneken.
Vágyamat vitelem, Remegő rímeken.
Homályban, hidegen
Piros szád perelem:
Szent álom, szerelem
Szent álom. szerelem
Szép vonaí: szeretem
Hova száll szeleken.
Szavakon, szíveken?
Kedvemtől idegen
Könnyárja ki nekem?
Mért szenvedsz szívemen
Szomorú szerelem
Szomorú szerelem
Zsoltár a tiszta szerelemről
Szívemet hozzád emelem
Mert benned bízom, szerelem
És benned bízom. Uram,
Mikor szívemben bú van,
És meg nem szégyeníttetem
Mert égi láng a szerelem,
nem nevet senki rajtam,
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Ha csőkos is az ajkam.
Mert szégyent nem vallanak
Kik szent vágyról daliának.
Akik hozzád esedezoek
Fohászán úszta szerelemnek.
Azok pironkodjanak,
Kikre nem száll szent nyarad.
Akik hitetlenül ebek
S akik a csóktól félnek.
Tavasz első napján
Tavasz első napján szomorú hír szállott*
Megvoti a menyegzö, nagy a boldogságod.
Víg uyaninkra vártam, bús bánatra leltem.
Tavasz első napján
Könnytől azon napján ölted meg a lelkem.
Nem látom szép arcod, hiába hívom már:
Nincs találkozásunk, majd csak a síromnál,
Fejfámról üzeni búsösz éjszakája.
Valaki a párjai.
Elvesztett mátkáját mindörökre várja.
Áldás erdéJji frigyhez
Míg zordonán a havasoknak
Fenyvesek, fények tavaszodnak.
Köszöntői mondok tavaszodnak,
S megáldlakFáradt szíveink együtt fáztak
Bús szenvedésén szégyellt gyásznak,
S máj mátka vagy. közeleg a násznap.
Másé leszel.
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Benned álmodtam dús arámat,
S látod, nem volt igaz a bánaL
Jobb volnék én jámbor apának.
Mint párodul
Az évek sírnak. Sok bajom van.
Hiába rímeltem, rajongtam. Szeresd a fenyvest, sóhajomban
Áldása zeng.
Késő kegyelem
Tudom, csalás — csat késő kegyelem
Mégis oly jó ez a szerelem
A régi rontás - barna haj, kék szem.
- Ily káprázai nem szállt ram mégsem.
Nem latiam soha szebbet nálad.
De jaj: oly messzi mar a váliad.
Tilalmas, titkos távolokban.
Hová csak álmom lángja lebben,
Te vagy, ha vágy száll varázsos éjbe.
Pillám pompája, fél álmom fénye.
Te sem tudod még. legszebb hatalom
Kit vágyók, a kién reszket dalom.
Nem kérek semmit soha tőled.
Szemed íör volna, a szód megölhet.
Száz rontás átka nem ereszt el.
Ha vágyamat megtudnád egyszer.
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Nem zenghetne a legszebb ének,
S meghalunk, ha elvesztenélek.
Fájásba fojtom, rímbe rejtem
£zt a káprázó szenl szerelmem.
De jaj a rímmel elkiáltlak.
Nem. nem vallak meg a világnak.
Kit érdekel még? Oh, ki bánja,
hogy zengni kezd egy hulló hárfa?
Csak titkon nézlek, úgy vigyázlak,
S szemem megáld, e leli gyászlak.
Tudom, csalás csak - késő kegyelem De hidd meg, oly jó ez a szerelem.
Most hid vagyok
Minthogyha érc oltalmad volna,
és tört áldásként állna ín,
ügy zeng az i\% úgy vár a híd.
Acélbordáját arra kértem.
Vigyázzon rád barna éjben.
S őrizze boJdog álmaid.
Kezemmel szállt-szállt angyalod.
Hogy szánd meg ezt a hü szereimet,
S ieláncolták, jaj, vas karok.
Fél tön indult feléd a hítL
De ölelése versbe dermedt
S már minden csendes, néma itt.
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Most híd vagyok. Láncolt vas átok.
Holtan pihensz érc karjaimban,
S én minden éjjel álmot látok.
Őrzésem kéred? tessék, itt van.
Vas. vér zeng hozzád, igy vigyázlak
E csuklott ívű barna hídban.
Koldusként pesti utcazajban
Mellettem voltál, együtt voltunk.
Pest víg utcáin kóboroltunk,
S arcom mosi könnyes pilla mossa.
Itt vártunk vígan villamosra.
Oh merre múlt a régi nyámap?
Milyen bús, hoitas árnyak járnak.
Már más fénye kék szemednek
Csak állok, nézek holtra válva.
Az ablakok mind kinevetnek,
S a sarkon túl a paloiák
Tovább adják a hahotát.
így jár, kinek már nincsen álmaTőrt jaj vagyok. Hóit kincsen árva.
Mennék utánad s nem talállak.
Szivemben törTé vált a bánaL
S a villamos: rab gólya, gyászpad.
Mert nem vagy itt. mert nem vigyázhat
Szívemre régi. drága gondod,
S lelkemben gyilkolt fények fáznak,
A nyári dél napzápon ontott,
S most vége már a szerelemnek.
Hiába sírok és sikoogok,
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Az utcák furcsán ramnevetnek.
Nincs több kincsem az emlékeknél.
Rég láttalak és másé leiiéL
Holt vágy hozza szemed varázsát,
Margitszigetre így emlékszem.
Ki azt hittem, hogy égem boltján
Oiök szivárvány lesz a kék szem,
S karod király egy büszke fészken,
Mk álmomban felkínáltam,
S most koldusként az utcazajban
In állok holtas sors-hinárban.
Minden remény sírba ásott,
S keresvén régi kacagásod
Szívemben száz bús. furcsa jaj van
S vágy, mely holt dalját hozzad zengi:
Tavaszí hegyszag száll Budáról,
Elmentél tőlem messzi távol,
S látod, már nincs mellettem senki.
Hogy holtan megtalállak
Rím tengerén te legszebb zengés.
Zászlós hajó, Szerelmek téged várt özönje
Ujjong feléd, és hálaszámyon
Száll most a szó.
Hogy áldott jöttöd megköszönje.
Pedig már ösz van, múltunk vágyai
Marcangolom,
S szivemre már csak álmok jönnek.
De zeng a múlt mini harcok fénye
Marsall-boton.
Ha győztes szemlén száll az ünnep.
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Vágyam kedves, ne gondold bűnnek.
Távol vagyok.
Bús csókom most már úgyse bánthal.
Szivemre fészket vert a bánat.
Fájón ragyog,
S boldog, hogy holtan megtalállak.
Jégcsapszuronnyal rádmered...
Fáradi falomb az árvulásod.
Csókod sincs márh csak május-átok.
Nincs nyugtod és már álmod sincsen.
Csak megszaggatoti áj u] ások. Szived mi lett az álnok kincsen?
Kínzó kétség, csorbult talány.
Halálsors minden éjszakán.
Nincs jó imád, nincs ámened.
Nincs májusod, nincs már a lány.
Ajtódnál sír sivár leled
Nincs senkid már és rádmered
Jégcsapszuronnyal a magány.
Meghatni csókhazállan
Most már csak öt imádom,
Legfénylöbb földi álom.
Nincs párja víg világon.
Más vágy hajon, minláikom,
S dal zeng e téli bálon.
Zenéjéi szétzilálom.
Szép álmom, szent virágom
Szivemhez így kínálom.

Dalolnám lelkét, testét.
De jajT a rímem rest még.
Vágyhoz, mely így vet lest rég,
Almot hiába festek.
Ily fényt nem foghat festék
Siratván hulltál, estét
Lantom csak könnyek lesnék,
S nem csengnek csókos esték.
Hallgasd csak. hány halál van
Búcsúmnak büs dalában.
Csalódva csókban, lányban.
Hány téli gyászt találtam.
S most nincs a vágya nálam.
Csak hullok holtra váltán,
Széttárva száll a szárnyam,
S halnom kell bús hazáÜarL

jöjjön a
A sors már tőlem mindem elrabolt.
Hál hulljon a fény3 és vesszen a vágy.
Hál jöjjön a hold, Sugarak helyett durva alkony.
Tenger helyébe bű a parton
És zengés helyett haloványság.
Bukásom is csak éjek lássák,
Vig napremény halálba haljon.
Hát jöjjön a hold,Sápadt csorbája hullva szálljon
Széttöri dalokban, dúlt aszályon.
Míg ködbe vész az árva parton.
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Szemeid ne ni beszélnek
Szeremi bün és hinni átok
S itt állok vénen, kis diákod,
Hogy kérjetek.
Nagy régi lázak titka száll még.
Legendák lengnek, Putifárnék.
Ha rámiagyogsz.
Csak állok, s nézlek megcsodálva
Szül amit, Léda, Kleopátia.
Mind. mind te vagy
Itt vagy közel s oly távol mégis.
Alig figyelsz... s elhunynak régis.
Bús bókjaim
S mikor rámgyúlnak gyilkos estek,
A boldogságba bontott tested
Eszembe jut.
Vágyam tehozsád így remeg fol, —
Valamit kérdek kék szemedtől.
És válaszolj.
Hogy bús fájdalmam felriasszon
Mii kívánsz tőlem, messzi asszony,
Szem szép Talány?
Átkot sírjak, vagy álmodozzak?
A könny a jobb? a rima rosszabb?
Mondd, mit tegyek?

Szemeid némák, nem beszélnek,
... Sugaiái küld el szemfedonek
Ha meghalok.
Mim álmaimnak Icgkülőnbjét..
Milyen sok vágyról szóll a versem.
Ez ht a csókok könyve ÍITL —
Vélnéd, még mindig víg a verseny.
Csak meg ne számláld csókjaim.
És meg ne számláld könnyeim,
Men vágyaim csak versben élnek.
Álomdalokról sírt a kóla itL
S szánnál te is, ha megmutatnám
A versnek vágyam fáradt felcserélek
Hunyt szerelmem szerte csókjait.
Óh mennyi csóknak únt halálán
Készültem szállni tengeredre.
Hogy vágytam hozzád kedvvel, hittel
E szép szerelmen szenderegve.
S győzelmek helyett gúnyt találván.
Ha most árvadtan visszanézek.
Látom, hiába sírt az ének.
A legszebb vadítom mégse vitt el, Hiába volt a bús menekvés.
Nincs asszony, nincs csók, nincs fészekMás vágy mit adhat? Csak szemed vés
Arcomra holtasT ijesztő barázdát.
Távolból vénítsz, múlásom most már
Halálba hívó titkok magyarázzák.
Elmentél messzi, s vágyak jöttek.
De mit hoztak a kába könnyek?
E cifra zápor, mondd, mit ér?
Ha csalfa csókok sorban állnak;
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S szívemben száz bús gond ftél, —
Kívánt szent, ajkad csókjait
Ezer más vagy sem oldja itt,
S csak szállók hozzád titkok tengerén.
Hol egy sorsa sír már életnek, halálnak.
Látod, könnyekből lett a tenger.
Rímek riadnak, vérhabok perelnek,
S mint álmaimnak legkülimbjét
Minden könny mélyén megtalálnak
Téged, asszonyt az egyetlen szerelmei-

baj> kék S7*:m

Asszonyok, lányok, szép múzsáim.
Friss, kék szemek.
Hús. barna haj, csigákba-csókolt
lgézzeiek.
Tudom, mind-mind testvérek vagytok,
S testvéreim. Találkoztunk nagy. titkos tájak
Bsiélyein,
Barna haj, kék szem. - álmom róluk
Le sem veszem.
Szent, titkos ország, -vágytam mindig
Szerelmesen,
S most, mit siratnak sápadt rímek.
Veszteit igék.
Elvetlék lölem szép országlok
Legszebbikét.

Szivek...
IgenÁlmodtam rótad és kerestelek.
Találkoztunk és csendes esie lett
Szívefij-

Hívebb
lakást nem látott boldog bőrtön.
Rabságom vígan benne töltöm
Szived.
Kitűnt:
Est rabságából hogy kihozták
Soha nem tud elválni már
Szivünk.
Csókok böjtjén
Bérc volt a vágy, mély völgy a rím
Megdőlt az álmok tölgye, im;
Kacagtok-e még - hölgyeim
Bús. csorba csókom böjtjein?
Most Lrdch ben tanít
Messzi Székelyföldnek szép kis fajújába
Elment tanítani tacitófcisasszony.
Véle szállt lelkének minden tiszta álma.
Székely fények fölött hogy majd ö viirasszon.
Elmen! székely-földié, de szivét itt hagyta
Régi kedvesénél, 5 ha könnyét látjátok.
Szerelmét siratja; szent álmát siratja,
- Nagyon szeressétek, kicsi székely lányok.
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Haik homlokát u \t\ eleknek

I.
Kedvéí kéméin, de hála halkéi.
Szállnék hozzá, száz ronlás tart itt
— Ha múlnom kell, mondd mennybe mart híd.
Elémjön-é azálompaitig
Kék túlvilág küldöttje, Margit
II.
Olyanjó várni most a postái
Oly jó olvasni leveled.
Olyan jó volna teveled
Szent űj tavaszba szállni most át.
Csókkal csititva szemedéi.

ffl.
Leveleim, semmii se mondnak.
Fáradt sorok, fakó sorok,
Bennük bús kéiség kuncsorog
Avarján sok vert őszi gondnak.
De most, hogy hozzád eimeheinéL
Engedd, hogy verssel ékesítsem
Halk homlokát a le\ eleknek.
S tudd meg, egy sTánö. ékes Isten
Hárfái dobott a vén szívemre.
S ha hozzád ieng mosi öszí kedve,
Ne bántson már e vers-ciráda,
NézdT álmaim bús ösz cíbáíja,
S úgy száll most hozzad lelkem.
Mint féJteiL, fájó szerelem
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Szirmán a csilló tiszta
u
S ha szánásod még vísszataníiat
A sorsa az, hogy sírba őnised.
És meg ne tedd: nem más, mini egy könoycsqjp.
IV.
Ez a levél már oem jut hozzád,
S itt állok 'feícsáiL hűli tilosban.
Meghallak már az álmok; posták,
S csak szemfedélként küldi mosian
Végső ríméi e búcsú versem.
S men nem juihai szívedhez el senL
Nem lesz már lánca élerünknek,
Rímek rajonglak és letűntek.
Másé a vágy az almod élte.
Szálljon szívedre csók és be"ke,
-Vége.
A szent láz szárnyán
Méri nincs ma bérc? tanyám mit ér,
Ha váza rost
S nem gyűlöl minden rosszat régit.
Gyalázatos!,
Szállj fel szem láz. s ha százszor is
Aláz a most
Táltosjővöm verd győzelemre
A láz-babost.

Ha így k l á n o d
,„ De ha kívánod, nem bánt már a vágyam.
Nem zeag fel űgyT mint fényes, harcos kürtök.
Ha kívánod, csak sóhajcsokrot küldök,
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És elmerengek két szemed tavában,
S hékén vigyázom botdog, barna fürtöd.
Ha így kívánod.
És ha kívánod, szívem is megálljon.
Ne vérezzen hiába folyton.
Lázadt verését inkább összefojtom.
Meglátlak majd egy végső, holtas álmon,
S ha már nem éltem, szép lesz majd a hollóm.
Ha így kívánod.
Válaszfalak
Választalak,
És őszben is
Fonó sugán
Araszt a nap. Válaszfalak
És győztem isT
már nem sivár
Az őszi nyár.
Láng vesz körül,
Megűjhodok.
Új fény örül.
Meg új lobok. —
Jöjj hát, kit én
Az őszi szív
Örök hitén
Hűlt fényemhez
Fáiasztalak.
Jöjj hát. ne késs.
Időnk kevés.
Enyém leszel,
Választalak.

Választalak,
Es Dincsenek

Válaszfalak.
Se korT se tacg.
Üzen szivem.
Mint Morse-haijg:
Pont és vonás,
Rom és csodás
A vágya még.
Választalak,
A vágyam ég.
Ha jő. a fény.
Lám itt a hang.
Mindegy nekem,
Ha bősz vihart
Ajaszt a vad.
Dúlt szívharang,
Vagy hogyha már
Halott a nyár.
S hunyó fények
Fárasztanak. —
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Mén nem múlik, hogy mindig áhítok?
Mén bántanak még
- Rímek, szemek, csók, csókos áitítok Haiálba-hunyó édes máitok?
Mén nem múlik, hogy mindig áhílok?
Oh, messze menjek megpihenni végre?
Hisz áldalak rég.
Sorsom, ki bús szívembe zengi: béke, Oh, mene vár az álmok messzi kékje.
Oh, merre menjek megpihenni végre?
Myra nem csókol
Pompás palotát rejtőn öíeí áí
Kékfó Kelet távoli tája
Bent zuhogón zeng száz~szépasszon}ük
Szomjas, csókfalkás éjszakája
AJÍ Agának, a hárem úrnak.
Fel, fel a táncba — még sok a párna.
Még sok-sok, a csók. s Ali bírja.
Palota elölt vinadva vár kint
Függönyön akadt hajnalpírja
Boldog, bíboros Naptamadatnak.
M vra a legszebb, de sírva reszket.
Ha ajkát éri Ali ajka, —
Arról álmodik, akit elhagyott,
akiért korbács csattog rajta:
... Ali Myrától sohse kap csókot.
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Várok egy asszonyt
Csókok, virágok buja tavaszán
Jön majd egy asszony, aki a másé,
lü a múltat jelennel menti,
KA megbocsát, shogy mén isjtitt nem tudja
Csak ö, meg én, más senki, senki.
Vágy, a kísértésnek vészes tavaszán
Tüzes, remegő, szomjas lázzal., im.
Keiéire fonódik karaak.
S míg éget s öl csókszabad aj k i
Együtt sírunk. 5 együtt kacagunk.
Vérnek, vesztésnek máglyás tavaszán
Lángforrón tör ram, 5 a csodaéjnek
Csókjába fül a könnyes álom, —
Nem lesz bánat, kín, átok. múlt, hajon majd.
S várom, mert jön,., és jön, mert várom.
Az árnyad árnya
Haragszol, hogy utánad megyek?
Mikor boldog hold siklik az égen
Hídja íÖlön az esti Vágnak,
Mikor vágy vág\-va virrad.
Csintalan csókok muzsikálnak
5 duzzad az ég, kacag a csillag.
Mint réges-régen...
Haragszol, hogy utánad megyek?
Haragszol, hogy utánad megyek?
S kíáitlak, sírlak, sikoltok, kérlek.
Haragszol, hogy szomorú vagyok
S az árm ad ámva lettem? —

Hogy késett álmom árván hagyott,
S balálhegedü sir felettem,
Men el nem érlek...
Haragszol, hogy utánad megyek?
Te Cinka Panna
Esténként cudar cigányfélj csókolja
Koran ért csókját asszony szádnak,
A te nagy vágyad a Fejedelem.
.,. És álmod köré ájult éjszakákon
Egy poétásan rejtett szerelem
Félő melódiái szállnak:
Az én szerelmem
Te titkos szemű Czinka Panna.
Hajh Czínka Panna, ha majd találkozunk
Cigányférjed elúnhaT léged,
S a fejedelem kacaghat rajiad,
,.. De míg bátor, vad, bünlángú nyár hevít,
S titkos csókvágyiöl bíborul ajkad:
ÖL fojt uz. mar, a szívedig éget
Az én szerelmem .
Te tilkos szemű Czínka Panna.
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EGY LANTOS FIGYEL
Csák nagyúr orkánokkal beszél
Bástyára vörös telehold bukott.
Várablakok közt csillag bujkál.
Orkán, ha végig vered a Vágót
Orkán, ha üvöjtsz Abaújnál,
Orkán, hogyha a Vérles áll eléd,
ha Zemplént zúgod, ha Mátrán megakadsz.
Ha megiázod a trencséni várat.
Orkán, meglátod,
Csáknak parancsa erősebb nálad
Az ármányfelleg futóan foszlik.
Hu láborom tűnik fel távol.
Szem, míg vaklódón szált is messze eL
Nincs más Úr. csak Csák Máté nádor, Diadaldalok ma döngve szállnak,
Anzsuhitványló, szentszilkos szavam, hajh.
Még sohasem volt oly álokhangos.
Egy lantos figyel:
Merő, megélőt, bús messzi íanros,
Murgács Kálmánnak
Nincsen már boszorkány Könyves Kálmán óta
Asszonyt is meg lányt is szent áldásunk óvja.
Üde az ölelése, csudajó a csókja,
fgy tanítja ezt a Murgács Kálmán nóta.
Daltvágyó tavasznak, őszi búnak szálltán
Szivedben szem háifák muzsikája száll tán.
Te tanitasz sírni, jóság tiszta álmán.
Áldjon meg az Isten, dalos Murgács Kálmán.
4*

Karádv Kaiafin
Mintha mindig nyomában járna
Százezrek szomja, \agya, álma, Ha lap. mintha dúlt lázak lesnék,
Pompás királyi párduc-testét.
Meghalnál érte százezerszer.
Szived még nem sírt ily álmot soha.
Szemén hívó mámornak mérge perzsel.
Míg hangja búg: a barna orgona.

Beregi boldog álom
Olt voltam álomiáiioson
És láttam áldott városom.
Kié vagyok.
A sors rabságba verte.
De már gyógyul! a lelke,
S fel-felragyog
Sirattam bús. rab arcát
Szenved a szép magyarság
A Tiszahát.
A rabság emlékké lett.
Már zúg és zeng az élet.
Halld csak dalát
Óh áJdott vérkeringés
Mentén a Vérke ring és
Szölö dalol.
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Örök éltének titka
Özem fold lélek, szikra
Rabság alól.
Szivemmel szomjas város
Beregszász, boldog város.
Szülőhelyem!
Ott szállók, dallal számon
- Beregi boldog álom.
Szőlőhegyen.
Szívekbe szánta gondul.
Templom harangja kondul.
Isten van ott.
Elszállt az álomtáltosom.
És őrzöm áJdon városom,
Míg meghalok.
Dómas, árva Kassát
Kuruc bujdosó éneke
Tyukodi pajtásom, rossz csillagjáráson
Ne temesd még Kassát,
Gyászhold még megvirrad.
Esze fia hírt kap.
Labancnak QzenjüL
Fel dong a talpas-had.
Megvívjuk még Kassál,
Addig csak, hagyjad csak.
Majtény-veite völgyön
Tárogató törjön,
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Átok égig érjen.
Vigadjon a gazság.
— Holnap majd megfordul,
Jel jün majd a holdrul.
Meglátjuk még fényben
Dómos, árva kassáig
S nem bujdosunk bújva:
Krisztusunk sírjából.
Rákóczi sírjából
Kiiagyog még újra
A kuruc szabadság.

Kuruc harcos dicső ülése
Uttalan úlon nyutt kuruc poroszkál,
Szablyája törött, dolmánya poros márT
— Hová, jó kuruc, hol táboroznál?
— Amott Kolozsvár, ott vár majd KolozsvárGyőzelmet ingyen csakis gaz okos vár.
Ahová megyek, véri les a toros bál.
Halni kuruc-sors. indulok most már;
S kapudnál haljak, kegy elmés Kolozsvár.
Fohász a fenyvesekhez
Ki most könnyet értsz meg:
Erdély boldog lesz bérced,
S múltán a gyáva fétsznek
Nem tesz már árva fészked.
— Szívünk száz gyiLkot szenvedett,
S míg majd elmúlnak szent sebek.
Anyát, sírt zsoltárt kedvesei.
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Oh, tartsátok meg fenyvesek,
Biiszkéa felzengi fenyvesek.
Zúgó, livalgó bércek.
Erdély almok pionírja
Havasok felen bös regék rivallnak.
Nem ran soká már. míg a tel havaz.
S ha szertetörlek Eidélyiől az átkok
Ki állja útját tomboló viharnak?
Hová hullnak a rút kísértelek
Ha felziig majd a megváltó tavasz
Tiértetek
Fojiott tornyok, alázott álmok,
Halon bokréták: erdélyi falvak.
Lelkem álmodik, s a győztes álom
Húsvét-hetét tán síron írja.
De megmarad virrasztó tanú.
Úr életen ál úr halálon:
Erdélyi álmok pionírja.
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Műfordítások
Ovidius: Solus Eris
Míg a szerencse szeret, seregeslöí lenne barátod.
Am, ha vihar tép majd, egy csak a iára, a magány.
Goethe: Wanderers
A vándor éji dala

Te, kinek menny a trónod.
Fájás, bú égi doktora.
Te. ki százszorta óvod,
Kinek száz kín az ostora.
Miért a kin, vigasság?
Kérdem, hajszák megvédje, én.
Keblembe, boldog béke.
Jöjj, — szállj felém.

II.
Ein gkkhos
Bérc, csúcs felett, messze,
Cse&düJ,
Madárszó, nesz se csendül.
Nincs már dal ott.
Készülj te ís. majd tél hál rajtad,
hallgat az ajkad.
S szived halon.

HÍVTÁL URAM
Száz Alkazár i éd
Diákkorban pap vágytam lenni,
S már voltam Baltazárnál
- Földindulás jött, poklos évek.
Vérhír hörögte, meghalt a cár már
Turul bércél Trianon lépte,
Keselyük szárnya halt hazán száll,
- Kisértés. rám hiába íörnél Vészi hogyha zengsz, s viharba zárnál:
Lelkemben itt száll Krisztus lángja.
Szivemben s^áz hü Alkazár áll.
Üzen a Názáreti
Szent kezéí ha hozzád nyújtja.
Zeng az álmok országút] a,
Szikrás szája orcád gyújtja.
Hozzád üzetL hiv magához.
S száll a szíved, sírva áldoz.
- Szeresd meg széni házal nekiT
Lelkedre ha lázát veti
A hétsebü Názáreti.
Bánat nem dúl életedben
Nem leszel búsT élhetetlen,
A jű pásztor eligazf^
Melybe mérges dárdát vertet
Oh. ha tudnád, drágább kertek
Nem \~ini]nak messze földön.
Száz bűnöst is veszi e
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T-Ia időd száll T 5 múlni térsz már3
Felhők felett boldog bérc vár„.
lested angyal betakarja,
Szárnya ört áll. meg a karja.
- A jó Pásztor nem akarja.
Hogy porrá légy, de hatalma
Elzeng hozzid harsonásan.
Bízzál a feltámadásban!
Af csillagon az Istenhágón
Szememben széttárt gyöngyházfényét.
Már nem vagyok, báláiban élek.
Hívtál, Uram.
Szűz kárpitok, kék sziklabércek
Várják szemem, hogy visszanézzek.
Száz táj suhan.
Zenék Tihálnak estéL kertek.
Nagy dikok. csodák lessékelnek.
Már várnak itt
Állok varázsban, mint a gyermek.
Köröttem ékes pálmakertek,
S márvány vakít.
Bársonyhajnal arcomba hajlík*
Szemem sugár, szívemre dal nyit,
Minden be szép.
Fehér trónod hálával hintem,
ott lent - láttam - hiúság minden,
Dorés beszéd
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Milyen parányi, semmis dolgok,
S én nem lehettem mégse boldog.
Kár volt e lét.
Ál csülagoa az Istenhágán,
Készen, vidáman, frissen, áldön
Szállók feléd.
A VÉGÍTÉLET VÁROSÁBÓL
A Sátán súgta déklütlnek.
Reggel indult. Ez volt a früstök.
Szirénaszó, tűz, bomba, lángok.
Felhőkre rontó furcsa füstök
Alatt a szörnyű végítélet.
Tüzmalma mindent romba vágott;
A déle lön vergődve hörgötl,
Dörgött a zaj. gigászi ördög
Órjöngölt, és sikoltva szí Ma
Nyögését szörnyű szenvedésnek.
Az utcák zugiak, belenézek,
János megírta Jelenések
Tűzkönyve nem volt rémesebb ennél.
Most szomjat innál, éhet ennél, Oh hit, te jó f le mustáimagnyt.
Ha ránk szalmái, s tudnál adni
Csak egy csipetnyi kis reményt is.
Milyen jó volna túlján lenni
A sátán-súgia délelöttnet
Milyen jó volna megpihenni
- Oh nagy király, sorsfo kiiály —
A saraidnál. Teelótled.
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Nem kelt a vendég
Milyen nagy voltál, kényes, drága,
S most kispakkal jársz házról-házra
Szomszéd, barát tán szól majd, hátha.
De senkinek nem kell a máihq
Es senkinek nem keü a vendég.
N B K S otthonod, nem vár az asztal.
Senki meg nem hi\. nem marasztal.
Lálod, egy perc, s nincs napos oldal,
Teher vagy tarka kis motyóddai.
Szived nehéz, - nyűg mint a málna.
Látod, így él az. aki árva.

Aki Dtm jüfiefett
Úgy volt. hogy jön, e napra mondta.
De rárobbant a barna bomba,
5 megölte szívem szőke lányát,
.„ A fejét sehol nem találják.
Pénteki szerenád
Ott voltam feldúlt otthonomba.
Az ablak előtt várt a bomba.
Néztem, vajon mit akar tőlünk?
Elünk-e majd. halálba dőlünk?
És elmúlunk otromba romba?
Élet, halál jön: rom vagy otthon?
Ki győz e szörnyű péntekpoklon?
A bomba várt, s hova leváglak,
Rejtett reteszen zakatolva
Cipelte szörnyű szerenádját.
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A végítélet városából
A végítélet városából
írok, minden élettől távol.
A múltja könny, a sorsa átkos.
Sosem szenvedett ennyit város*
Előbb az ár kínálta romba.
Rá rőt aszály jön. majd a bomba.
Oh. hányszor jártunk kincsen óimon.
Mosi könnyünk sínes már, nincsen otthon.
Csak bombázást és jajszót hallsz itt,
A fény. a csók, a vágy kialszikMar álma sem száll szép nyaraknak.
Azuicák szene felszakadlak.
Máshol száz tervet sző a szándék,
Náíunk egy perc - milyen ajándék.
Hova szállsz, éíet, durva herceg.
Halálvárosba hull a perced.
Vak éjben ott zúg száz rém szárnya.
Sír sírra gyűl, a templom zárva.
Szem merre lát, vad rontást űz meg
Karéján éji ágyútűznek.
A dúlt kihaliság városából
írok, felettem éj a sátor.

Itl város volt, már rom csak, semmi,
Nagypéntek nem tud húsvét lenni.
Száz másokért keiesztet hordott.
Fejfája leng s egy jajszó: Szolnok
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ALANT
Gondolatok a börtönben
Új kínt keresni
Isten kegyelmén a kon elértem.
Mikor mások már sirba térnek.
S házam. Könny-utca közelében.
Már nevezhetik Sírva-témeL
Mit hozhatnak még hunyó napjaim
Ki tanja számon széthutlt énekem?
Végútra kél volt álmok papja^
Uj kint keresni másik életen.

t'j sorsod margójára
Hajlékod dúl ás martaléka.
De ne búsulj. még lart a répa.
Konyhád remek.
Valladba görcsöt mait a véka,
Cipekedsz utcán, elaiéíva.
Karod remeg.
Egy kis leves, kenyéri morzsa.
Málécska liszt, káposzta torzsa
Be jó, ha van,
Szánás, közönyt ráai túlhajózó.
Szivedre ejtett- puha jó szó
Most mind arany.
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Vándor vagy itt már, - bús. hazátlan.
Egy utcasarkon könnyed láttam.
Sajnáltalak.
Száz kín szállt rád. így megtört egy téL
Nézlek: húsz évet öregedtél
Pár hó alatt.
És néha felsírsz, mint az állat,
Kőnnycsepp locsolja csúf szakái Jad,
S szín-ette sáli.
Akárhogy fáj is. fogd rá: jól van.
Tudd meg. így éhek millióan.
S kinek se fájl.
Az éjszakának forrú partjai!
Tolsztoj tudja s tán Gogoly értít
Mily fiircsa lázi borít be börtöneiét
S az éjszakáknak fom> partjait
Milyen furcsa árnyakkal töltöm én meg.
Míg lelkem száz láz maija itt,
S a torz homály is béna, bús esne lesz.
Min csorba vágy csüng, mint fogoly férfi
Nem nyúl hal árnóje testéhez.
Temetve tűnt láz asszony karjait.
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Gondolatok a börtönben
Bár in a kenyér barna s nem kalács-hó.
Érzem, c börtön békíi már s a rács jő,
írd lollani, írd, mit éliedie sziv. tanács róT
Légy fegyver itt, igaz vér5 nem harács-szó.
Szállj, gondolái, ficánkolj mint parázs ló.
S könnyítsd keresztem, rím, t e szent varázsló.
Bűn és bünhödés
Koldus %'olíam. Nővérem így v
"Eiadjuk a nagy szekrény, és kisasztal i_
Ne fél), Gabi, lesz cipód, lesz ing."
... Holhösrabüjioly sokszor veszti,
Kedvenc íróm most Do5ztojevszkyT
S a kedvenc köllóm: Lessing.

i koldus feilázadá^a
Szerdáig megvan az ebédem.
Csütörtökig nem éhezem.
De pénteken majd lesz-e kosztom.
Oh Krisztus- áldd meg két kezem.
Szánj meg. s ne büntess szomjan-étlen.
Ne engedd, hogy hiába várja
Szolgád a bús. szomorú szombat,
E csókos. boldog régnapoknak
Keserves, könnyes, koldus párja.
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Ruhámról nem sok szépei mondnak.
S a kosztom sokszor csak fáradt kenyér.
Mii bókoljak hát Salamonnak,
Hisz átkom sokszor egekig felér,
S kezf t emelnék templomokra.
Keresztre, szentre. Szüzanyáia.
Ha Krisztus-szív nem verne bennem.
S nem zengnél hozzám mindörökké.
Hegyi Beszed, te szent, le drága.

Még szabad «tni
Atyám, ugye, te szent kegyelmed
Még iám ragyog, ugye szeretsz még?
Atyám, ug> e. - küldesz még hozzám
Meleg májusL szállási, szerencsét,
S egy búcsúcsókoí asszonyomtól.
Szivemben csillog szenl viiáeod*
Imák. zsoltárok zsongnak bennem.
Atyám. ugye. szabad még élni.
Atyám, ugye. nem kell még mennem
Itélö trónod zsarnokához?

Csak múlni holtan
Már vállam vérzik új meg új keresztek,
S miter. hajó ímákai sorba mondok?
Élünk, balunk? e csorba gondok?
S mért annyi jaj, gondolkodni kezdek?
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A vég üzeni, és lelkem mégse reszket
Jól van. megyek, majd püita hull a homlok.
S én beküften majd \égtelenbebomlük.
Avarba vesznek meddön-múli gerezdek.
Szememre szállnak titkok. Éjek jönnek.
— Mily messzi multak sorsok, évek. könnyek
A hang s/ikrái szór_ s fénynek hangja van.
Túl kék ló vár, vagy lélhavas. ki bánja?
Nera kell méri alkuk fényfesten világja,
... Csak muini holian, csaltan. nangtalan.

Szere le (kenyér
Perjesi Aronnénak írtam
Megszánnak és kenyerei adnak
A szegények egy árva rabnak.
Fogadjam eL könny e-zve kérik
Míg nekem volL éti adEam nékik. Míg megsütik, rólam beszélnek. Milyen áldott áldó beszédek.
S mig kés-kereszi száll a kenyérre.
Vallom, szép voli szeDvedni éne.
Kilenc g>ermekes anya hozta.
Pedig neki sincs gazdag kosztja.
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S tán még meg is keli koplalnia
- Lisztet is hozott legapróbb fia.
Kis lelke lombján mese termen.
S ki tudja mért, - csak sírt a gyennek.
HallonákT hogy Kiss Gábor rab, hát
A szeretelet
Telt szép kenyér, szivükből fonlak.
S elnézem drága bama dombjai.
Foszlós, királ} i, - kaláccsal felér.
És et oem fogy, meri szereieikenjér.
MÜy szép a szive egy kis háznak.
Szenet is hoztak, meg ne fázzak.
Oh, hiMak híres Kiss Gábornak.
S most a szegények istápolnak.
Kenyeremet szegények adják
5 magamhoz úgy veszem falatjai,
- Hogy szívem üdvösségbe essék Mini Krisztusom királyi tesiét.
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MAR NINCS VELEM
Már nincs vetem
Elmondom estnek, éjszakának.
Csak könny a sorsom és a bánai^
Felírom forró délutánra.
Síró sóhajtás kél utána.
Mindenkinél százszorla szebb vagy.
Az emlék boldog, győz a harcon,
S áldja egy volt lány drága karjáL
Még hős vagyok, mert csúnya arcom
Vig_ régi csókok eltakaiják,
S a régi könnyein álmol ringat.
Most asszony vagy már. messzi, boldog,
S nem hallod, hogy hozzád sikoltok.
S hog> álkoí dobiam csillagoknak.
Méri cseng a fényük, mén ragyognak.
Ha kit szerettem, nincs \elem már.

Kérdés a szerelemhez
Szem tavasz mellén legszebb ékszer.
Szerelem.
Téhozzád szálli el már elégszer
Levelem,
VáHaLsz-e még és megelégszel
E velem.
Vagy együtt múljunk, s velem égsz el
Eleve.
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Tisztelet
E szerelemnek us/ielet
E g ) ^ töltöttünk tíz telet,
S ha csak szokortság tiszte lett,
Hogy benned eszmét tisztelek.
Lelkemben élsz, mert hisz telek
Tűmén is úgy őriztelek.
Mini kit becsül, mint kit szeréi
Valóm, s mosi aéked tiszteleg.

Piros pipacsok közt.
Széles búzatáblán.
Kékszín búzavirág
Nyílt ki szelíd-árván.
Millió kalászok
Ringó tengerében
Kék búzavirágnak
Mennybolt színét nézem.
Hidd meg. legnagyobb kincs
Széles e világon.
Hogyha szép szemednek
Halvány kékjét látom.
A legszebb álom
Már nem szálltam vig vitorlákban.
Őszöm szitáit, mikor megjártam,
S mikor megjeient életemben.
Kezem imára
Láttad, Uram.

Nem vágytak így senkit se més.
Szép járásai, japán szemét
Oh, hogy szerettem, hogy imádtam
Vágyakban, könnyekben* imákban,
Tudod, Uram.
Mily messze ment már. Merre járfjal
Hogy báníhat leikei ennyi bánat?
.., Éjjel, mikor nincs semmi lárma.
Szép arca szálljon szempilIámra,
Add meg. Uram.

Az álak baldog
Tiz éve múlt, hagy messzi mentél.
Tíz éve már, hogy hír sincs rólam.
Hulló, halk láng emléked lamja.
S az átok boldog; Így kell, jól van.
De ha lázi, fényt küld áldó álom.
Régi nmeim felragyognak.
Szivem mélyén szerelmem őrzöm,
A legszentebbel, legnagyobbat

Tilos csök
Csókunk irigylés érte tetten,
A vágj1 vitt hozzá, s érte tettem.
Tudom, nagy törvényt sért e tettem:
A -ralyi száj szent, sérthetetlen.
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Talizmán
A vágyam repeste.
Talizmán a leste.
Ezeréj egy este.
Teliszép a leste.
Irigy kedv. el, hess ieT
Tilalom a leste.
Orzó vágy kereste.
Tovaszál It a leste.
Útjén féUéslesie:
Tud-e csalni leste.

Bofdoe tavasz

Nap kél. kedvedhez kamaszod va.
Mily boldog is a tavaszod ma,
Jön már feléd víg kedvesed.
Szállá szélben nkkan a szoknya.
Szép CL sugán szór dús napodia.
Meghalt a tél. temetni vitiék.
Pompás mezőn pipacs virít még,
S tehozzád hozza édes ajkán
A lány - hangját álmodni hinnéd fecskék csokos
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Új, ittasull szerelmét
Mintha sohsem lett volna kétség,
S nem dúlt volna féllés, alázat.
S nem haligamának elnémult harangok.
Úgy kínálom lel neked most a lantm,
A [ázat.
Itt a szívemben - boldog tudni Királynői most már a rangod.
S aranyhajad fényzáporatól
Kérdem, jó-e hatalmat adnod
Lantomnak, hogy új hittel s áldón* távol
Hozzád zeneesse ittasult szerelmét.

Kist erénye
Éjbetüs állomáscim mondja:
Kisteremé, Tavasz volt zengett víg fák lombja.
S innen jött egykor, reg időben
Friss levele.
Itt gyűrte meg kendője: könnyben
Kis tenvere.
Elszállt az ösz, A régi álmom
Is elteié,
S kérdő panasz kél szomjas számon.
Hol jár a múllak szőke lánya.
Ismered-e.
Hegynek nagy kincse, bama bánya.
Isten ere.
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Hajadnak illaf-árja
Lásd, minden álmom sírba-tárva.
Sírok, mint koldus, mintha ána
Volnék, ki anyját hívja-várja.
De nem pattan fel sírja zárja.
— Es mégis, hogyha szív-balárba
Ölnénk, & te volnál titka, párja
Lelkemnek- s nyár, lomb ringna raja,
L
Kettőnkre víg kalitka \ áma.
Selyem, dús. pompás,rilfcapárna.
Oly boldog éízés. mintha fájna:
Csókok közi vinne csillagtájra
Hajadnak édes illat-árja t
Bús, ócska várnak
Kedves, nekem csak az az ünnep.
Ha kék szemeid előtűnnek,
S látlak.
Oh, én kémélek: álmoddá láss.
De öreg csók bús zsoldja fájás,
Bánat.
Éretted lenni fiatalnak,
Csokdicsöséges diadalnap
Volna,
Te nem tudod, mióla várlak.
Sorsom kihalL bús. ócska várnai;
Sorsa.
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Hunyt ősszel szállt rám ilyen álom,
S le voltál mindig ideálom:
Hold, nap.
Szemem ne szánd. Tud sírni bőven.
... Vajon ki fog elvinni lölem
Holnap.
11UÜ\Ó

szüretnek verse

Lelkem szomját dalszavak oltók.
Ittas lettem kedvem igéin,
S várván jöttét régi szüretnek.
Édes szőlőn, dúsdalú lankán
Rimek ringtak, szent venyigéim,
-Verselt.
Kedvem kárban. Nézem a holtát,
S merre vidámság prési forogtak.
Állok dérben, sírva, hitetlen,
S vágyván mézét régi boroknak,
Véuek, s kérdem, végre mi lettem?
- Szent aszú holdján tétova termés.

VERS VOLT A BÉREM
Vers volt a bérem
Haláldall hívok, húrba mondok,
Vers volt a bérem, búba vont ok,
S míg rámgázolnak durva gondok.
Télátok tépett, rútra rontott,
S vágyamra vértort tür vakondok.
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Csak egy daTom
Csak egy dalom
Elérné híméit szálló szárnyát
Túlélné ékem csorba szárnyát.
Csak egy dalom.
S íelzengne majd
Lányajkon. iagzin, nyánnezön,
Daloínák vígan, könnyezőn.
S felzengne majd.
A többi vers
Nem kell nekem, sem mosL soha,
Pusztuljon mind, mind mostoha
A lobbi vers.
Csak egy dalom
Maradna majd mee énutánam.
Annámról, lányról dudorasztam.
Csak egy dalom.

Elet helvett rímek
Szemében száz ló tündököl.
Add nékem QL nász. bún. gyönyör.
Hogy - ha leszáll a legszebb este -,
Szívemhez zárhassam imádva.
És ne sikoltsam mindhiába.
Jaj. merre jár, kié e drágaMennyei méz, isteni tábla.
Csókja kié. kié a tesie?
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Jöjj hát, vágyak szent asszonya.
Jöjj hozzám, 5 el ne hagyj sóba.
Te légy áldása életemnek.
Fekete vágyak foglya voltam.
Égboltomon bús. hideg bold van,
Tereád \ ártam vérzőn, holtan,
Csokor nem kaptam, csak daloltam.
S élei helyen rímek szereitek.
Tessék
Hir sem kell. sem hevesség.
Csak halk csók, csendes esték.
Jöjj, rím. te renyhe festék.
Szánási szivemre vess még,
S csak csali kedvek keressék.
Hol bújt a bú. e resE ék,
S hogy vágyam meg ne vessék.
A fájást meg nevessék.
Ez éltem rendje, tessék.

Árulás
Múzsám Olimposzt adta városul.
S költők lantjához kard. láng párosul.
Érzem, hazugul, hiába éltem.
Szentségtörés, vád, árulás az éltem.
Sohsem bocsátja meg már múltam.
Költők szent céhét kétszer elárultam.
Men "dokíor" lettem s "méltöságos úr.'

75

Hóember
Egy fu turista költő 1

Megkésett
Tavaszod
Havazod,
Vígadnak
Amazok,

Fél [érden
Szomorú
Szívemből
Fagy vésőt
FeK eszek.
Jelekből,
TeiekböL
Ridegiör |
Hidegből
Hóembert
Tervezek.
Álljon itt
Dobolva,
Mogorva
Szoborba,
Gondolat
Ikrája,
Szigorú
Szikrájamit raja
Bús sorsom
- Simítva Felirat,
S ím itt a
Felirat:
Az emberek
Gazemberek,
Hóember
Egyetlen
Jó-ember.

Maradis

Ravaszok,
KínokbólKönnyekből
Könn> en dől
Nyarad ís.
Rab őszre
Hajösz Je,
Marad is
Panaszod.
harag is, Árva vagy.
Egyetlen,
Teled is
Kegyeljen. Kérdezik
Szívedet,
Mi lehet
Veled ís, íg\ mondom
Magamban,
Mig gondon.
Tagadtan
Telt értem.
Sors előtt
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Finnek
Osezredek egy sorsú medrei
Mutatja gvökszó, dal, húr, emlék.
Te ajk, te szív. zengd, s szállva vidd szét;
Testvér a szónk, testvér a finn ncp S míg elvált összók összeforrnak.
Szívünkre szálljon, mit dúdolnak
Dalai testvér finn-ugornak.
Színünk ha szól. száz kérdési kérdez:
Testvérszó repes hü testvérhez.
Áldást küld át tét testvérárva
Finnek, magyarnak városába, Oh messzi ország, messzi lestvér,
Lelkedben is ügy eddzi test, vér
A szóL mic íe is úgy lehelsz mint mi. Ezer tó honja, észak, édes béke.
Köszöntésünk, hidd, áldásnál nagyobb,
Örömét nem lünt, verses perc hinti.
S egymás sorsáért két ország ragyog.
Két ország pompás ékessége,
érened Pest, s értünk Helsinki!
Rá dió üzen elek
Huzal feszül most 1! 0 voltban,
Gyurka üzen anyjának Győrbe:
A zsarnokság harcunk letöne.
Pista rámhullon véresholtan, Hősi halálai megtoroltam."
Most könnyet küld. reszket a lámpa.
Vajon hallják^e messzi Érden?
"Anyus, drága, ne aggódj értem
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Mindent meglettünk- mindhiába, Kedden indulunk Kanadába/'
A rádió most nagvot katlan.
Dezső szól,; diák voh Egerben |
"Sárika, én sohse felejtem
A boldog estéi Burgenlandban. A kulcsol az ablakban hagyiam.
Kopott kucséber
Már nem 52áll úgy, nem gyors, új, éber
A lelkem, s már csak vánszorog.
Mint kietlen, kopoti kucseber
Éjjel.
Tarita táskájái megmutatja,
E>e nem hisz benne, s eksosajg.
Szánó szemét hölgjTe. utakra
Rakva,
szí!
Düh rém rohan, zúg. - s álmon, sziklán
Szétcsap.
Láng gyúL az éj vad derékszíján
Szép csat.
- Mondd, ki e rém, e dörgö, hitvány
Csel csap.
Ki semmivé lesz. vészi zúdítván?
- Szél csak.

Tanács
Aímod. ha van. reggelre tedd el.
Szobád hideg? leheleteddel
Megszűnik minden ordassága,
S könnyekből adj ki orvosságra,
Szépség, szív. gond mind horgas gát ma.
Hálát, hitet csak hordasz háaa,
S átokjelekbóf olvass, hátha
Rádhull éjednek holtas sálra.
Sírfelirat
Hitük erős vall: fájdalmakban.
Sors-csapásokban lelki vigasz.
És szent emlékük halhatatlan.
Mert nem múlik el3 ki igaz.

n.
Hírét a hűnek, jónak, igaznak
Holta után is áldja az emlék.
Síron túl is szívekben zeng még.
És megmarad örök vigasznak.
HL
Éhüket egymáshoz félszázad hü frigye fonta.
Sírkőjükre lehajlik sírva az ósi fa lombja.

Csak \ázban múlik
Annak írom, aki néz. aki Iát
Csak vázban múlik mindig a világ.
Elgondolkozhatsz bár akármin;
Nyár után ösz jön, majd a tél tár,
S rá fogsz jönni, ha sokai Élték
Szín lesz mindig a zöld, a kánnin.
Marad Árpád, s marad az Ármin.
Nem vagy frigyf elén
Szívhez szív helyett S2Úröjéf; tapad.
Sajnáld a sorsod síró ég alatt.
Így Tép. így szórja rád hát átkát
Mátkád:
Ajaj, mert nem vagy frigyteleiL,
Hozzád fonódott nyáron is. telén,
Ainjö a Vág, betörve törpe
Pöibe,
Mit raosí sorsoddal folytatsz esztelen.
Felejtve, hogy majd fényes fellegen
ílélm jó fenn, míg azúr lazul,
A? Űr.

A büszke, néma távol
Mily más világ ez, döre, érthetetlen.
Kinek új kell, bár százszor jobb az ö.
Mily más világ dúl hitben, daíban. tettben.
Enraűil vagyok, kincs, jaj dúlt kottaszó.
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Veszt az, ki elszáll igazándi jótól,
Megvéd tőlük a büszke, Déma távol,
Én múlt vagyok márr idl, mély messzi óbor3
Szívem, szabad légy híg szűrei zajától.
Pagonyerdé&z
Irt mindenki rajtad mulat
Rólad tréfál, nagyon elmés.
Csúfolnak, hogy idejöttél,
Pfigonyerdész, pagonyerdész.
Ne búsulj már, bagyd a könnyed.
Jobb innen, ha nagyon elmész.
Szedd a fádax, sátoríádaL
Fagonyerdész, pagonyerdész.

Kél milliárd ember halálára
Bús csorda voh, kétmilliárd.
Neveli rabo^ ringyót. királyt.
Az éghez kérni, sírni jáit,
Már nem csókol, már nem kiált.
Bűnéért itt a borzalom,
A Föld kihűlt márT torz halom,
Fejfája kész, láírhatoirr:
Győztél Sátán, győztél, atom.

évszak
Szép tavasz
Nyárt elöz^
Szállj el ösz.
Tél havaz.
Míg szállt a szép tavasz,
Csalt nyárén elcseréltem,
Majd az ösz jött észrevétlen.
És ram most tél havaz.
Szenteli víz helyett
Bonítlan, tiszta kék szemed
Elnéztem sokat.
Mért is vagy rossz lány? Mért árulsz pénzért
Bűnös csökokai?
Oltárnál, templomajlóban
Volna a helyed,
S ajkad csókolnák mind a távozók
Szemeli víz helyett.
_Mondd, lesz-e még?
Király míg voltam gyönyörökben.
Versekben folyton nyöszörögtem
Hogy fáj a szív.
Hogy így a szíva hogy úgy a szív.
Kitudva minden örömökböL
Koldus-süvEm kérdőn dörömböl:
Menny, tiszta ÍY,
Mondd, lesz-e SŰIS, mely visszahív.
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Ady
Szomjas a szívem róla beszélni.
Lázi üt bennem az ünnepi óra.
Oly jó hallani, áldani öt.
Oly jó vallani, vallani róla.
Vad fájást hozz, be csiiulj. teli seb,
Új lázadás, új kín, UJ versek.
A dacban, csókban mennyi dé^sma van.
EnöL zeng titkot a Vér és arany.
Nagy titok várja Isten tenyerén.
Fel vágtat hozzá Illés szekerén
Szálk-e valaha szebben ének?
Szeretném, ha szeretnének.
Csurran a vére, s egyszerié
A Mmden litkok verseibűi.
Lelkében fcelyhek, űszköt égnek,
így fut A menekülő élet.
Mennyi űj lázi hoz, menn)i kini lakar.
Mikor Margiia élni akar.
Hány szívet szépít s dúl perelve
Bíbor beszéd: A magunk szerelme.
Démoni lantja mért is zengjen?
Kién a kín? Ki látott engem.
Halál nagy hőse sírba lenén
Daccal szállt A Halónak élén

Trón ül a hitvány, átkozzák a jót,
S elnémulnak Az urolsó hajók.
Nincs rokona, nincs ismerőse,
A harca csend márT nincsen ó se.
Egekbe hunyt a szépség hegedőse:
Adv\

BORÚ ES DERŰ
Ború és derű
Csupa köd. kétség, bú és bosszú.
Vad tét. amelynek nincsen tavasza.
Szükség, gond, bánai, ínség, - egy hosszú.
Messzi lista.
Figyeld meg. mindig erre szavaz a
Pesszimista.
Ám aki hittel ana tanít,
Légy dolgos derű. táró szereiét,
Akí azért jött és ajéit van itt.
Hogy kinyissa
Értelmedet és látó szemedet:
Optimista,

Látogatók
Kívánod,
Peried, adjon szereimet asszony,
Szép lány csókoljon, hívjon, látogasson,
Ma kéred.
De holnap
Hívatlan is falánkul felkeres
Sírodban is a síkos felperes.
A féreg.
Tilalom
Tőle tudom, löle tanultam:
Balga örömből lesz a bánat,
Sok csók a csóknak sírt as3
FérfL figyelj: legszebb ajándék,
Mit no teneked adhat: a tiltás.

Férji merengés
írva le, csepp a különbség, mégcsak jotta se jelzi,
Egykor Sárám mennybeli lény volt, címe: menyasszony,
Mosi meg sajnos ismeret által s némi csekélyke
Módosítással "menj asszony" maadon^ - de hiába.

Z5

Sára férje mondja
Sok futkosás ára:
Nejem len a Sára,
Hívem, hogy arany lesz,
De bizony, csak sár a. Menekülnék, finnek,
S mégis beJeboiloL
Jóisten., mi jut még?
Száz gyebennák, poklok.
Gyének már e szörnyű rabság
Szabadítására.
Asszonyi sors
Míg combos volt, szép. fiatal,
Játsztak testével víg urak.
Feleneset
S vidám is volt e viadal.
Hervadni kezd már, megkopott.
Mással jásznak már víg urak.
Felenesek,
S ha férje szidja, felzokog.
János bácsi emlékkönyvébe
Káromkodott, ömlött a száján
Száz durva szó, s nagyot seicenien.
Mondja márT bölcs, jó János bátyám.
Sálán ezen nyúji-é percemet.
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Am
Élek, de nincs itt bér. csak morzsa.
Dámvadnak erdőn jobb a sorsa.
Fám
Hamuvá bulit, nincs melegségem.
Hám töri Mába régesrégen.
Lám,
így jár, ki rosszul kezdte éltét.
Mám, botnapom már elcserélték.
Rám hiába száll tavasznak írja.
Szám akkor is panaszra nvüna.
Tám,
Védés, pajzs, mind mind kínba válik.
Vám kell a csókért mindhalálig.
Szavaz a XX. század
Melyik dicsőbb, melyik nagyobb,
Mondd hál5 ki itt a kor-zseni?
Az egyik mondja: Curie, Einsieín,
A másik így szól.
Puskás Öcsi vagy Skorzeny.

A mérleg
Becses nejed ma csökialan maradt,
S tán könnye is hullt éjórák alatt.
Míg te, mint örülL hajszoltad magad
A mérlegén.
Kérszázzal eTtérsz. itt a többlet,
S ahogy kutatnád, egyre több Tett
A titok nyitja csak nem j&n meg,
S nincs mérleged.
Vágod, vizsgálod újra s újra.
E vad titoknak mi a kulcsa,
Ami értelmed biztosra gyújtsa
A mérlegen.
Ide ideg kell, tarlós, mint a kéreg,
S ég hatalmát is esdön arra kéred:
Egyezzék Mi-jaj), fussa el a méreg A mérleg.

Korty
Dobd hái a dóré életelvet.
Mii új világunk régen elvet,
S mit minden keaiö Korfy ún, |
Mit nyújt ez élet, kívül nőkön.
Bolondos bárón, borfíún?
Üj Isten jöjjön: mámort, mérget,
S szomjjal szolgáld: a

Irigyeld
a soffört
g
Rejtvényl fejt Vár. Vágyakra gondol.
Mily sok víg titkot mesélne volánja.
Néked bütyköd no sok sopánka gondtól,
0 libái gázol, s mellén otl dóromból
és szerelmes Jolánja.

HadnaEv Uram
"Hadnagy uram. Hadnagy Uram!"
"- Mi bajod van, édes fiam?"
-- Mii melenget kebelében?"
"- Ne bánd- csak a lippszelvényem."
"- Hadnagy aram, hadnagy urams
Pécel a jobb, ugjr-e, úgy van?
Sülysápnál a balbekk beteg.
Kettesre nem tippelhetek."
Tippel honvéd., tippel hadnagy.
Tippel ki csak szelvényt kaphat
"Hadnagy uram, hadnagy uram!"
"Lj be X-ets édes fiam."

EMLÉKKÖNYVBE

Észak vagyok, - te légy a dél.
Mely szikráz, szépít, áld. ad, él,
S örök nyán iingai ránk, Adél.
Legyen a sors béa vad
Mizidig véled szolgálnám, Annus.
Csodás ló tükrén cseng a hangja.
Szivem szikráz a szeui harangra.
Csak téged esdlek így. Aranka,
emléked tesz-e róla,
S ha rádszáll majd az álmod-óra.
Gondolsz-e majd az álmodóra.
Dóra.
Hinnék, rímjáiék, csak víg versike.
Ki vérzik benne, óh, tán sejűk-e.
Azt csak mi tudjuk, ugy-e, Erzsiké.
Szépség és jóság égi vegyszer.
Véle csatái nyersz, várat vesztei,
- Ha könnyen kér és nem ereszt el.
Csókod küldd el követnek egyszer,
Eszter.
Találioztunk kietlen kedvig,
Nekem szép emlék, - tán neked víg,
Őrizz, s én is őriztek, Hedvig.

Szívedre, szent biborsziromia
RászáH aTímck őszi gondja
Örök fényi szépít szent ikonja,
Meg-meglobban, neved sikongja,
Eonka.
Boldog vagyok, aranyt szikráz szivem ma,
Minden^ mi szép, te adtál nékem,
Van-e reád rím, méltó,ritka,méla.
Szivedre száll-e régi álmunk néha.
Mert kellert, lillón elválnunk, É
Milyen nagy átok, milyen bús hiba.
Mondd, mért kerültük egymást eL, Ida.
Szerenelek, oly híven, amiként te,
S ma is szeretlek. Hál te, szép Iiénke?
Mindenkinek, ki kéri, rím jut it^
Teneked meg a szívem, kis Judit
Tudtad: imádlak, egyetlen. Te,
S köiui> em kívántad, kegyetlenke.
Csókod kénem. Csak egyet, LenkeMi lesz velünk, a sorsnak gondja, dolga,
A mának éljünk, csókot csókra, Olga.
Zengj fel tavasz, szerelmek édes álma.
Minden zeugése hozzád hódol. Pálma.
Szép volt a nyár, így estünk csóktilosba,
Hozz vissza még egy elszállt szót, Piroska.
Dalt, vágyat élj most, nem kell próza,
Megjön hozzád az álmok álma, Róza.
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Szereiéin, csök, vágy hiúság vására.
Az igaz élei teveled vár, SáraKertem vüága mind csak néked nyílna.
Királynőjükké téged teszlek, Vilma.
Csillongó fények fátyolén
Mondd: merre vágtatsz, sűn-volán?
S ha tengert gondol gondolám.
Jöjj, szálljunk együtt. Szép Jolán.
Álmodni emléken, merengni valakin.
Amíg csak könny csordul, amíg elhal a kín,
Elszállnak-e hozzád dúli áknú dalaimf
Merre vagy. kereslek, kiáltják- Katalin.
Vágyam soha meg nem tagadna,
Ne bízd iá magad hírhajanera,
A boldog, csőkos békét add ma,
Magda.
Rimszállt az ősz és békét
^
Rohanhat sors, a bomlott karika.
Mi együtt tartunk, ugy-e, Marika.
Téged vigyáz már rég a várta;
Nem nézek most már soha hátra,
Kellett, hogy jöjj, a vérem várta.
Márta.
A vágyam hozzád emelem föl,
S káprázva nézlek, jóság-ária,
Ugy-e, most jünéi Betlehemből,
S Ó lett szivedre rózsái. Mária.

Szép, kék nyarunk már ködbe vész,
Almunk is meglört, nem merész,
HuUám-temetie tengerész, Halál ha jő, e törpe vész.
Te légy sírszeniem, szép Teréz

Dedikácio
E könyvet, mely szívemnek kürtje.
Küldöm Zilahi kis Tündének,
Kislányom ö. az Isten küldte,
Áldjátok őt meg, kis tündérek.

Vajda Árpádról
Mindig csak fárad, mindig csak tanít,
Megmondja néked, hol van sakkcsalit,
S nyomában aztán száz csel csaíian itt,
Mestertudásból minden kincset rád ad.
Tanítja, mint csiholjon szörnyű diámat
A dámád.
Nem lágy tanár, mim költőnk lágy: a Pósa.
Sót futód, lovad váltja harapósra.
Néki már nagyon sokkal adósa
A Dózsa.

Vajda Árpádnak
Kik sakMcsöség ormát járják.
Tőlük vedd játszás tudományát.
Ha ö tanít nincs hiba semmi,
Tervedben "rendnek muszáj lenni,"
Tejbe füröszméd. vajba mannád,
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Csak egy a vágyad.
Hogy ő oktasson, Vajda Áipád.
Havasy Ildikó névnapjára
Énrám az élet csak fájást hozón.
Sok bánatát kisírni jó.
De minden zokszó örömre fordul.
Ha felkacagsi kis Ildikó.
Az éleiből mindazt, mi szép lesz,
A Szüzanya karján vegyed.
Kinek egykor oly szép volt szent palástja
Mim kék szemed, halvány szemed.
Válaszlevél Havasy Ildikónak
Százszorszép köszöni vén árvácskái.
Milyen szép kegy halk postái írni.
Szüljön el érte sok-sok imádság.
Kék százszorszép. égszemű Ildi.
Hálát hódolva, titkok hozzák.
Mi rejlik szemnek, mennynek mélyén.
Kislányom, Ildi, mi vín most hozzád?
Kék éghez ín a megvert éj, én.
Boronkay Katalin emlékkon^Tébe
Ha fáj a szív, ha bánai késztet
Borongani valamin^
Rádgondolok, s elmúlik mindec fájás.
Szívemnek drága
Szép kis múzsája,
BofűnJcav Katalin.

Bencsik Anla] névnapjára
Hogyha nincs itt, direkt torunk.
Úgy szerepük direktorunk.
Rákóczifalva adia nekünk,
Mióta itt vanT szép az éltünk.
Hálát mondunk a fejeseknek.
Hogy ily fönökftt küldtek hozzánk.
Nemes után még nemesebbet.
Talpig férfi, ki nem für, nem csípT
Ezért a vezetékneve: Beocsik,
Ha emlegetjük, róla mindig
Szivünkkel szólunk, nem síp-lanttal,
Ma is, névnapján azi kívánjuk.
Éljen soká igazgatónk,
RákóczifaJvi Bencsik Antal.
Ma van névnapja; köszöntjük százszor,
S mL munkásTanács, megkérjük eg>TeT
Sándorok, Józsefek védszentje
Saját névnapjai szét ne kenje.
Hisz mi szeretjük télben, nyárkor.
Szereljük, hogyha megjuialmaz.
Szeretjük akkor is, ha zsöiröl.
Ügy szeretjük, hogy rajtunk szánthat.
Csak meg ne fossza most a szánkat
A névnapi, friss; habzó sörtől.

Névnapi köszöntök
Kis Andriska édesapja
Az üdvözlési postán
Köszöntői mond névnapjára
Kicsi fia, Andriskája,
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Ki úgy éli itt, bús hazába
Apja nélkül, mini az árva.
Messze túl az Óceánon
Ment apukám, óh, be várom.
Száll éne az ímaszó Is.
Nagyanyuka, nagyapó is.
Szóké Aii, szíve párja.
Mindenki csak Ijazaváija.
Várjuk reggel, várjuk este.
Méri is ment el olyan messze??
Tengeren túJ, száz határoo
Mégis gj óz az. imádságom.
Minden szava meleg, úszta.
Jo apukám, gyere vissza.
Három András egy családban.
Kettő itthon, egy meg távol,
András napján kis Andriska
Megemlékszik nagyapáról.
Három András legkisebbje
Kéri IíienL nagyapónak
Ne fájjon úgy lelki sebjeT
Telik az év, szájl a hónap,
S három András legnagyobbja
Boldog lesz majd. megragyogja
Lelkét a hír, mely közel raár,
S olyan boldos, mim az álom,
András napját esztendőre
Itthon üli mind a három.

Népnapi hívogató
Ari mama névnapjára
Köszöntöt mond Andriskája,
Kéri Istent imaszóvaL
Áldja meg öt minden jóval.
Adja vissza régi kedvét,
Teljesítse kívánságát,
Adjon boidogT víg hitei még.
Hallgassa meg imádságai.
Hogy az, aki tőlük távol
Hontalanság vizét issza.
Messze földről Kanadából
Térjen vissza, jöjjön vissza,
Anyukához jöjjön vissza.
Bukküsy I b o h a esküvőjére
Nem vőfély könyvből olvastam ki,
De szívemmel, lelkemmel írtam!
Most indul a boldogság Napja;
S felragyog ráiok büszke pírban.
Sugarai a szépei és j ó t
Az áldást mind-mind uuok hintik,
A Nap is víg, szent szíveket l*ü.
És itt akar maradni mindig.
Aranyküllöj ét szerelemmel
Szórjátok végig, - szent a hajnal,
S hogy Napja mindig fent ragyogjon.
Marasszátok gyennekkacajjai.

Bajor Gizi halálára
így búcsúztál. Ez volt 3 végszó,
A legnagyobb és leghösibb szerep.
Neved, híred már halhatatlan
S míg fennraeyogsz a csülaghadban.
Sírodnál hálás néped tiszteleg,
S ravatalodra egy ország hajol.
Bajor.
Pólya Tibor
Pólya Tibor, le, fa álmok, szivek mestere voltál,
S köztünk éhél-haliál csendes zagyvái páston.
Hányszor idézünk szellemed édes, dús derűjéből,
S hányszor kérdez az emlék: jobb-e a dolgod az égben?
Hogy meg> a üéfacsínálás? Csillog-e drága monoklid?
Szólunk rólad, mini szüle szól szeretón a fiáról,
S színekből a szivekbe lopózva miénk vagy őrökké.

H1RDETTETÍK

Hirdetiedk
Az ige, szól, s hirdeOetik,
Szivedhez hajló messze hidHirdettetik
Az Ige, száll, s hirdertetik,
S lelked szent kinccsel megtelik.

Hirdettetik
Az Ige, zeng, s hirdettetik,
Heg> i Beszédből ieti e hit
Hirdetietik
Az lee. hív, s hirdettetik,
Hig vásárhoz szíved ne vidd,
Hirdetietik
Az Ige. vár. s hiidettetik.
Imádják, áldják, rettegik.
Hirdetieiík
Az Ige. győz, s hirdetietik,
S kik megtagadják, jaj nekik.
Krisztus király
Kinek hótolla, s huHó röpte
Ritmust kínál.
Tenger titkáról, távolokról
Mii tudsz, sirály?
Véges világból mily jó nekünk
Kijutni már.
Eg-földet győz mi jó urunk:
Krisztus király.
Gyémátitszórő gyerekszem
Kedvem szászszor keresiera.
Nem találtam se estben.
Se nappalban, - se resten.
Se hirtelen, - se lesben
Nem kedvezlek kegyek sem.
Megbotoltam, elestem.
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Kincset küldőn keresztem:
G> émántszóró gyerekszem
Mélységében melegszem.
Fészek biztos ereszben.
Soha el nem eresztem.
Krisztus így vált kérészien.
Űrvacsors útin
Olyan voli lelkem, mint a gyászkorom,
S most, ittasulva égi nászboron.
Életuek zengem, zúgom száz toron:
"Az Űr énnekem örizö pásztorom"
Én Istenem és én királyom
Szent lényed olt zeng minden ágon,
Soison ragyog, szálló sirályon.
Uram, hajlékod vágy^ a-vágyom,
S ha halk imám egedbe ásom;
"Én Istenem és én királyom.
Értsd meg mondásom."

Heróde* alma
Parazita párnán álmos. lusia kéj döl,
János jövendöl* Heródes? keij föl.
Dúlt álmod mit lát: felzengö keresztet.
Egy kisded kél, ki hozza mái a vészied.
Múlásod ö, ne várd hogy megszülessen,
parancsolj törvényi, bátran, szemfülesen.
Rendelj halált, életre ez se menjen,
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Magvár szakaszd, ki szüln: Betlehemben,
János kejeaziel. Heródes, kéíj fol.

Jűdás
A sors int, tanít este-reggeL
Péídán próbál, s akiskárjörtes?.
Nincs éle vád vad pallosának
Ölyvei galambnak vall bocsánat,
- De hogy számolsz el mestereddé^
Poklok pávája, Iskárjótesz?

Mi van veled?
Én a2 erődéi mindig hinem.
Ezért lettem heroldod itt lenn.
Uram.
Én az ejödet mindig tudiam.
Mennyekben úr vagy s gyémanticűtban,

uram.

Én az erődet mindig lánam,
Virág szent szirmán, vad csatákban.
Uram.
ED az erődet mindig kértem,
Kerestelek megxépve:r téidan.
Uram.
Én az erődben Enindíg bíztam.
Kenyeredben, nagy mennyes iz van.
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Én as erődet mindig vártam.
Melléin állsz sorsban, életvágyban.
Uram.
Koldus vagyok most, tépnek sorslelek,
Kínzoü szívemben száz kélség rian.
Mi van velem, jó Istenem, s mi van
Veled?

Arany kereszt
A kereszt mindenem nekem
S vallásom szól: nem engedem.
Kérésziéi vetni nem szabad.
Kérésziét nem hordhat nyakad.
Tornyunkon jobb jel fent kakas.
Amit most mondok, hidd meg. színvaló,
&délyból hallom, szép és megható.
Kiről e vers szól, hü é* kincses,
Hittestvérüníoiei; jegyzi lista.
Főpap voh, püspök, kálvinista,
S holtáig is titkolva tán,
Aianykeresztel hord nyakán.
S amíg csak éli, azt el nem hagyta.
Mert szent kéz adia: édesanyja.
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Üdvözlégy, Mária
Angyal zeng: Üdvö2légy Mária. Telve nialasgttal.
Véled az ÜT, sáliion asszony vagy az Ö kegye által,
Es áldoit a Te méhed drága gyümölcse: a Jézus.
Asszonyunk* Szűz Mária
Mária, szén: szűz asszony, Úristennek az anyja.
Erenünk, bűnösök megváltására, imádat
Égig emeld fel most és óráján a halálnak.

UJ SZELEK SZÜLETNEK
V] szelek szükfnek
Telszállott a páva.a váimeg\eházra'"±
Sok szegény legények régváit
S zabádul ásáia_
Hivunk Ady Endie, meaidézünk téged.
Nálad nélkül nincs Mgasság.
Nincsen magyar élet
Eljöttek igéidé araíásra-telien.
Uj virágok nyitnak szerte
Mindeo magyar kertben
Új szelek születnek széles rónán végig.
Pompázik 3 piros pipacs.
Búzavirág békíL

Szavak igazabbak, szívek nemesebbek.
Mindenkinek minden jut majd.
Nemcsak keleseknek.
Páva száll a tornyon, megbukott a nincsen.
Minden vágyat, igaz álmot
Megáld már az Isten.
Jenek jó vártára. : _:..:. --::.zir
Táborotok a nagy égból
Ady Endre nézi.
Szép ország kezdődik, szebb fesz élni, meglásd.
Magyar testvér, igaz tesivér.
Szeressétek egymást.
Magyar rúna féltése
Mintha mennydörgést hallanál
Úgy zúg a hívás hangj a már.
Téged kéi a magyar röna.
Légy védője, pártfogója.
Édes hazám, ne félj hayámf
Ne félj hfl?ám t édes hazám,
Hűség vigyáz a kard vasán.
Hűség vigyáz a kard vasán.

postájából
Rákóczi ki 5 druszája
Tűnőben hegyek, vár,
Indulnuj)^ megyek már,
5 ha meghódol Várad,
Két karúmba zárlak,
104

S rádcsókolom éhét.
Gyümölcsoltó vágyái.
Száz nagy szomjűsagái
Kuruc éjszakáknak.
Csókol ton csókol vast
Szerelmünknek élünk.
Labancot ki bánja?
Alkot a hitványra,
S hogy csók is seeítse
Ebsajnálta vesztük.
Kii kuruc famunkal
Ferencnek nevezzük.
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