
F I G Y E L M E Z T E T É S ! 
EZ A KÖNYV 

a szegedi szociáldemokrata szervezeti munkásság köztulajdonát 
képezi. Minden szervezett munkás tartsa tehát kötelességének, 
hogy ez a könyv épségben maradjon és benne kár ne essék! 

K Ö N Y V T Á R S Z A B Á L Y Z A T : 
1. Könyvet csak az vételezhet, aki a szak-

szervezeti és pártjárulékkal hátralékban nincsen 
és akinek a szakszervezete által kiállitott 
könyvtár-igazolójegye van.. 

2. A könyvtárból legfeljebb 2 kötet köl-
csönözhető ki egyszerre. Díszművek, lexikonok, 
folyóiratok, újságok, avagy egyéb nagy értéket 
képviselő inűvek csak a kivételező "szakszer-
vezetének írásbeli jótállására adatnak ki. 

3. Tudományosművek 4 hétig, szépirodalmi 
munkák 2 hétig tarthatók kint; bejelentésre 
ugyanannyi idővel meghosszabitható a kiköl-
csönzés. Ezen tul azonban minden kötetért 
hetenként 2 korona dij fizetendő 

4. Mindenki köteles a könyvek tisztaságá-
ért, épségéért elvesztéséért felelősséget vállalni 
és az okozott kárt megtéríteni. 

5. Aki a fenti pontokat kétszeri felszólításra 
sem tartja be, a könytárhasználati jogát elveszti. 
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„Akkor előjőve Jézus Galileából, 
a Jordán mellé Jánoshoz, hogy 
megkereszteltetnék ő tőle. 

János pedig erősen tiltja 
vala őtet, mondván : Nekem kell 

tőled megkereszteltetnem, 
te pedig hozzám jössz-é? 

Felelvén pedig J^zus, mondá 
néki: Hagyj békét most nekem : mert 
úgy illik nekünk, a mi tisztünknek 

minden igazságát bétöltenünk, 
s békét hagya János neki. 

Máté : III. 13—14—15 









Álomból korbácsol fel a % élet, 
Himbálódzom édesen a képzelet fölött, 
lágyan ölelnek körül a fehér fellegek, 
fújja a szellő pókháló gondolataim: 
most mindezeken sorba, sorba elmerengek. 

Vonul a kép előttem s a szines árnyak 
eggyé tömörülnek egy elhaló zajban, 
virágillat terjeng szét s ködöt von szememre 
a sürü szinváltozat: elalszom lassan. 

Az álom buja képe ügy hencegve 
röppen elém az ajkát nyújtja. 
Tehetetlen vagyok e kéjes ölben 
és számról a mézet lelopja. 

Sóhajtva forrasztom én is ajkamat reá : 
lehanyatlik a máskor tetterős karom, 
szempilláim fáradtan fekszenek ágyukban 
és én csak az álom tündéreit falom. 

Egyszer két karocska ölel körül : 
boldogan pihegek mámorban minden szépet, 
— megrázkódva nyögök fel, majd ijedezve 
látom, hogy korbáccsal kezében sújt az élet. 
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V i s s z a t é r v e , 
(Az én satyrám.) 

Elmentél tölerri az éjszakáktól 
mámoros fejeddel, csókcsatáktól 
holdcsókolt kedvvel mélabúsan. 

Játszi kedved űzött előre, 
mert mondtad: búsuljon a dőre — 
csak néha ültél szomorúan. 

Könnyed is hullott, de csak néha, néha, 
eszedbe jutott: hisz mulat a léha 
könnyeim így kikacagnak engem-

Látom szemed a hosszú idővel, 
régi megrokkant halk szeretővel 
újra élni, újra lopni engem. 

Állsz amott látó szemeddel 
halálra készen meggyötörve 
s lásd a könnyek közt némán, 
hogy megy feléd az álom összetörve. 



Prédikáció. 
Ha volna imátok, adjátok nékem 
időtök napi áldozatán, 
hogy korom az őszaggságig megérve, 
énekbe törve dalolhatnám 

pajzán szüzek tinektek, 
hogyha lédák lehettek. 

S könnytölázott szép anyák 
vigyázzátok a dal szavát. 

Vigyázzátok a dal szavát, 
képeinek a mosolyát. 

Ha volna imátok, adjátok nékem, 
dicsőén, bukottan, mi megmarad: 
azokra ekkor keblem lágytüzében 
oly sirató, mosolygó dal fakad. 
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Végigcsókolom, 
Végigcsókolom 
az életet, ott hol bűzlik : 
a fájdalmakon 
és e keserves éjszakán át 
fetrengi testem álmát 
az álmokon. 

Végigcsókolom 
az álmot, ott hol bűzlik : 
a kinos vágyakon, 
hol az embert újjácserélik, 
ébredéssel visszakérik 
— s ezt is láthatom. 

Végigcsókolom 
a léha semmiséget 
valóságokon : 
átkozok sok istenséget 
elszáradt torkú 
kinos ajkamon. 





Magamnak* 
Köszönt a harmat reggelen 
és orcád, mely fehér, ártatlanra mossa, 
lég üdítő illatát könnyűén szívja 
kebled gondtalan gyermekem. 

Ezt láttam fáradt unalmammal 
kék szemedből kicsillanni, 
meghogy szeretnél játszani 
a zöldgyepen félős mosollyal. 

Hát ilyen volt a kép, de tudásom, 
melynek álarcát igaznak vélted sokáig, 
átfogott zöldfényü alkuváson 
és elvitt Téged a Mostra, egész odáig. 



Egy lumpos éjszakán* 
Szabadon élek kóborolva, 
semmittevés a kenyerem, 
útonnítfélen csak dalolva 
élem le rongyos életem 

Én, éji-lump, az éjszakának gyermeke. 
Most szerettem, most szeretek Én : 
imáim ott mondom el ihlet ajkamon 
egy leánynak reszkető ölén. 

Pénztől az ajkam ott rebeg a kártya asztalin 
és már könnyen lemondva, mindenáron 
az életrabságról, nyugodtan várom 
a halált, mi nemsokára megtalál talán. . . 

I 
A bor, dohány, m/g létezik, 
mig az ajkam énekelni tud, , 
addig messze távozol te 
élet, magaddal visz borúd. 

Társaim maradjatok . . . 
Engem el ne hagyjatok. 
Halljátok! halljátok! mit mondok Én 
most , . . most . . . nektek, a lumpok éjjelén. 



A szavam ha remeg, ne könnyezzetek, 
csak vig dalra fel. daloljatok. 
Ha sírni találnék, meg ne nézzetek, 
inkább tova menve hagyjatok. 

— De még erőm utolsó villámit birom, 
még szavam dörög s az ajkam bort iszik 
és i t t : veletek örömben a teltpohár . . . 
azért hát a szivem borban szomjazik. 

Barátok! barátok! hát í . . segítsetek: 
nehagyjatok meghalni: már érzem Én, 
hogy ottleszek nemsoká halál kezén, 
pedig úgyszeretnék lenni köztetek. 

De éjszakán dalra hát! 
azért daloljatok 
és isten veletek, 
mert hallom a vég szavát. 

Szabadon élek kóborolva, 
semmittevés a kenyerem, 
úton-útfélen csak dalolva 
élem le rongyos életem. 
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Lázálom* 
Elémtejkintgetnek csúf, hosszú karukkal 
tcngerrémí: ronda polipok, 
karuk végén hegyes oltótű, 
szorítanak, mélységbe húznak magukkal. 

Maradok ! . . . Vergődve habzik yértelen szám, 
a szivembe markolnak az oltó karok, 
torzszínek vonulnak kinos lázamban, 
sikoltás! . . . és semmi, többé nem vagyok. 

. . . Csekélység: álmodom, mindez nem való: 
szúvas ágyam, tetőről szállott vízcsepp, 
szivemen egy maradi bolha csípett 
s ez a pár „Annó" okozta mindezt. 

\ 
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Magamról* 
Mint csibéizfejen a nyári sapka 
úgy volt odacsapva földre tanyám, 
majd vándorúton továbbhaladva 
hol itt, hol ott volt az éjszakám. 

Koldús voltam, de a kincs, a szép 
nem oltá el a szomjamat, 
hiába volt karcsú leányderék, 
a testem nyugton maradt. 

» 

— Pedig, csitt . . . csitt . . . hallgass a szóra 
jaj be édes ajkamnak csókja. 
Hallod-e te rongyos legény: 
ne légy szamár, koldús szegény . . . 

De mint csibészfejen a nyári sapka, 
úgy van odacsapva a földre tanyám. 
Majd a vándorúton továbbhaladva 
seholsem lesz nékem éjszakám. 



Pókhálón* 
A gyöngyszemű életem 
kétkedőn, mosollyal tekergetem, 
néha kacajba fullva, 
majd szivemre borulva 
újra meg újra könnyes lesz szemem. 

Kishitem nekem, ámde forr az érzetem. 
Lelketlen az összes templom imám, 
csak diszes ruháit hordja magán. 
Hiúságom simítva testem 
érzem nyomorúságom éltem hajnalán. 

Anyám ! átkom nem találom : 
mit adjak bűnödért? mert pók befont, 
hálóján Én, martalék kolonca lóg. 
Testem húzza már a testem 
s mégis néked csak hálát adhatok. 

De miért hagyod rajtam a vérszívó állatot? 
mert teremtett engem a kin? 
Hát azért lettem, azért, Én, fiad: élőhalott ? 
Ezt csak most látom, de szótlan 
ajkam mondja már : néked szivem átkot adhatott. 



Testem nem adtad át az elmúlásnak, 
szemeim felnyitád a pusztulásnak. 
Cudar időkben születtem Én 
meglátva a kinvilágot 
már a szülőanyámnak ölén! 
Vörös kacaj: mégis utódra vágyok ? 

Kéjösztönöm s a háló fogva tart, 
mocsár világ rajtad lábam süppedő marad. 
Észmagam erőre kapva mást akart: 
valami fúria érzet késsel zavart az éjbe, 
a hálón, pók ölelésbe. 

Mivagyok É n ? Az érzet szelleme, 
alkotás csak kisért, 
mert ehhez minden kellene. — 
Gondolkodom azért, 
hogy az Ész-isten legyek magam: 
pókhálót széttépje egy szavam. 



Valaki mondta* 
„Soha se' találom a Véget 
szemtől szembe 
és csak úgy emlékeztetően 
jut eszembe." 

SzöllöfürtŐs fejjel 
még rövid a lépés, 
csillogó szemekkel 
hiába e kérés. 

Edd meg a keserűt 
a bánatos tálban, 
éld az életet 
tiszta valóságban, 

útáld meg az embert 
útáld meg magadban: 
Ott lesz akkor a vég 
már, minden szavadban. 







Fekete öröm. 
Folyton kértem, amit kértem, 
hulló csillagokból mit se láttam. 
Megkapottat úgy feléltem 
s a többre lágyan furulyáztam. 

Az enyém, sikongott bévülem 
a Vámpir és hiú volt kócos hajára, 
hogy egyszer reám sirt, majd vélem 
kacagott: hallgatott éhező bajára. 

Friss nedű a füsttel elvegyülve meglátott 
Engem : egy torkosnak nézett, 
jólakva, éhezve és újra felhevülve 
a gúnyja a számon égett, 

És én Mágusnak hittem a Hóhért, 
de a Bárdot hajam még akkor visszadobta 
hogy elémhányja a Vér-köpte bért, 
Mi a Szolgaságomat virággal dobolta. 

Pihenésem, tűnődésem, voltra gondolt, 
gondolásom a Jövőt bevégezni látta: 
Éreztem a semmit, mely homlokon csókolt 
és gondolatomat lágyan furulyázta. 



Borzadályos ennyi 
Én azért köszöntem rmánynak, 
az Elvnek, bár kétkedőn vigyázva 
hogyha ők magamra hagynak, 
szökök, mint héja a magnak, 
valónak látszó hitem gyalázva. 

De szép gyalázat ez: hallgatás 
néma elbújt-személyü természete, 
mely magába ás és veszte 
a Végben kiszáradt faóriás. 

Sárguló megérett lombíevelén 
meghízott föld másnak adá 
a kenyeret, vizet és keresvén- — 
tehetetlenben választá 
azután a rothadást a föld mélyén 

Gyengítve önmagunk bizalmát 
személyükben, a nő hasán: 
kínlódva keresve aztán 
a mindent felejtő hatalmát. 



I 
I 

Tetemre hívás* 
Szegény fiaim, apáim, 
Jelen és jövő elhulló, 
elhullott, Embertársaim. 
Szivem siralma összehozott: 
Itt vagyok egyrakáson 
máglyaszá^adok termékei, 
hogy lehívjam a bűnt, mely 
eltemetett. A tanuja magam, 
szivembe a Földlakója lásson. 
Erdők vadja, mezők madara, 
folyók hulláma, hóboritott hegyek. 
És az ég, mind, hangtalanul mondja: 
Istené vagyok : Hát „istené" legyek ? 

Jöjj hát Te Démon „¡Emberalkotó", 
e sártekének nyomorult fensége! 
Hallod, hogy kiált im a vészthozó 
fejedre a sok vér, elhaltak vére? 
Szívtad a lelket, hogy fej bolonduljon tőle, 
adtál jót mindazért, hogy bünlegyen belőle. 
Elvetted az álmot, igaz valóságot 
csupánazért, hogy jobban lássuk bűnös alkotásod. 

24 



Kint adtál a2 anyának: jövőt nekünk a kinba, 
most jer oh „Mindenek Királya" ebbe a sírba, 
hogy szemünk a szép Alakod látván, 
mondja azt a gyűlölt átkot: Sátán. 

Szegény fiaim, apáim. 
Jelen és jövő elhulló, 
elhulott Embertársaim. 
A szivem szava összehozott: 
Itt vagytok egyrakáson 
máglyaszázadok termékei. 
Imjássátck a bölcseséget 
mely eltemetett, Tanúja magam, 
szivembe a föld lakója lásson. 
Erdők vadja, mezők madara, 
folyók hulláma, hóboritott hegyek. 
És az ég, mind hangtalanul mondja: 
Ember ! magad vagy . . . Emberré legyek ! 



Az élet piacán* 
Es En szegény magam kúfárja az 
árú enyém, árultam Én magam. 

Egyszer megszülettem: s kinyílott szemem 
meredten nézve a már meglevőt 
és ajkam keservbe pítyeredett; talán 
mert elvesztettem a multi életem, 
azt a születés előtt: fájdalmat, 
a kint nem látott és még nem ismerőt. 

Hüskeblet marcangolám, ordítok. 
Mikor az életteje elfogyott, 
csak sirtam Én. Vajon sirhatok 
e amikor epedve szomjazok 
a bérctetőn, mélységben egyaránt, 
ahová a sors Kény-kedvére hányt ? 
Eldobva kezéből játszva a kaszát, 
amely rendre kaszálva adott apát, 
egy siró anyát. 



Sírtam Én s mert sírt anyám: 
komoly törvénnyel szólt apám: 
— „Munkára fel fiam, törd utad 
minél simábbra, kedved szerint 
s ha megtalálod abban tenmagad: 
vidd piacra halálkérőbe % 

akkor, ész után születőbe' 
a megszületvehalt életlángodat." — 
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Síratom* 
Rabokért 
feszült meg a húr keblemen: 
sötét gyilkolás után bezárt 
Emberért, 

Orzö Én nem leszek 
hiszen a szivem megszakad abban, 
amikor a börtön ajtaja csattan. 
Játszatok Emberek? 

És ítéljetek, 
hogy Ti is ítélve legyetek, mikor 
testetekben az elmúlás lángja forr. 
Emberek ! 

Siralomházban a némaság 
annyi éltet eltemet — 
„Mit? . . . hisz nekünk azt lehet 
'igazságlázban' 
megtenni, 
szabad az ácsoltfára Embert 
akasztani! . . . " 



ítéltem 
ha ítélnék, de ez a kéj 
adná kezembe hogy „élj". 
Istenem ! . . . 

Láttam 
az önmagátmegölt s már holttestet, 
melyet önitélet, de nem sors temet. 
Láttam . . . 

És most zokogok 
Létemre Emberért, 
siratom a sok vért, 
meg imádkozok. 



Én is követem Őket • * * 
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Én is követem Őket, 
a semmibe menőket: 
sohajom 
elhagyom 
és nem v i s zek szemfedőt: 
föld porlasztva üdvözöl, 
mint újólag érkezőt 

Telnek már lassan a napok, 
idővel jönnek viharok: 
felkavar, 
megzavar, 
száll . . . száll a por — fiam szemébe 
megdörzsöli mondva: „Ördög 
vigye, de sok por van a szélben." 

Száll a por a fújó szélben, 
megpihen egy temetőben, 
megpihen, 
semmisem 
zavarta . . . ásó megzavarta, 
jött egy ujabb halott: fiam 
s azt szelíden betakarta. 



Cécó* 
Üvölt a macskazaj éjiormokon, 
tépik egymást szörnyűn és vadul, 
sötét titokból röppen egy-egy sikoly: 
ezen ádáz csatát ismétlő napokon 
szemem előtt újra fentünve láthatom. 

Szerelmi zápor esik az égből 
s mint röpke szellő 
beleszáll a nyitott szájba, melytől 
részeg lesz az egész ármádia: 
utána vigyorogva a halál kaszál, 
ez életnek csuful nemzett fia. 

Szörnyű a való, de halva születtem Én! 
Azért eszem a látásnak fekete kenyerét 
s hizlalom magam kinsorsnak kegyén. 
Mily kacagó a szenvedést választani, 
a rémruhákba sietve öltözködni, 
hogy ordíthassam, hogy az Élet enyém. 



Pórázon tartom az Istent, imája 
tápláléka az éhező kutyámnak, 
amely nyöszörögve simul s áldja 
a kezem, szivem. Józan ész! Anyámnak 
adom az Embert, mert az Én 
szivem az, mit a vadkutya áld, 
kit táncoltatok az élv méztengerén 
mig a gyönyör pénzemé vált. 

Olyan munka az úszás, mi 
fölöleli a vizet, rohanót s ha erős 
ember' karja az: el kell kárhozni, 
mert fenmarad az élet örökké-örökkön 
s nem lesz diadal semmi, csak győz 
a menykő, meg is áld hosszú időkön. 



Kacagó kegyelet* 
Gyertya fénytől fénylik a fekete posztó 
a halottas szoba sima falán. 
Halvány sárga szinben tündököl a halott 
és egy hosszú gunymosoly az aicán. 
Libeg-lobog a játszi fénysugár, 
meg körülötte csendben suttognak, 
megrögzött pillantással szemükben, 
a méla arcú síró emberek. 

Halottra néz az összes lélek, 
szivük pedig az életben kóborol, 
szőrös arcú szenvedés képet 
tépik tétován, a borzalom dalol. 
Erőt meritnek az uj életnek, 
— nyomasztó zsibbadság hangot ereszt — 
Hah! mily bolondul kacagom el magam; 
merthogy mind a halottól kérik ezt. 



Emlékezés az életből* 
Emlékezem az elmúlt időkre, 
mely szenvedéssel volt tele, 
hol könnyeimmel zokogásom 
a nyugalmamat sírta le. 

Dombtetőkön elmúlt a fény, 
előttem még pislogott a céda nap 
Ott álltam meg háborogva, 
lelkemben a viharüzött sok patak. 

Vérrel volt az mind teli: 
az éjszakának sötétsége, 
az én szivemnek reménysége, 
gondoltam majd elfedi. 

De hiába álltam, 
még hiába vártam 
és nem jött se Isten, 
se pompa, semmi fény, 
de halálban hittem 
megváltó szép remény. 

34 



Evőé/ 
Sántán bicegtek a hős nemzetek . . . 
. . . már a mult emlékpora szállongott 
sírjuk felett . . . 
Evőé ! 

Sírtak az anyák — kik nem hősök, 
de fiuk lábavesztetten él 
anya mellett. 
Evőé! 

Lucskos, kemény sírokban a férfiak: 
mész között a koponyák összeérnek, 
kényszertagokkal összeférnek. 
Evőé! 

— Dicsőt hazudtam arcomra, 
mert a keserű gúnyban e 
szóba fulltám: 
Evőé! 
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Puha gyermekkacsóvaL 
Hogy leöntöztem jövőmet egyszer, 
ez emlékem feltámadt ezerszer. 
Mily gondatlan álmokat szőttem 
mig a lelkemből kivetkőztem 
puha gyermekkacsóval. 

Hogy csodáltam az egyszerűt, 
fönségest mily egyszerűnek vettem. 
Barmi szines virágocskát 
és mindent oly boldogan szedtem 
puha gyermekkacsóval. 

De most a felnőtt időmben, 
ha akaratom gyenge lett: 
felébredve nyöszörögtem : 
ó, be sok ember ember-lett 
puha gyermekkacsóval. 



Ünnepen* 
Finom szépségtüzek emésztik a lelkem, 
a darabos vágyak lassan, 
egyenkint szétrohadva elvesznek bennem ; 
de azért nem pusztán abban 
rejlik az élet, mert érezve létezem. 

Alkotni? Rombolni sírokat? Dühöngeni 
minden jó, rossz felett. Képmutatón a csukott 
szemmel jóra fütyülni ? Biztatóra csókot 
édesen csókolni? Vész vidéken üdülni? 

Válogatni az éltet? Ez is? 
Mert zűrzavarban élni tudunk? 
Hagyunk mindenkit megkötözni ? 
Mondjuk : úgyis megszabadulunk ? 

Flegmával tenni meg mindent, 
sirní, kacagni, esetleg megőrülni! 
Bánatban, örömben pihent — 
ember nincs, csak ideggyilkosok. 
Vizeszű, fölfordult apák rohamára 
nemzenek a rab anyáink sok 
Embergyermeket ki a Golgotára ! 



Szabad mind: hisz' Ők, Ők IstenfiúkI 
Proletár üvölt, ordít a polgár, 
habár mindenik fej, törzs és gyenge végtag 
és szenved mindegyik, mert ha boldog csupán; kijut 
a szegény örömből. Mindegy, akár 
gazdag és nyomorult: Mind léha omlatag. 

Csont csontra forr, de földre hull . . . 
Király, koldus, vagy pástétomsütő, 
— Hisz az ég ünnepen borúi — 
haj ! . . . ez összes egy szivet szerető : 
élvezni, élni örökké a test 
örömét és jajgató kegyelmét. 

Borulj le, sirj Te is te Én : 
gúnyosan nevesd a kuszált komédiát. 
Átkozok ! . . . aztán szúrj felém 
Halál és vakitsd meg a látó szemem, 
hogy jobban érezzem a földi orgiát. 



Örök küzdelem 
Valami nem hagy boldognak lennem: 
testvérem kértem szeressen engem, 
dolgoztam, pihentem, éltem, 
de másért talán va?y értem ? 
Mindig reméltem. 

Élni talán, enni, 
vagy élvet keresni ? 
Vagy téged imádni „isteni lét", 
csókolni illemből mások kezét ? 
Szenvedni, v a g y csak azért, 
hogy halni is lehessen, 
húsomból más is ehessen ? 
Mert mittudom Én hát érzem : 
ne vágyj a diadalmas ismeret 
egetromboló fényes pallosára : 
itt, itt vagy magadnak, mert nem lehet 

\e tett, e szegényes világnak vágya. 
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Az eladott lelkem* 
Mikor csókra vágytam, 
kéjt vajúdva vártam. 
A kínom ha megtorpant, 
szivem üvöltve dobbant. 
Kisírtam vörösre két szemem, 
vértől csurgattam szép szivem 
és kacagtam édesanyámnak, 
mezőn minden virágnak. 
Öleltem, bornedükbe fulltam, 
ezerszer a földre borultam: 
mégis, 
úgy sirt lelkem az igazság ölén. 
Féltem az életen: hát öltem Én ? 
Mégis 
utánnam vágtak a rémek 
annyi kint, fájdalmat, 
feltörve gondolataim 
kitörték ajkamat. 
De most, 
künn a szivem az örvénykavargásból, „ 
künn a hajnal, kacagó napsugárból, 
a némaság, a zord magány szüntelen nyugalma 
ezerszer áld, mint világunk örömfáradalma. 



Járás magamban. 
A kövek utamban, 
virágok körülem : 
színes hangulatban 
igy tetszeleg nekem. 

Nekem simuló akarásom 
hulló levél között, 
eltűnő hullámcsobbanáson 
semmibe költözött. 

Merő árvaságom, 
— pártolja öntudat 
az észvesztőágyon 
ez sem talál utat. 

Ország, akár legyen 
hazám, megösmerem: 
már ország az nekem ! 



Egykori szüret* 
Elnémult ajkad nem dalol, 
boldog hangok hova lettek ? 
És azok a csicsergő szép napok 
talán már vissza sem jönnek, 
elmaradtak messze valahol ? 

Akárhányszor énekelted : 
— Szeret'e vagy nem szeret — 
mert ajkad nem csüngött ajkán, 
hát a vágyó lelkedet 
ajkad hangjában fürösztött 
mesedalid csókolták 
egyre, értem reménykedve. 

Nagy szerelmünkben egyre forrtunk, 
hogy fanyarrá váltak napjaink; 
elhallgatott a dalos napsugár, 
elhallgattak szépen csókjaink : 
rabok lettünk a kéjes két madár. 







Egy haldokló ágyánál* 
Zihálva feküdt és melle sípolt 
az ifjúnak, a földnek halni induló magja. 
Nem szeretett semmit, nem gyűlölt semmit, 
csak az Akaratát és Valamit akarta, 

Ha mosolygott : azt hitte kin s 
a kint nem hitte célnak. Csodás: 
mert a célt látta mindenütt és 
Akarata lett a Mosolynak : 
Mely egy hosszú Vonaglással az esten 
egy viasz'Képet adott a Holdnak. . . . 



Altató mese* 
Egy álmatlan sötét éjszakán, 
eszembe jut a színes Karaván, 
mely a homoksikon lépve haladt . 
sokszor a lovas előre szaladt. 

Ha vízhez értek a nagy tevék, 
itták hamzsolva a föld levét. 
Ha egy pár fa őket árnyba vonza, 

'fáradtan pihentek a homokra. 

Sokszor egy enyhe szellő ha elfelejt 
a tikkadt forróságban néha átfutott, 
a fiatal Beduin halk nótát dalolt . 
s a táj rezegve „II Allah" hallgatott, 

. . . Útra léptek újra, sietve szóltak 
„Haj pénz az Idő, Vihar is jöhet . , 
a Tevéket kurjantva lökték Útnak : 
alig várva egy ölelő Keblet. 



Beszélgetés* 
„Eredj Öcsém a Gátra 
hordani a földet, 
mert lábunkról leüt a 
Viz S jaj az élet". 

Jó mondám — s te jösz ? . . . 
„Testvérem az Úrban" 
Én majd Akkor misén 
imádkozok : borban. 

Ti pedig a gáton 
ha hordjátok a földet, 
megsegít az „Isten" 
s újra orom — Élet. 

Jó mondám — hát hiszen menj 
és végezd szépen misés dolgodat, 
Én is megyek, de másfelé: 
Engem küzdelem, Téged Viz fogad. 



Sírásónak. 
Hallod . . . hallod . . , Lélekharang, 
amely egyformán szól, ha szól, 
előtte nincs szegény se rang, 
csak csilingve mondva szól. 

Halljad az Üzenő hangomat Te, az ősz 
sirásó, készítsd a földi vermet. 
Hangomra, hangomra, őrömre jösz 
s izzadsz, fázol, ásod a Földet. 

. . . Jönnek gyászolók . . . kocsi is 
Velük, utánna hull a könnyük . . . 
Sokat, sokat kocsi is visz. . . 

És Te már várod a sírgödör mellett, 
s Te várod bagózva a cécót. . . 
Majd sóhajtva köpsz a markodba egyet 
és temetve temeted a Holtat. 



Szolgaság* 
Ha útra mégy, valamely útra, 
térj Jóember hozzám 
és úgy Én az Utadnak búját 
szemedbe moodanám. 

Vagy a sok már az utolsó úton is, 
meg a hajnalvesztett alkonyon, 
teli panasszal, vagy semmit törődve: 
mindenik gyógyírját megsúgom: 

Ha dobbant, s dobban egyet a sziv, 
téva láng ha fellobog, 
Hah . . , e testrémületnél azt hiszed, 
az „Isten" most kopog. . . 

\ 



Az utam éneke* 
Megálltam a letört lelkem után, 
a fáradt eszemmel, érezni vágyó szívvel, 
hogy a szélvihar, meg eső után 
Nálad találjam az oltalmat e vésszel. 

Most fészkem hangulatán epedek : 
talán újra csak senkit talá'tam, 
majd ha idegen neked nem leszek: 

Mert gyermekem sokat, sokat láttam. 
Mond, mond meg azt virágbojárom nékem 
ha nem szabad vándorlakoba térnem. . 

Es úgy megyek Én tovább, mert hiszen 
Célom az Igaz, hogy keblére dőlve: 
ne legyek kintrekedt s Nemzetem; 
Nagy-ember nemzetem egyik őlője! 
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Mifelénk — sokfelé oszló magamban — 
korlátszorított beteg gondolatban, 
álmosak a pusztulásra várakozók. 
Kint, kívülem, az ugrándos szánakozók, 
örömrivalgók, a gúnvos mosoly szemek : 
Maguk elfeledve ítélnek engemet. 
Maguk elfeledve ítélnek engemet: 
Ki volnék egy fületlen : lármát nem halló, 
vak : mosolyt, zivatart, napsugárt felejtett 
s az életet csak magának szavalló. 
Ki alakra, Ki élésre a millióknak arca, 
Ki az élelmet az éhségtől ugyanúgy kaparja 
— Még halni is úgy hal meg mint a többi 
szeretné az életet visszaélni. 
Ki köztetek csupaszon vagy öreg szakállal, 
ajkában, élvül, pöfögő, bűzös pipával 
meghal, mint a többi, ugyanúgy, halállal. 



Törvény meg az ember* 
Nem is Én voltam, de mondhatjuk Én 
és kimennem Halászni a Partra, 
kellemesen néztem fotyó vizén, 
hogy horgaim a Hal, hogy Akarta. 

Munka nem volt sietős: hevertem, 
eltelt a nap, volt unalom is közte, 
dehát az időmet töltöttem 
és a kedvem a hal is ösztönözte. 

Hazafelé az úton, estefelé, 
Hátamon a zacskó tele hallal, 
otthon a húgom vagy ki, megsütötte . . 
ettem és leöntöttem borral. 

Mikor e napra aludni tértem, 
Hallottam az eső Zaját a falon, 
elnéztem az idő Változását . . . 
és egy Keserűt éreztem a Torkomon . . 



Egy tékozló fiútól* 
A lámpafénytől tört szemem, 
szegény robotos jobbkezem. 
Ketten ölelve gyötrik agyam, 
mig kinem vergődik 
a jajtól elernyedt ész-szavam. 

így mondtam én ezt mostanában . . . 
Mig egy tehén lompos nyakában, 
mely a csorda és ablakom előtt haladt 
ugy tompán ringott a kolomp . . . 
. . . Aztán, aztán, egy könny akadt. 

Hallgattam belül, de ujjaim 
tétován mozgatták a csontokat, 
melynek durván hörögték voltomat. 
De akartam egy mosolyt a számon, 
hogy a gond, úgy sirni ne találjon: 
hogy a Gond úgy sirni» ne találjon . . . 
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A férfi dala* 
Sáfár-énem csóklopása nálad 
az, midőn keblemre hajtod válad: 
mikor csukott szemekkel s érezel 
és szelid nyugodtságommal fékezel. 

Ha hív a főidnek szerte szine, 
Öröm annak ki oda vinne: 
ne fordulj hozzám: repeszd meg szived 
és Én megtudok lenni nélküled. 

Nekem nem harmat a borom, 
csók is csak Értelem ajkamon. 
Kálváriák céda csapongása 
már hó s a jég-ország marása. 

Jer azért hozzám: lelkem hív balzsama 
Zenéjét gyenge lelked tán beszívja, 
ha miként a lég a dalt a szépet, 
csak Jöjj — ha tudnád Te Nő — és kérjed. 



Születésem évén* 
Az ösztönkocsin űztem a kénymosolyt, 
vertem a Lovam kegyetlenül, 
Csak ha habzó szája Vért köpött, 
akkor megpihent az ostorom. 
(Pihenésem Lovam pihegése volt.) 

Volt kísérőm Itt a Némaságban, ® 
volt kép a sok emlék után, 
meg annyi beszéd-hallgatásban 
nem éreztem semmit bután, 
egyedül: tehetetlen Kéj-magam. 

Hát Végtelen úton alélt Testemmel 
csapottan álltam az észnek sarában: 
(Mi más?) elémugrott a kin^Tükör, 
hogy a mosoly rámvigyorgott egy uj pofát 
és láttam Önmagam: egy kivert Ösz-kutyát. 



Majd ha virrad neked* 
Úgy menj — sietve, avagy lassan, — 
ahogyan a kedved telik 
s átérzed mi e szavakban az 
az ítélet, a köny, öröm: 
bizony, hogy ha majd virrad neked: 
vi^adásodat megösmered. 

Megösmered mi nem volt, 
— riadtan, vagy meg se kérve — 
még/meg lesz az mi nem volt 
szemedben eszedben érve: 
az ítélet a köny öröm. 
Bizony hogy ha majd virrad neked: 
virradásodat megösmered. 

Megösmered a ráncot, a könyet, 
ép oly komolysággal nézed 
amint egykor cifra, sok cifra mindent 
s ugyanúgy meg is veszed 
a tűrést hallgatást bölcsen. 
Bizony hogy ha majd virrad neked, 
virradásodat megösmered. 



Úgyhiszem megösmered 
apát, anyát tenmagadban: 
szavadban azok szavát: 
te csak majd emlékezel, 
hogyha időre vén leszel. 
Bizony, aztán virrad neked 
virradásodat megösmered. 

Es bizony megösmered 
évről-évre kényszerülve : 
— Mit hallottál szóban, 
megösmered jobban 
a könyvekből kibetűzve — 
mindenütt ha virrad neked, 
de halálban nem ösmered 
virradásodat néked. 



Élve temetkezem* 
Szeretem a kutyákat 
„Mik" elfogadnak engem. 
Csontrágó siműlókat, 
mert nem ugatnak fennen 

ha szemétdombtanyákon 
születnek meg újra 
és pár csacsi kölökkel 
válnak vérivóra. 

Kik örök'éhezve Jólakottak, 
pofont mosolyra szánok. 
Józanon fintort üvöltve könybe 
és hull . . . de Hull a számjok 

Ezeket szeretem híven, 
csak a gazdájok kiverve mondja: 
(de legyek Én bármilyen gyakran) 
„Valahány Kutyáknak rögzött Bolondja." 
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Nem panasz* 
A sivatagon kóborlásaimban 
megtüzelt jó erősen a nap, 
hiénák orditásain aludtam, 
az éjszakán megcsapott a fagy, 
és újra a perzselő tűzben égtem, 
mikor a sötétség eltűnt az égen. 

A ritka oázis fáradtságomnak 
kevésszer jutott a homoktengeren, 
szomjúmat undorral oltá a mocsár, 
csak két szál banánfa tövén 
mily koldusán pihentem Én. 
De újra a perzselő tűzben égtem, 
mikor vágytam hogy célomat érjem. 

Homokfelhőkre tunikámban 
földre görnyedve tűrtem alázatom 
torkot égető párázaton. 
Vártam megnyugodva magamban 
gyenge állat testem fölött ha vész elvonul 
és mennyire nem győztem a végén a viharnak 
préselt vörös homokszemeit tűrni, hogy martak. 

/ 
59 



Most rátok kísértem ezeket, 
mikor a célomat örömre értem, 
mert nincs szomj, vihar — csak mesél, 
hogy csontjaim mint a szemetet 
egyenkint hordja szét a szél. 

SZEGEDI MUNKÁSKÖNYVTAR 

FIGYELMEZTETÉS! 
Aki ebbe a könyvbe szerinte „szellemes" 
megjegyzéseket firkál: 20 korona kár-

térítést fizet. 
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