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a szegedi Egyetemi Luther Szövetség 
örökös fővédnöke Őméltóságának. 





Mindig csodálattal tekintek fel a magasan röp-
ködő gépmadarakra, ha felhangzik tompa, ritmi-
kus bugásuk, ha karcsú testüket átöleli a kacér-
kodó napsugár. Milyen fényesen hirdetik az alkotó 
emberi elme munkájának eredményét. Milyen jól-
eső érzéssel töltik el a magasba vágyó embert, 
ha maga előtt lá t ja évezredes álmának megvalósu-
lását, mert az embert ősidők óta foglalkoztatja a 
levegő meghódításának gondolata. 

Ki ne ismerné Daedalus és Icarus történetét? 
Kréta szigetén bezárva, évekig sóvárog a nagy al-
kotó mester a szabadság után. Vágyódása merész 
vállalkozásra készteti: a földi és vízi útat elzár-
hatta előle Minős király, de az ég felé nem terjed 
ki hatalma. Szárnyakat készít Daedalus és kis fiát 
is bevezeti a repülés titkaiba. Túlmagasra nem 
szabad szállnia, mert a nap sugarai felolvasztják a 
tollakat összefogó viaszt; viszont a föld színéhez 
közel sem szabad ereszkednie, mert a tenger párái 
megnehezítik a szárnyakat; az arany középúton 
kell haladnia. 

Ugy tűnik fel előttem, mintha ez az oktatás 
egyenesen a költő csapongó lelkének akarna irányt 
szabni. A költőnek sem szabad gondolataival túl-
magasra röppennie, mert oda nem tud ják követni 
az emberek; de felül kell emelkednie az élet min-
dennapi szürkeségén, mert máskép nem gyönyör-
ködteti a lelkeket. Akkor teljesíti a költő igazán 
hivatását, ha megtartja az arany középutat, ha 
állandóan felettünk lebeg ugyan, de csak oly tá-
volságban, hogy az legyen az érzésünk: mi is elér-



hetnénk abba a magasságba, melyben ő van és vele 
együtt tudnánk repülni. 

Ezt a magasságot helyes érzékkel találta meg 
ezeknek a költeményeknek a szerzője. Tisztán lá t ja 
a költő nemes feladatát.: 

örök kapocs legyen az ég s a föld között . . . 
. . . örök arany csillogjon szivemen 
és mindenütt, ahol csak szemben ¿íllnak 
egymással emberek: az életem 
örök, békítő kézfogás legyen! 

Nem találunk ezekben a versekben a fantázia 
végtelen birodalmából átültetett gondolatfákat. 
Egyszerű, de tiszta érzésből nyílnak ezek a vers-
virágok. Olyanok, amelyek minden nemesszívű 
ember lelkében fakadhatnak. Ámde a költő lelke 
melengette, ápolta a bimbókat s a sok-sok kinyílt 
virág közül a legszebbeket, a legüdébbeket kötötte 
bokrétába s ezeket n y ú j t j a itt elénk, mint lelkének 
tiszta, drága, liliomfehér imádságát . . . 

Finom illatuk felszáll a magasba és lelkünkben 
resonáló húrokat penget, mint ünnep reggelén a 
templom áhítatos csendjében felbúgó — orgona-
hangok. 

Az Egyetemi Luther Szövetség elsőrendű fel-
adatát teljesítette akkor, midőn ezen versek kiadá-
sával tehetséges tagja előtt az érvényesülés ú t já t 
megnyitotta. 

BENKő LÁSZLÓ. 
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VERSEIM. 

Nevet akartam adni rútok, 
Szivemből fakadt vers-virágok. 
Már meg is indult rú a tollam, 
Hogy születésiek eldaloljam. 
De egy titkos kéz ütemére 
Más rím táncolt tollam hegyére, 
Kristály-útját az égre rótta — 
És imádsággá lett a nóta . . . 
S most már tudom, hogy minden versem, 
Bárhogyan, bármit énekeltem: 
Falut, jóságot, jó anyámat, 
Vagy ha szivemre szállt a bánat: 
Könnyet, keresztet, temetőket, 
És embereket: nevetőket, 
Szerelmet egy kékszemű lánynak, 
S vigaszt, ahol a sebek fájnak — 
Bárhogyan, bármit énekeltem: 
Most már tudom, hogy minden versem 
Nem más, mint lelkem tiszta, drága, 
Liliomfehér imádsága . . . 



IMA. 

Uram, ne nézd el énnekem, 
hogy Véled szembe szálltam, 

Hogy sokszor — porszem létemre — 
a csillagokra vágytam, 

Hogy semmibe se vettelek, 
ha rendjén folyt az éltem, 

És fellázadtam ellened, 
ha bánat-útra értem. 

Uram, ne nézd el bűneim, 
ródd fel csak sorra őket — 

S ha jön néha egy pillanat, 
s leborulok előtted: 

ítélkezz! és verj és kínozz, 
vagy hulljon a bocsánat — 

Csak azt ne engedd sohasem, 
hogy mérlegedre lássak! 



VILLÁMHÁRÍTÓ. 

Irigylem ezt a karcsú vasrudat, 
Hogy mindig csak az ég felé mutat, 
Hogy aranyhegyén ott csillog a nap, 
Ha jön a hajnal, vagy az alkonyat. 
S irigylem, hogyha nyári vad szelek 
Űznek föléje kóbor felleget: 
Magasban él, de nem fél, nem remeg, 
S a villámmal is bátran fog kezet! 
Ezt irigylem tőle . . . hogy így örök 
Kapocs az ég s a föld között, 
Hogy két konok, de egy-testvér erőt 
Egy kézfogással könnyen összeköt! 

Uram, bocsásd meg irigységemet, 
És add, hogy félig a mása legyek: 
örök arany csillogjon szivemen, 
És mindenütt, ahol csak szemben állnak 
Egymással emberek: az életem 
örök, békítő kézfogás legyen! 



ÜNNEPEK. 
Pirosbetűs, sok drága ünnepein, 
Valamit mindig adtatok nekem. 
Az újesztendő színes kínánságot: 
Hogy éljek vígabb, boldogabb világot. 
A vízkereszt hitet, mely csupa láng volt: 
Hogy meglássam a betlehemi jászolt. 
Virágvasárnap barkás fűz faágat, 
Hóúirágot, nárciszt, meg ibolyákat. 
A húsvét reményt, hogy már nemsokára 
Rátalálok az új tavasz-csodára. 
Május elseje ezüstszínű nyárfát: 
Hogy elkacagja néked lelkem álmát. 
A pünkösd rózsáit, bíborszínűt, szépet: 
Ha jössz, hogy legyen mit szórnom elébed. 
Péter és Pád a földek dús kalászát, 
Az érett arany áldott aratáséit. 
Nagyboldogasszony búcsús vendégséget, 
Hol vén boroknál új baráitság éled. 
A mindszentek az őszirózsa báját, 
A Mikulás kis csengők muzsikáját, 
És szirmok, szavak, s mindenek felett 
Karácsony az örök szeretetet. 
Pirosbetűs, sok drága ünnepem, 
Valamit mindig adtatok nekem, 
S hogy szebb az élet, néktek köszönöm, 
S felétek szórom piros örömöm. 



ELINDULTAM KERESNI A TAVASZT... 

Március első, csókos délutánján, 
Mikor gondoltam, hogy már nem fagyaszt 
A téli szél a kisváros határán: 
Elindultam keresni a tavaszt. 

Hamar mögöttem morajlott a lármás, 
Serénykedő utcának élete; 
Szemembe tiint az ismerős akácfás, 
És szivem száz emlékkel lett tele. 

De erre még minden rügyecske holtan; 
Az ébredést még nem találtam itt, 
Csüggedt szívvel hát tovább bandukoltam, 
És útam most — a temetőbe vitt. 

S a halott-ország csendje átölelte 
Tavasz-hajszában megfáradt szivem, 
S úgy elringott a temetői csendbe, 
Mint kicsi gyermek anyja öliben. 

Szívencsókolt a halott-ország csendje, 
S úgy éreztem, a sírhalmok felett 
Valami halkan csilingel a csendbe' 
S pajkos kaca jjal űzi a telet . . . 

Március első, csókos délutánján 
Elindultam keresni a tavaszi — 
S a sírok közt, zöld ciprusoknak árnyán 
Ugy érezem, hogy megtaláltam azt . . . 



HÚSVÉTI ÉNEK. 

Uram, örök, szent törvényed szerint 
Szivünk először víg tavaszt zenél. 
Tavaszra nyár jön, nyárra ősz, s a tél 
Fehér havával elmúlásra int . . . 

Uram, örök, szent törvényed szerint 
Dalolunk olykor . . . Sokszor könnyezünk, 
Bízunk, remélünk, lankad a hitünk: 
így peregnek le lassan éveink . . . 

Tavaszi rügy bői szirmot nyit a nyár, 
Az őszi föld az érett magra vár, 
A kis csírából bimbó lesz megint — 

És megtanuljuk: nincs örök múlás, 
S ha van is halál: van felt ¿imádás — 
A Te örök, szent törvényed szerint . . . 



A hajnal még mosolygott . . . Rózsaszínszegélyes 
felhők lebegtek fent az égen . . . 
a kis barackfa száz virága is kitárta 
csodálkozó hószirmait; 
azt hitte szegény, örömünnep, 
szép tavasz-ünnep lesz ma itt . . . 

S ím, déltájon nagy hirtelen 
egy szürke felhő hullt le ránk, 
s halottfehér lett csakhamar 
az udvar, kert, s az út, 
s a milliárdnyi apró jégszilánk 
ünnepre váró kicsi barackfánknak 
álomszirmait gonoszul letépte . . . 

Nem volt egyéb, csupán bolondos és szeszélyes 
tréfákat űző áprilisi nap — 
de, mert láttam, hogy emberéletek 
sorsát olyan hűen mintázza meg: 
kibuggyant rá a szivem forró könnye! 

ÁPRILISI VERS. 
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HAMIS VÍGSÁG. 

Ha a szivemre hallgatnék most, 
Egy sóhaj lenne a dalom, 
Tűnő álmok búcsúztatója, 
Merengő, könnyes fájdalom . . 

De int a rétek tarkasága, 
Ilyenkor sírni nem szabad! 
örülni kell most s mosolyogni 
A kacagó kék ég alatt! 

A könnyeket hagyjuk az őszre, 
A nyárhoz nem illik a bú, 
Mind dőre, aki bús, mikor az 
Ég és a föld se szomorú! 

Hallgathatnék a szivemre is, 
De most a nyárra hallgatok, 
S ha hazudok, még azt se bánom, 
— Sokan hazudnak a világon, — 
Hát víg leszek, hát víg vagyok! 

14 



ŐSZI VERS. 

Künn a parkban járok 
Lépteimt nyomában 
Sárga levél zörög, 
Köcl szitál a fákra: 
Látod, ez az ősznek 
Igazi ruhája! 

Őszi verset írok . . . 
Halk szavak színére 
Rászitál a bánat, 
Mint a köd fákra: 
Látod, ez a szivem 
Igazi ruhája! 
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TÉL. 

Ujjongva v¿írtalak, mint csöppnyi gyermek. 
Meghemperegtem bársonyos havad. 
Rajongtam érted és csodáltalak — 
Ne haragudj, de most már nem szeretlek. 

Lehet, hogy másnak tündérszép igézet, 
Gyémántruhás királyfi vagy; de nézd, 
Én nem hiszem már hófehér meséd, 
Már nem találok benned semmi szépet. 

Nekem csak egy vagy s mindig ennek látlak: 
Virágmezők kegyetlen gyilkosának, 
Az ősznek aljas cinkostársa vagy, 

S a haldokló határnak vér-szinére 
— Hogy meg ne tudja senki, hogy mi érte — 
Ezért teríted hópalástodat! 

16 
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KARÁCSONYESTE. 

Karácsonyeste minden úgy ragyog! 
A holdsugár, a gyémánt csillagok, 
Ezerszemű tükrük: a tiszta hó, 
Az utcasor, a sok kis házikó. 

Karácsonyeste mindenik szoba 
Álmok tanyája, tündérpalota, 
S a boldog, békés, jó szivek felett 
Szelíd-merengön ring a szeretet . . . 

Karácsonyeste minden úgy ragyog! 
örüljetek hát, bízók, boldogok, 
S ne szánjatok, ha könnyes is szemem: 
A könnynek fénye szép most énnekem 

\7 
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SZILVESZTERI SZONETT. 

Kicsiny falunkra lopva ríiborul 
A téli esték fátyolterítője, 
— A haldokló év szürke szemfedője, — 
Szilveszter-est sejtelmes ködbe fúl. 

Rőt fátylán át, mint ékes diadém 
Ragyog a templom. Búcsúztató ének 
Száll a szivekből a menny Istenének 
Ó-év sírjánál, újév bölcsején . . . 

S mire kihúny a templom tünde fénye, 
S a hazatérők sok imbolygó mécse 
Se ékesíti már az éjszakát: 

Könnyet ejtek az év koporsajára 
S a lelkem hittel, reménykedve várja 
Boldogabb újév hajnalsugarát! 

18 



A KÖLTŐ. 

Hazája nagy: a végtelen. 
Fent jár a csillag-téreken, 
Száguld, mint egy ezüst-kerék, 
S az útja célja egy: az égi 

Hozziink csak néha-néha jön, 
Pár percre, s máris elköszön — 
De amit itthagy, szertehint: 
Szent csoda-kincs az mind, de mind! 

A jégmező rózsát terem . . . 
Jövőbe surran a jelen; 
Álommá lesz a bús való, 
S boldoggá minden álmodó! 

Szilaj láng lesz a holt közöny, 
Szivárvány százezernyi könny, 
A köd, borongás kék derű, 
S a mákony mérge méz-nedű. 
Kunyhókra épül palota, 
Börtönre hitek temploma, 
S szivek között jóság-hidak 
ívelnek át mély árkokat. 

Nevet mindenki, aki sírt, 
Minden sebre tud balzsamírt, 
Varázsital lángszín bora, 
A lelkek áldott doktora! 

Hozzánk csak néha-néha jön, 
Pár percre, s máris elköszön — 
De amit itthagy, szertehint: 
Szent csodakincs az mind, de mind! 
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IPH1GEN1A. 

— Egy kép alá. — 

Tekintete a távolokba tárul, 
A fátylas, ködlő tenger-messzeségek 
Felé hívják halk sejtelem-beszédek. 
S könnyek peregnek lelke ablaktírul 

20 

A hajnal és az alkony itt találja, 
A szürke sziklapart mohás ölében, 
Itt mélyül egyre mély sebe szivében, 
Mit ás kínos, magános ¿írvastíga. 

Hiába les hajót, fehér vitorlát . . . 
A tenger néki véghetetlen korlát, 
Egy roppantművű börtön szörnyű rácsa 

S a szép görög királyleány szivében 
Végsőt kopog a remény kalapácsa 
E végtelen, nagy börtön néma zárán . . , 
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A TARKA TAKARÓ. 

Színes mintákból tarka takarót varrt 
Gyerekkoromban jó anyám. 
Emlékszem rá: még én is segítettem, 
A rakoncátlan, kúsza fonalat 
Én húzogattam át a tű fokán. 

Aztán elkészült . . . benne volt talán 
A szivárványnak mindenik színe, 
S hogy még csinosabb, szebb legyen, a szélét 
Köröskörül hullámkaréjos 
Fehér fodorral szegte be. 

Anyám, megáldom százszor a kezed! 
Hiszen tudom, soh'sem lesz olyan álmom, 
Olyan virágos, tündérszép, szelíd, 
Mint ez alatt a takaró alatt, 
Bárhová is kerüljek a világon! 

Megáldom százszor a kezed, anyám, 
S az emlékezés arany fonalával 
Most én is varrok néked valamit: 
Szavak színéből verset szövök össze, 
— S cserébe a te tarka takaródért, — 
Reáterítem áldott, jó szivedre . . . 
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BÖLCSELKEDÉS. 

Valahányszor csak kinevetitek 
A körbeforgó, ostoba ebet, 
Ha a hátára csörgő papirosból 
Csalogatót köt pajkos kezetek, 

És valahányszor kinevetitek 
A szaladgáló, dőre gyereket, 
Ha árnyas falra tükrötök eléje 
Imbolygó fényű foltot vetített: 

Gondoljátok meg, balga emberek: 
Ti is így űztök álmot, terveket, 
S hogy van valaki még a nagyvilágban, 
Aki titeket épp így kinevet . . . 



FEHÉR ÖRÖM. 

Csak azt szeretném elmondani néktek, 
Kik régi kedvvel, régi hittel éltek, 
Hogy most az egyszer én is víg vagyok. 
Hogy, mint a hajnal hinti szét a rózsát, 
Szivemre szórják mosolyuk varázsát 
Fehérruhás, vidám kis angyalok. 

Csak azt szeretném elmondani néktek, 
Kiket kerültek mindig sanda vétkek, 
Hogy most az egyszer én is jó vagyok: 
Szivem szirmáról lepereg a könnyem, 
S boldog vagyok, hogy ilyen csoda-könnyen 
Egyszer veletek imádkozhatok. 



A BÁNAT TÜKÖR, 

Az ablakomra ráhull 
Az éj, e puha bársony. 
Belenézek — és benne 
Mint mély, sötét tükörbe' 
A gyertyám lángját látom 

Szivem fölé is így hull 
A bánat barna éje, 
S ha belenézek, látom: 
Ott pislog haloványan, 
örömöm csöppnyi mécsei 



Ott gubbasztok a sarokban, 
Doromboló kályha mellett. 
Ásítgatok, sóhajtgatok, 
Így törjük az ároa csendet. 

Beszélgetünk. Meg nem értem, 
Mit dorombol, sír-rí, sercen — 
Mégis, mintha valami úgy 
Megrezdülne a szivemben . . . 

Ő se tudja, mit takargat 
Az én fáradt sóhajtásom, 
Ő se tudja, csak úgy érzi, 
S mintha szólna: értesz, látom! 

Üres szombat-délutánon 
Így társalgunk csendben, hosszan, 
Bútól és örömtől távol, 
Süppedező unalomban. 

Így társalgunk: én s a kályha, 
S közbe' írom ezt a verset 
Csak azért, hogy agyonüssek 
Így is néhány lomha percet . . . 

UNALOM. 



MIÉRT? 

Miért? — mered rám mindig, mindenünnen, 
Idegenül e kurta szó köd-arca. 
Miért az élet magasbatörése? 
S a színes álmok sárbahullt kudarca? 

Miért kacag piros, bolond szivem, 
Ha bimbót bont a tavasz csoda-ujja? 
S miért fáj úgy, ha lombot tép a szél, 
És hervadt kincsét az útamra fújja? 

Mért hív a csend? és anyja: a falu? 
S miért lesz börtön az akácvirágos 
Falusi utca mégis? És miért int 
Felém megint a lázas vérű víiros? 

Mért lesz a vágy, a könny, meg az öröm 
Nótába ringó varázshangú ritmus? 
Mért vezet mindig, mindig távolabb, 
Egyre beljebb az élet-labirintus? 

Miért? Miért? — És nincs rá felelet, 
Sehol és soha, bcírhova nyitok, 
Csak lelkem mélyén messze valahol 
Idegenül durúzsol a titok . . . 



GYERE, SZIVEM . . . 

Gyere szivem, pajtás, szánjuk rá magunkat, 
— Nézzünk fel az égre — 
S ketten, kéz a kézbe — 
Vágjunk neki végre hosszú, nagy útunknak! 

Gyere szivem, pajtás, járjuk a világot, 
S hol az öröm tilos, 
Hol az élet kínos: 
Gyújtsunk fel ott piros, vigasztaló lángot! 

Ahol fáznak-áznak, fűtsünk, melegítsünk, 
Minden kis szobára, 
Szürke félhomályra 
Könnyű, lenge, dríiga füst-ezüstöt hintsünk! 

Gyere szivem, pajtás, legyünk itt a földön 
Messzefényű fáklya, 
Égő, élő kályha — 
Kamattalan, drága, örök ingyen-kölcsön! 



EZ A DAL. 

Nem sok, csak egy aranysugár a milliárd közül, 
Egy hangfoszlány az őszikék nyáresti hegedűibül, 
Parányi por: virágkehelyből pilleszárnyra hullt — 
S mégis minden: jelen,jövendő, és a drága mult, 
S mindig, mindig valami más: 
Halk rianás, izzó parázs — — — 

A boldogságom arany poharából 
Kicsurrant csepp öröm-varázs! 

28 



A JÁTÉK VÉGE. 

Valamikor, ha jött a nyár, a rétre 
Kacagva járt egy kislány, kisgyerek; 
Játszott, dalolt és hidat épített 
Apró kezük a csermely kék vizére. 

Nád volt a lába, pipacs az eresztet, 
A tüskerózsa szára a gerenda, 
És utasnak a karcsú virághídra 
Piros katicabogarat kerestek . . . 

A múlté már a játék, régi nyár, 
A vadvirághíd, katicabogár, 
De megmaradt egy boldog, drága mása: 

Közöttük színes szerelem-híd áll, 
S virágos ívén egymásra talál 
A szivük forró, tiszta vallomása . . . 



HÍVOGAT,í S. 

Gyere . . . ne félj, ha lángol is szemem, 
S a fénye talán furcsa, idegen — 
Gyere . . . ne félj: 
Ez a sugár a tiszta szerelem. 

Gyere . . . ne félj, ha hangom úgy remeg: 
Hisz fáradt vagyok: ¿ílrnot kergetek 
Gyere . . . ne félj, 
Akard te is, nogy szerethesselek. 

Gyere . . . ne félj! Ne nézz semerre se, 
Csak énfelém, s ne hallgass senkire, 
Csak énreám — 
Ne félj, várlak már, csak gyere . . . gyere! 



OLYAN A LELKED . . . 

Olyan a lelked, mint az éjszaka 
Mély-kék egén a csillagok: 
Elérhetetlen messzeségben 
Ezernyi fénnyel úgy ragyog' 

Olyan a lelked, éppolyan csoda, 
Mint ez a csillagos palást: 
Ha rámhajol, úgy érzem mindig, 
Hogy engem néz csak, senki mást! 

Olyan a lelked, éppolyan titok, 
Mint ez az égi végtelen: 
Tán soha-soha el nem érem — 
Tán soha meg sem ismerem! 



MÁJUSI SZONETT. 

Ünnep volt . . . május . . . rózsát szórt a reggel 
A háztetőkön, tornyokon, a parkon, 
Ezüst-köd hullt a szőke Tiszaparton, 
S rigók daloltak versenyt a szivemmel. 

r 

Ünnep volt. . . május . . . Könnyű volt a szárnyam: 
Kedv, nóta, ábránd, friss tavaszi álom — 
S át a tornyokon, tanyákon, rónaságon 
A Tiszapartról tihozzátok szálltam. 

S ott csodát tettem: kedvem lett a kedved, 
A nótám nótád, tündérkert a kerted, 
S rácsoskaputok dúca kivirágzott . . . 

Ünnep volt . . . május . . . nálad járt a lelkem, 
S álomszegekkel a szivedre vertem 
Egy szent, örökszép, zengő nyárfaágot . . . 
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am: 

HA A MEZŐKET JÁROM . . . 

A szemed kék búzavirág, 
A szived margaréta, 
S fellángoló pipacs a szád: 
Ezért gondolok én rétid, 
Ha a mezőket járom. 

A szemed kék búzavirág, 
Az ég mosolya benne: 
A kék eget deríted rám, 
Ha ránevetsz szememre. 

A szived margaréta-szív, 
Fehér, mint angyal-álom: 
Ha szeretetre szomjazom, 
Ott mindig megtalálom. 

Fellángoló pipacs a szád: 
Gyere, csókolj meg, édes; 
Szent mámorba ringasson el 
Halk, csókos remegésed. 

A szemed kék búzavirág, 
A szived margaréta, 
S fellángoló pipacs a szád: 
Ezért gondolok én reád, 
Ha a mezőket járom. 



MINTHA LOPNI JÁRNÉK . . . 

Ügy mehetek csak hozzád, mint az árnyék, 
Osonva, halkan, mintha lopni járnék . . . 

Fürkésznem kell az utcát vizsla-szemmel, 
Hogy ne kerüjek össze emberekkel; 

Ügyelnem kell a lépteim nyomára, 
Hogy azt se lássák meg az út porába; 

Az ajtótokat halkan nyithatom meg, 
Mert tán itt még a csendre is f igyelnek! 

Magányosságba, csendbe burkolózva, 
így mehetek csak hozzád — tolvajmódra, 

Ügy mehetek csak hozztid, mint az árnyék, 
Osonva, halkan, mintha lopni járnék . . . 
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KOPOGTATTAM SZIVEDEN 

Kopogtattam sziveden, 
Rámondtad, hogy „tessék!" 
Azt hitted, hogy nem leszek 
Más, csak futóvendég. 

Hej, de megjártad velem, 
Ottmaradtam nálad — 
Nem vendégnek, nem másnak: 
örök lakótársnak! 



Szeretlek. Szivemből, szorongón, szerényen, 
Ábrándosan, áldón, álmatag-fehéren. 
Remegőn, repesőn, régi rajongással, 
Igazat ígérőn, izzó imádással, 
Kacagón, könnyesen, király mód, koldusul, 
Angyalként, azontúl — kimondhatatlanul! 
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TAVASZI ÖTLET. 

Ijesszünk rá egymásra, édes: 
Te ne küldj többé levelet, 
Hadd higyjem azt, hogy elfeledtél, 
Hogy a szived már mást szeret. 

Én írok ugyan, de csak ennyit: 
„Köszönöm, hogy már nem zavarsz, 
Hogy új, színesebb, szebb utamnak 
Árnyéka lenni nem akarsz." 

Ijesszünk rá egymásra, édes, 
Hazudjuk, hogy csal a szivünk, 
Hiszen tavasz van, víg, szeszélyes, 
Hidd el, egy csöppöt sem veszélyes -
Nyárra úgyis kibékülünk! 
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AMIÓTA . 

Amióta búcsút mondtam akácos kis falunknak, 
Odahaza a leányok mindig engem szapulnak. 
Azt mondják, hogy a korcsmáros szőke lánycít 

szeretem, 
Minden este odajárok, 
S a kontómat csókjaimmal fizetem. 

Énmiattam beszélhetnek minden tücsköt-bogarat, 
Úgyis tudom, az irigység fúrja az oldalukat, 
Néznék csak úgy véletlenül néhánynak a szemébe: 
Tudom, akkor én lennék a 
Világ legjobb, legjcímborabb legénye . . . 

v 
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ÁLOMŰTON. 

Óh, sokszor-sokszor jó így menni, 
Furcsa jeleket hagyni hátra, 
S gyerekes hittel hinni egyre, 
Hogy az uta?7i titkos beszédét 
Valaki mindig kitalálja. 

Óh, sokszor-sokszor jó így menni, 
Tele álmokkal, tele fénnyel, 
S a lelkem rejtett tarsolyából 
Apró, bohó, bolondos versek 
Furcsa jeleit szórni széjjel . . . 




