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E L Ő S Z Ó 

A legnagyobb készséggel és örömmel vállalkoztam 
arra, hogy József Attila első verses könyvéhez 
előszót írjak. Ez a nagyon fiatal és nagyon tehetséges 
költő a legteljesebb mértékben megérdemli, hogy a 
figyelem feléje forduljon, hogy igaz szeretettel és 
reménységgel fogadja a magyar olvasóközönség és 
hogy a kritika se menjen el mellette közömbősen vagy 
ellenségesen és ne elégedjék meg vele szemben a 
nyomtatásban megjelenőknek rendesen kijáró váll-
veregetéssel. 

József Attila Isten kegyelméből való költő, ezt meg 
lehet és meg is kell mondani és nagy fiatalsága olyan 
ígéretekkel teljes, amelyeknek beváltása és — ez nem 
csak és nem mindig a költőn múlik egészen — őt a 
jövendő magyar poézis legjobbjai és legígazabbjaí 
közé fogja emelni. Ez a most serdülő és még iskoláit 
járó költő már eddig is sokat és mélyen szenvedett 
az élettől és az emberektől, hordozta a kietlen nyo-
mor és elhagyottság keresztjét, árván és níncsetlenül 
vándorolt és dolgozott és tanult, egyetlen vigasztalása 
az a jótékony és áldott géniusz volt, amely Csokonait 
és Petőfit — dicsőséges elődeit nyomorban és külde-
tésben, — a cudar és átkozott nélkülözés kőpárnáín 



és szalmavackán se hagyta cserben. Ma költőnek lenni 
megint áldozat és mártirium egy kicsit, szegény köl-
tőnek lenni — bár ez talán pleonazmus — különösen 
az. De József Attilának van még egy irigylésre méltó 
kincse, a költészet adománya mellett — ifjúsága és 
az a tudat, hogy előtte a végtelen lehetőségek holnapi 
birodalma. Ám a fiatal palántát szeretni, gondozni és 
ápolni kell, mert külőmben nem fog égbe nőni. (Ezt 
úgy se igen engedik meg nálunk emberek és viszo-
nyok, akár Petőfiről van szó, akár Adyról.) 

Nem ismerek bölcsebb és igazabb fajvédelmet, mint 
a valódi tehetség, az Ígéretes fiatalság megbecsülését, 
pártolását, okos és szerető felemelését.Emberek, magya-
rok, íme a költő, aki indul, magasba és mélybe: 
József Attila, szeressétek és fogjátok pártját neki! 
Ennek a szegény, csonka országnak egyetlen meg-
maradt és el nem rabolható kincse kultúrája és ennek 
a kultúrának reménységei közül való ez a József 
Attila, akit nem én, de a múzsa avatott pappá a 
szépség és igazság magyar templomában. 

JUHÁSZ GYULA 



V«r*emm»l hogyha meg«lé(f*xel — Kínáltam úgyU már elégszer — Fogadd el: vére», könny»» ékszer. 

Ó, zordon Szépség, trónusodhoz jöttem, 
Bús koldusod, ki elfáradt szegény. 
Vér-rózsák nyiltak lábom vak helyén, 
De trónusodhoz mégis elvetődtem. 

O zordon Szépség, mosolyogsz fölöttem 
S hallgatva ülsz a dús Élet hegyén. 
Egy ájult lelket hoztam. Az enyém 
És fölajánlom Néked összetörten. 

Örökkön verte mákonyos varázsod, 
Most oly hideg, mint néma mosolygásod. 
S várna reá száz büszke viadal. 

Ö hívd életre ápoló szavakkal, 
Illesd meg homlokát meleg ajakkal! 
Ó Szépség, nézz r á : olyan fiatal. 



FALAK 

Kopár szobám — kopárabb négy fala 
Csupaszon, fázón mered az égnek. 
Talán a kékes magasba vágynak, 
Hol nem fú szél és csillagok égnek. 

Őriznek engem, óvnak, szeretnek — 
Kétoldalt egy-egy, hátul egy s elől. 
— Ha meghalok, gondolom magamban, 
E négy fal akkor rögtön összedől. 

Föltámad akkor Anyjok a Szélvész, 
Föltámad akkor Apjok a Vihar 
S tetemem lassan betakargatják 
A leomló falak poraival. 
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A VERGŐDŐ DIÁK 

Előtte sivár halom mered, 
Két szemében a szíve remeg. 
— Szegény diák. 

Illatos és csókos az éjjel, 
Piros szirmok szállanak széjjel 
Rózsatövőn. 

Nagyon szeretne kisuhanni, 
Mámoros csókban együtthalní 
Valakivel. 

Hanyatt feküdni uccakővőn 
S úgy várni, ha már nincs más öröm, 
Naptalanul. 

Száguldani egy őrök éjen 
S az éji széllel friss fehéren 
Titkolózni. 

Vágyva vár kint az Élet-asszony 
Egy új sebet, hogy fölfakasszon 
Ifjú ajkon. 

De hiába, ő nem csókolhat, 
A diák nem megy, int a Holnap. 
(Elhal a Vágy.) 

S előtte sivár halom mered, 
Két szeméből a bánat ered. 

* 

— Szegény diák. 



NÉZEM A LÁMPÁT 

Nézem a lámpám. Villamos lámpa. 
Fűti egy titkos, rejtett erő. 
Tompa árnyékból csillogó élet lesz, 
Ahogy belőle fény tör elő. 

Nézzétek, milyen megfoghatatlan, 
Csupa titok, csupa hatatom 
S mégis, fényével akkor pompázhat csak, 
Mikor én, az Ember, akarom! 

Midőn lefekszem s oltom a lámpát, 
Váratlanul azon akadok: 
Mi lenne, hogyha többé föl nem gyúlna 
S örökre sötétbe maradok! 
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VÁRAKOZÁS 

Alszik a vár, elhagyatott. Kong a terem, fojt a magány. 
Porbelepett ó-aranyos oszlopí közt lóg a falán 
Sok fekete, ódon, öreg hősi vezér, ősi alak 
Képe s a vár elhagyatott. Állnak az ősz, néma falak. 

Kincs, arany és drága ezüst. Szellemeké mind e halom 
(Szívem e vár.) s alvad a bor, izzik a Vágy ravatalon. 
Mennyezetes, szép nyoszolya, rajt* a selyem csókra terül. 
Őrzi merev isteni nő, friss mosolya is merevül. 

Nesztelenül dús, puha, lágy szőnyegek is fekszenek ott, 
Mint a mezőn elfeledett, hóbefedett, árva halott. 
Udvaron egy mélyvízü kút, rátűz a Nap, habja vakít 
S alszik a vár, elhagyatott, mint a halott. Vár valakit. 



KERESEK VALAKIT 

Tele vágyakkal zokog a lelkem, 
Szerető szívre sohase leltem, 
Zokog a lelkem. 

Keresek Valakit s nem tudom, ki az? 
A percek robognak, tűnik a Tavasz 
S nem tudom, ki az. 

Csüggedő szívvel loholok egyre, 
Keresek valakit a Végtelenbe, 
Loholok egyre. 

Könnyím csorognak — majd kiapadnak: 
Vágyak magukkal messzebb ragadnak — 
Majd kiapadnak! 

Búsan magamnak akkor megállok, 
Szemem csukódik, semmítse látok — 
Akkor megállok. 

Lelkem elröppen a Végtelenbe, 
Tovább nem vágyom arra az egyre, 
A Végtelenbe. 



CSEND 

Riasztó, mint a fölmorajló tenger 
És mint a végtelen hó épp olyan. 
Álarca mélyén bús Halál rohan — 
Jaj, üstőkömbe kap s én gyáva Ember 

Remegve ejtem lelkemet elébe. 
A szívem hallgatom — kopog-e még? 
És megunom ez egyhangú zenét, 
Pedig de jó, ha ver és nincsen vége. 

Úgy érzem, mintha íngoványon járnék 
És jaj süpped alattam a talaj, 
De bennem még ellentállás szaval, 

De fülemet betömte. — O, mi vár még 
Reám, ki immár néma, hangtalan. 
— Fejem lehajtva megadom magam. 



NAPSZONETT 

• 

o 

A vén díványon hentereg a Nap, 
Magával hozta erdők illatát 
S kinek örömből semmi sem maradt, 
Vidultan nézem én kopott diák. 

Hogy nyújtózik, milyen kacér, hamis I 
Aranyhajával elborítja arcom, 
Lágy csókja éri rezgő ajkam is, 
Ölébe békén árva főmet hajtom. 

— Ö Nap, a csókod új életre kelt, 
Ha simogat selyem hajad még élek; 
Rossz idegem új ösztönökre lelt. 

Maradj őrökre — éjszaka lesz, félek, 
Az éjnek oly riasztó árnya van 
S ó jaj, nem gyújthatom föl önmagamí 
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ERŐÉNEK 

Derekamban tizenhétéves izmok ringatóznak 
És szemem meg nem csorbul a horizontnak az 
Én vállamra veszem a Tavaszt 
S a szívemnek hozom el. 
Bírom vonszolni Időtlenségem igáját 
És térdeim nehezebb súlyú sóhaj alatt ís 
Meg nem rogyadoznak. 
En magamban rejtem a tűzokádót, 
De ajkaim keserű rímeknek a bánatát facsarják. 
Talpam alatt gúlák világa porladozik szét 
És a végtelen Nap ídeszédült lelke 
Égbebíllenö fejem koszorúzza. 
Összeszorított öklömről a sebek lecsöpögnek 
S én még tudok ís alázattal borulni 
Anyám begyepesedett koporsójára. 



BÜS MAGYAR ÉNEKE 

Száll az ének a mezőnek, esti szellő hollószárnyán, 
Valami kis kopott ember énekelget búsan, árván 
Bolondságról, szerelemről, kora őszről, illó nyárról 
S körülötte elterülő néma magyar pusztaságról. 

Fáj neki a teste, lelke, szíve tája, szemegődie, 
Nem is tudja, feltámad-e, elpihenne mindörökre. 

Titokzatos messzeségben istent keres magyar hangja, 
Régi hónát, testvéreit — mást se tehet — síratgatja. 
Píros kedve pillangó volt, sárba fulladt ott Erdélyben, 
Zöld reménye foszlányai meghaltak a Felvidéken. 

Fáj neki a teste, lelke, szíve tája, szemegődre, 
Nem is tudja feltámad-e, elpihenne mindörökre. 

Nincsen csak egy cíterája, húrjai az égig érnek, 
Rajt ' pengeti balladáit véres könnynek, könnyes vérnek 
Mámor esték elszállottak, ott fagytak a Karsztok alján 
S ismeretlen menyaszonya tőrt liliom, olyan halvány. 

Fáj neki a teste, lelke, szíve tája, szemegödre, 
Nem is tudja feltámad-e, elpihenne mindörökre. 

—— I. .. . viy&M' " ' ' • I 
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Nem nézi a délibábot, túl van az már a határon 
S elkerüli zárt szemét az incselkedő pajkos álom. 
Holt vitézek sírtájára hullat dalt és nefelejcset 
S fohászkodik: Uram, Hazám el egészen ne felejtsed 

Fáj neki a teste, lelke, szíve tája, szemegödre 
S hazáján, ha segíthetne, élne mégis mindörökre. 

KOLDUS 

Örökre látlak szépség-verte szemmel 
— O bús szemem, ki szépeket szeretsz! — 
Rád bámul hü szemem vak értelemmel, 
Mindig Reád és bárhová mehetsz, 
Mindig találkozol bolond szememmel, 
A kapzsi koldus új nyomort szerez: 
Szegényház óvná olcsó írgalomtul, 
Mégis kíál az útra s újra koldul. 



KÖNTÖSÖK 

Remegni kell a vérsötét 
Győkérző Bánat köntösét 
S tisztelni kell, ki hordja Ember 
És ebfoggal nem tépi szét. 

Csalán s tövisből jólszövott 
És nem libeg a test fölött, 
Tapad, szorul, ölel, fújt és mar, 
Az emberrel szint' összenőtt. 

És néha egyszerű, poros 
És néha meg rózsás-piros 
És néha szemszinű, meg barna, 
De mindig egyformán szoros. 

És néha pókhálós, avas 
És néha súlyos, mint a vas 
És néha meg aranyszegélyű 
S csillog mint messzi kék havas. 

Rettegni kell a vérsőtét, 
Győkérző Bánat köntösét 
S tisztelni kell, ki hordja Ember 
És ebfoggal nem tépi szét. 

Ki fölvette, azon marad 
És benne jár és nem szabad. 
Elhordja egész életén át, 
Mig teljesen szét nem szakad. 
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NAGY AJÁNDÉKOK TORA 

Okőínyí nagy rubinkővet adok, 
Akaszd nyakadba s nézd hogyan ragyog 
Szíved fölött, a melled közepén, 
Csudáld, hogy izzik:, mint parázs, a fény. 

Szememből fődre koszorút szövők, 
Mint istennől^z, hozzád úgy jövők, 
Utad selyemmel, rímekkel verem, 
De rajt' ne járj, mert ott sóhaj terem. 

Ha szomjazol hát asszubort adok, 
De pár sötétlő könnyet benn hagyok 
S ha érzed, hogy az íze keserű —, 
Azért csak idd, nincs édesebb nedű. 

Ha tested fázik, lelkem Rád adom, 
Két vállad bársonnyal betakarom. 
Es reszkető agyam, ha éhezel —, 
Szükségbe nálam soha nem leszel. 

S ha fáradt tested megpihenni vágy, 
Nyugodj karomba, — nincs puhább faágy 
S mert kell majd egyszer mégis oltalom: 
Fogadd, fogadd el, kérlek, a karom. 

Fogadd el, vélük bármit is tehetsz, 
Azért hozzám kegyetlen nem lehetsz. 
Ha nem jönnél is, mind Tiéd marad, 
Nem kéri vissza gyönge pillanat. 
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K5T TÁVOL ZONGORA MELLETT 

m 

A hangok ömlenek a zongorából, 
Mint illatos teából száll a gőz. 
Lassan símitja arcomat a mámor 
És bennem most száz élet kergetőz. 

Mártának hangja jut eszembe mostan, 
Oly bársonyos volt s ez nem az övé. 
Szegény, talizmánt tőle nem is hoztam. 
Szemem mered a zongora fölé. 

A csókos ajka itt remeg előttem, 
Ó jaj, hogy tőle messze elvetődtem, 
Ó jaj, emléke mért olyan erős? 

Hová kell mennem? Nem enyhit a Távol. 
És hangok ömlenek a zongorából, 
Mint illatos teából száll a gőz. 

Kmm^ 
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NYÁRI DÉLUTÁN A SZOBÁBAN 

Fuldoklik már a széternyedt szoba. 
A politúros asztal és a székek, • 
Vén arca kéksötét homályba réved. w 

Vár rám a lépcső villogó foga. 

De lenn a fürdő-strandon, a Dunán, 
Píroscsíkos, vizes trikók feszülnek. — 
Jó ára van a könnyű tüllnek, 
A friss szél futkos fodrai után. 

Nem volna rossz az ódon Óbudába, 
Ingujjba lenni, vagy nemís ruhába. 
Kis korcsmában a sört isszák. — Talán. 

Ha én is innék, habzana a szám. 
Száradt a számpadlása és a nyelvem. 
Jaj, inni kell, de akkor föl kell kelnem. 



CSÓKKÉRÉS TAVASSZAL 

Márta hajad 
Bronz-ajakad 

Kéri s lázad a vágyam 
Illatozó 
Vészt okozó 

Csókba lehelni be lágyan. 
Megremegő, 
H ü szerető 

Karban ölelni igézve, 
Édes őlőn, 
Rózsatövön 

Szép szemeket megidézve. 

Retten a lomb, 
Zőldel a domb — 

Arra szaladnánk ketten, 
Reppen a szél 
Csókra beszél, 

Dalra kel önfeledetten, 
Véle dalol, 
Itt valahol, 

Szív-körülőttem a vérem: 
Csend, Kicsi, csendí 
így, ez e rend — 

Most csak a csókod kérem. 



SZERELMES KESERŰ HAZAFISÁG 
^ i. 

Engem nem hívnak Parisok, Velencék, 
Hol mint szökőkút, gyöngyöz életár, 
Reám Hazám tarolt mezője vár — 
O, csak tarolt ne volna ! én is mennék ! 

Talán, talán úgy én is ott lehetnék. 
De itt aszott a tépdesett határ 
S hiába hullatom kőnyüm le, már 
Nem sercen fu és nem libegnek lepkék, 

Mert Istcnúr hogy szántsa, bérre vár 
És semmim sín csen, amivel fizetnék, 
És hitem összedől, mint kártyavár: 

Jaj, Sorsunk elvesztette bús lelencét! 
És szívem sincs, odadtam régen már 
Egy szőke lánynak e fakult szelencét. 
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VARLAK 

Egyre várlak. Harmatos a gyep, 
Nagy fák ís várnak büszke terebéllyel. 
Rideg vagyok és reszketeg ís néha, 
Egyedül oly borzongós az éjjel. 
Ha jönnél, elsimulna köröttünk a rét 
És csend volna. Nagy csend. 
De hallanánk titkos éjjeli zenét, 
A szívünk muzsikálna ajkainkon 
És beolvadnánk lassan, pirosan, 
Illatos oltáron égve 
A végtelenségbe. 



NEM TUDUNK ÉLNI 

Bennem betöltetlen szomorúság tátong 
S gízgazzaí benőve minden istenoltár. 
Hajh, vágyak anyja, de mostoha voltál. 

Eltévedtem járván erdő-rengetegen. 
A félelem sikong zírrenő haraszttal 
S vén adós erdő nem úz, nem marasztal. 

A fák sudarára szállt az Est, az álnok 
És torkom szorongatja valami titok: 
Ajkat én miért csak sóhajra nyitok? 

Magyar vagyok én is, (rivallnak a kányák) 
Ilyen vagyok én és sose leszünk mások. 
Jaj, jaj, nem tudunk élni, nyavalyások. 

ÍSSiSZeKiSS 
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JUHÁSZ GYULÁHOZ 

Bátyám, ki bortól mámoros éneket 
Zengsz húrodon, Te, nézd a magyar hazát, 

Csítítsd eí Anna-kérő szíved 
S öntsd az erőd a reménytelenbe. 

Hangod legyen az Őszi vihar sötét 
Zúgása, melyben tompa a jajgatás, 

De a harangszó messze hangzik 
S tornya fehérlik az éjszakában. 

Ha sujt a villám s retten a gyönge szív. 
És ősztökéld a tétova honfiút: 

Üzend, hogy nincsen Isten, Ember, 
Csak magyarok letiport hazája. 

És hogyha kell, ó, csak könyörögj nekik, 
Hogy dolgozó nép karja erős marad 

És vagdald föl meleg nagy szíved f 

S oszd ki közöttük az éheseknek. 

Csak így lehet célt érni magyarral el, 
Szidj, kérj, dörögj és hozd a reményt nekünk, 

Mert hogyha nem remél a költő, 
Más ki remélne az új hazában. 



ÉNEK MAGAMHOZ 

Szeretni kell a csalfa köd-eget, 
Szeretni kell száz csillag enyhe képét, 
Fölnézvén a szív könnyebben feled 
És föltalálja tán az örök békét. 

Csókolni kell az élet-mart sebet, 
Csudálni kell a lányszem tiszta képét, 
Dalolni kell a bánatok felett 
S nem kérdní, hogy vén Földünk meddig ég még. 

Tisztelni kell az öregek kezét, 
Simogatni az ifjúság fejét 
És bátor hittel élni, ölni, csalni. 

Halotti torban follyon drága bor, 
Nem szabad sírni soha, semmikor 
S ha halni kell, hát vígan menjünk halni. 
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A FÜST 

Keményderéku gyárbőrtőn dús füstje 
Nagy kedvvel száll a piszkos égre főL 
Szemében százszám szikra tündököl 
S haját borítja sóhajok ezüstje. 

Szelíden simul barna bús ökölre 
S a szívből ellop könnyet, bánatot, 
Kilop a szívből könnyet, bánatot, 
De ha akarná, csípne, marna, ölne. 

Ráömlik a gyár szürke gyászfalára 
Fátyolt terít az izzadt munkásvállra 
S amíg a sok gép zúgva zakatol 

Sötéten, büszkén, lázadó imával 
Jó bátorsággal egyre följebb szárnyal, 
A Istenhez ; valahol. 



FIATAL ÉLETEK INDULÓJA 

Apáink mindig robotoltak, 
Hogy lenne enni kevés kenyerünk, 
Bús kedvvel, daccal, de dologban voltak, 
Az isten se törődött velünk. 

De fölnőttünk már valahára, 
Kik nem tudjuk, mi az vígan élni, 
Es mostan vashíttel, jó bátorsággal 
Sorsunk akarjuk fölcserélni. 

Tudjuk, apánkkal gyávák voltunk, 
Nem volt jogunk se, csak igazságunk. 
Most nincs, ki megállat az élet-úton, 
De, ha akad, nyakára hágunk. 

Mi vagyunk az Elet fiai, 
A küzdelemre fölkent daliák, 
Megmozdulunk, hejh, összeroppan akkor 
Alattunk ez a régi világ ! 



SZEGED ALATT 
Fogadja Espersit János df. szeretettel 

Tiszánk, ifjú f oly ónk, e nyári estén 
Halkan susogja régi bánatunk. 
A Nap búcsúzik. Tört örömre festvén 
A messzit; és az Ejfa rám borul. 

Reám borul s arcom simítja lágyan, 
Hús lombja, rajta nem terem virág, 
De béborítja csöndbe síri ágyam, 
Ha majd lefekszem, én is — bús diák. 

Öreg, borús vers kél borongva bennem, 
Rokon hang zendül vissza rá szívemben. 
— Mért is kell búmat rímbe önteni ? 

Lelkemen most halk remegés fut á t : 
Szeretném szépen felköszöntem 
Magányos, árva, bús Juhász Gyulát. 



ÉHSÉG 

A gép megállt. Dús porfelleg kering 
Fölötte, mint az őszi kőd, meg pára 
S rászáll az emberek hajlott nyakára, 
Kik esznek most és izzadt-szennyes ing 

Borítja válluk. S fal, fal egyre mind. — 
Kenyér s uborka az ebédjük mára 
S mind úgy eszik, ne vesszen csöpp se kárba. 
S hogy jót harap s hozzá-harap megint. 

Most nem törődnek semmit az üdővel. 
A harapások majdnem összeesnek, 
De jól megrágnak minden falatot. 

Egészséges, még-jó paraszttüdővel 
Magukba színak port, szénaszagot 
S csak esznek, esznek. Nem beszélnek. Esznek. 



SZERELEM EZ? 

Őrjöngök Rád, ha néznek, 
Szeretne ütni két kemény ököl, 
Hogy útálom ízét a sárga méznek, 
Agyamban, hogy csak arcod tündököl, 
Hogy megvetem szelét az élet-vésznek 
S haraggal bámulok az égre föl 
S ha sírni kéne könnyeim is késnek 
S belőlem minden jóérzést kiöl, 
Szerelem ez? vagy, haj nem is tudom csak, 
Csak azt tudom, hogy megbolondulok, 
Bronzajkaím, mint gyáva koldusok, 
Csókmorzsáért könyörgenek — agyoncsap, 
Érzem, szaladj, rohanj kezem elől! 
Ihaj ! ha egyszer öklöm öldököl, 
Ideráncígállak, nézd kevélyen, büszkén 
Hogy zúz sebet e gyáva két ököl 
S csókolj bolondul holtak füstős üszkén. 
Akarom kezeimbe sodorni hajad, 
Akarom megízelní telér ajakad, 
De mondd nekem, ki eddig nem is hittem, 
Karodban él az ifjú Eletisten ! 



GYÖNGYSOR 

Szonett, te drágakő, te antik 
Gyöngysor, Reá akasztlak ím, 
Hűsen pihenj le vállain, 
De fujtsd nyakát, ha dús brigantik 

Orzó szavára hangja hallik 
S nagy átkot mondj, ha bántja kín, 
Őrködj okosan álmain 
S tüzelj, ha könnyű könnye zajlik. 

De meg ne mondd, hogy érte sírok, 
— Szavadnak akkor úgyse hisz, — 
Hogy verseket csak néki írok 

S útam az őrülésbe visz. 
Csak éjfélén, ha fénye csillog, 
Csókold haját helyettem ÍS. 
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TÉL 

Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, 
Hogy melegednének az emberek. 

Ráhányni mindent, ami antik, ócska, 
Csorbát, töröttet s ami új, meg ép, 
Gyermekjátékot, — ó, boldog fogócska! — 
S rászórni szórva, mindent, ami szép. 
Dalolna forró láng az égig róla 
S kezén fogná mindenki földiét. 

Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, 
Hisz zúzmarás a város, a berek . . . 
Fagyos kamrák kilincsét főlszaggatni 
És rakni, adjon sok-sok meleget. 

Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni, 
Hogy felengednének az emberek! 



ÖSZI ALKONYAT 
Kedves tanáromnak, Tettamanti Bélának 

Az őszutói barna alkonyat 
Halkan piheg a pelyhező havon. 

Vállamra érzem szép, meleg nyakad 
És messzi csókod itt az ajkamon. 

Hideg vonyít, agyonmart arcomat 
Forró öledbe mégse hajthatom. 

Be messze vagy még! Bús az alkonyat, 
Lágy hópíhékbe hull a bánatom. 

A BÁNAT 

A bánat szürke néma postás, 
Sovány az arca, szeme kék, 
Keskeny válláról táska lóg le 
Köntöse ócska, meg setét. 

Mellében olcsó tík-tak lüktet, 
Az utcán félénken suhan, 
Odasimul a házfalakhoz 
És eltűnik a kapuban. 

Aztán kopogtat. Levelet hoz. 



A JÁMBOR TEHÉN 

A csorda megjött. Vén rokkant kapukba, 
Píros leányzók állanak ifleteg, 
Várják az egyetlenke tehenet. 
Már van' friss széna ott a jászolukba. 

% Hozza adóját, sok zsíros tejet. 
Dús tőgye duzzadt, nagy szemére zúgva 
Bögőlyhad, köd telepszik. Lába durva. 
Fődísze rossz kolomp korcs szarv helyett. 

Bőgve megáll szokott kopott helyén, 
Most megfejik, a gyér fűből bő tej lett 
S tejét nyugodtan adja el, szegény. 

Lustán csámcsog jó-régi jászla mellett — 
Öreg, jámbor bolond, de jó tehén; 
Tavaly is, most is drága borját ellett. 



i á 

PERC 

Dalol a madár sereg, 
Hogy az erdő zeng belé, 
Maszatos parasztgyerek 
Inal a folyó felé. 

A nap ís süt melegen, 
Tüzesítí a leget, 
Nem ís látni az egen 
Pici keskeny felleget. 

A parasztgyerek hevül, 
A folyóparton ledül, 
Homokon gurul tovább 

Kavicsot fog, jó lapost, 
A folyóba dobja most 
S fütyörészve áll odább. 

& 
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RÖVID ÓDA A KELŐ NAPHOZ 

Ó örökszép Nap, te erős, hatalmas, 
Antik istenség, örökifjú Elet! 
Fellobog most dús ereimben orcád, 
Zendül a vérem. 

Fölkelő Nap, nem borulok elődbe, 
Rég-pogányosan dalolok Neked most, 
Égfelé tartott tenyerekkel, arccal 
Állok előtted. 

Őseink, ó ládd, Neked áldozának, 
Mért hagyod hát el megesett Hazámat l 
Adj erőt e bús magyarokba, Elet! 
Élni meg élni! 

. . . 
Ősapámnak bús fia lettem én is. 
Rám örökségnek csak a Név maradt már, 
S én kőszőntlek: ím kííszom Nevedre 
Friss-vizű kancsóm. 

N-í/i iVoZ 
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HYMNUS A BORHOZ 

Bor, te dús örőmelíxir 
Bor, te táltos rőt pogány, 
Csók az Elet ajakán, 
Kedvesemnek várva vitt hír. 

Vérem forrjon véled össze, 
Bor, te férfikor teje, 
Mindeneknek elseje, 
Torkom érced had fürőssze. 

Bor, te ünnep ékes gyolcsa, 
Május hímes köntöse, 
Víg tüzek víg kürtőse, 
Őserők tüz-ístenkorcsa. 

Bor, ma téged megrabollak, 
Mellem érted döng s tüzel, 
Bor, téged vasárnapollak. 

Bor, ó égjünk, égjünk együtt el! 

yffí 



ŐSAPÁM 
Sz. Szigethy Vilmosnak 

Fakó köntösben, hószín ménlován, 
Alomban, éjjel, itt jár Ősapám, 
Ruhája egyszerű, díszt nem visel, 
De nagy szemében őserő tüzel. 

Dús hosszú fürtje barna mint a föld, 
Vasmarka kérges, nagy tusákra tört, 
Süvegje mellett karvaly szárnya száll, 
Előtte messze száz vitéz halál. 

Rézarca, mínt a gondos est, nyugodt, 
— Kacagni tán soha nem ís tudott — 
Nyakán feszülnek holló-vérerek, 
Tömbmelle vulkán tengerek felett. 

Leszáll lovárul — tán Hadúr maga ! — 
Bronzajka mozdul s nem hallik szava, 
Rám néz, szemembe, kezet fog velem, 
Bús apa bús fiával, csendesen. 



SPLEEN 

Halál, terítsd rám köntösöd, hisz fázom, 
Gonosz szélyész s vihar dúl bennem és süvölt, 
A vágy-sakálsereg az égre fölüvölt 
S bús esten meztelen bőrig megázom. 

Sáros hideg föld húzza, szíjjá lábom, 
A bátorságom is bizony ínakba tőrt. 
S rekedt torkom ha még keserves dalra hőrg, 
Ne hidd, hogy élet-ének zeng a számon. 

Mert jaj, bizony kék minden tagom s reszket, 
Szemem homályos, tért, útat tévesztek 
És fázom — nézd Halál, hí mostoha fiad. 

Szeretne köpenyedbe burkolózni, 
Már úgy se tudna vígan lobogózni, 
Szegény, a lelke fázik s az élettől riad. 



BOROS KESERŰSÉG 

Öblös mellel szeptemberbe 
Vad dalokra fenekedve, 
Nekíkeserülve most, 
Rajt* igyunk egy huzamost! 
Égjen a bor fene kedvé 
S forrjon át a dús erekbe, 
Hát igyunk egy huzamost! 

Egyik kortyra jő a másik, 
Ifjú fogam úgyse vásik 
S fejem úgyis szürke lesz, 
A bánattól szürke lesz. 
Hejh, én láttam a bokáit! 
Hajh, de bor a bátorság itt 
S nagy-sanyarú ünnep ez. 

Bor, cselédem így veszünk el, 
Egymást égetjük tüzünkkel, 
H a j h ! de virul az a lány! 
Hejh ! de szép is az a lány! 
S élni úgyis keserűn kell, 
Ha veszni kell, hadd veszünk el, 
Csak viruljon az a lány! 



PAP A TEMPLOMBAN 

Fejem forró, de büszke templom, 
Nagy orgonája búgva zeng, 
Sötét vér hull a kőre lent 
Sötét oltárról, régi tempón. 

Tömjének kába füstje leng 
És nyöszörögve és sóhajtón, 
Egy lélek sír a templomajtón 
Bús éneket, istentelent. 

Egy őrült festő rég-időbe 
Arcképet festett — haja szőke — 
Oltárképül a csonttemplomnak. 

Előtte ott áll a Halál. 
Nagy csönd lesz. És a vén, komor 
Hallkan, csudásan prédikál. 



CSÖNDES ESTÉLI ZSOLTÁR 

Ó, Uram, nem bírom rímbe kovácsolni dicsőségedet 
Egyszerű ajakkal mondom zsoltáromat. 
De ha nem akarod, ne hallgasd meg szavam. 

Tudom, hogy zöldéi a fű, de nem értem minek 
[zöldéi, meg kinek zöldéi. 

Érzem, hogy szeretek, de nem tudom, kinek a száját 
[fogja megégetni a szám. 

Hallom, hogy fú a szél, de nem tudom, minek fú, 
[mikor én szomorú vagyok. 

De ne figyelmezz szavamra, ha nem tetszik Neked. 

Csak egyszerűen, primitíven szeretném most Neked 
elmondani, hogy én is vagyok és itt vagyok és cso-

[dállak, de nem értelek. 
Mert Neked nincs szükséged a mi csudálásunkra, 

[meg zsoltárolásunkra. 
Mert sértik füledet talán a zajos és örökös könyörgések. 
Mert mást se tudunk, könyörögni, meg alázkodni, 

[meg kérni. 

Egyszerű rabszolgád vagyok, akit odaajándékozhatsz 
[a Pokolnak is. 

Határtalan a birodalmad és hatalmas vagy meg 
[erős, meg örök. 

Ó, Uram, ajándékozz meg csekélyke magammal engem. 

De ha nem akarod, ne hallgasd meg szavam. 
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KUKORICAFÖLD 
Osvát Ernőnek 

A kukoricaföldön ülök, várok, 
T á n arra, hogy a varjü mikor károg 
És mikor kell zengő cinnel tovaüzni. 

A hüs Alkony beborít csöndes kékkel, 
Én Rád gondolok nagy gyönyörűséggel 
S szeretném a karom derekadra fűzni. 

A Nap lement. Oly egyedül maradtam, 
A Föld is kezd kihűlni már alattam. 
A néma út fölött már a hagoly huhog. 

A Nap lement. És én még várok, várok. 
Terád várok. Nem jössz ? És sírdogálok: 
Szívemre a bánat halk csöppekben csurog. 



Cí 

PARASZTANYÓKA 

Vén, ráncos arca majdnem fekete, 
Kiszítta régen már a nap heve, 
Fogatlan szája bús sóhajúreg, 
Glyr csöndes néni és olyan öreg. 
Fonnyadt karjával multakat ölel, 
Halálra vár s az tán sosem jön el. 
Egyformán csöndes, zajt sosem okoz, 
Sovány kezével lassan elmotoz, 
Szentképet s egy fényképet nézeget — 
Öreg korát dús bánat ülte meg. 
Sokszor kibámul a kis ablakon. 
Elrévedez egy álomalakon. 
Gyér ősz haj szárad csontos csöpp fején, 
Öreg királynő bú-trón tetején. 
S úgy elfárad míg a templomba ér, 
De elmegy, hogyha nyár van, hogyha tél, 
Letérdel ott a bús hideg kövön 
S ha van öröm, úgy néki ez öröm. 
Lakán is ott borong ez a ború, 
Falán sok szentkép, néma koszorú. 
Macskája vén, már régen nem dorombol. 
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RÉSZEG A SÍNEKEN 

Egy részeg ember fekszik a síneken, 
A bal kezében taríja butykosát 
És hortyog. Alszik hajnali hívesen. 
Az Éj az úton most üget el tovább. 

Kúszált haját már ékesítette sok 
Gíz-gaz-szeméttel lágyan az éji szél, 
Most hint az ég rá isteni harmatot 
S meg nem mozog, csak melle zihál, hisz 

Jobbőkle mint talpfa olyan kemény, 
Úgy alszik, mint rég, anyja meleg ölén. 
Ruhája rongyos. Még fiatal; legény. 

A Nap se kél, az ég hamuszínre tört. 
Egy részeg ember fekszik a síneken 
És messziről lassan dübörög a főid. 



ÜDVÖZLÉS 

Ma újfent üdvözöl szívem 
A szomorúság enyhíben. 

Ma száll szerelmem bronzhajadra, 
Mint holdsugár pajkos patakra. 

Ma bús torokbul hull a szó, 
Mint holt fölött a puskaszó. 

Ma nem fogynék ki én a csókbul: 
Galamb szerelme friss kacsókbuí. 

Ma ím elődbe térdelek, 
Szerelmesen köszöntelek. 

De férfíságom harcra int, 
Csítítom, fölpattan megint. 

S oly bús szívem, hogy még megöllek. 
Nem ma, ne félj, ma üdvözöllek. 



BÚS ÉNEKHIVÁS 

Lelkem részeg szavak örök-mogorva csősze, 
A pince ajtaját nyisd fel komor legény! 
Ma bús vagyok nagyon — és, jaj, felejteném 
Kegyetlen bánatom, mely ifjúságom ősze. 

Lelkem, komor legény, ma ölni kell a bornak — 
Pogány erős legyen: a súlyos alkohol. 
Csókolja szét agyam, ki verseket kohol 
A szőke lány felől, míg sejtjei bomolnak. 

S eredj a lányhoz el — ó, csókold meg helyettem 
Szép ajkát, szép nyakát, durúzsolj önfeledten 
Bódító dalokat: s amíg te énekelsz, 

Alkoholos szavak ködös pincéje torkán 
Vad orgiát csapunk, dalolva mint az orkán, 
Bús szivem, én s a víg delírium tremens. 



VERSEK VÉGÉRE 

Ó jajgató, bús hangok, a könyvetek megírtam 
És most, hogy már reátok hajtom a fedelet 
Nem is tudom elhinni, hogy annyit összesírtam, 
Hogy bennem annyi édes, részeg bú erjedett. 

Ritka mosolyom dalba kiönteni nem bírtam, 
Csak könny zuhant szememből, ó sírtam eleget! 
Egy csúfos hang belüről űzött, hogy így megírjam 
S hígyjem, a víg Öröm hogy egész elfeledett. 

De ime, bánatom már rímekbe van megölve 
És sajnálom, hogy nincsen, ki szívemmel pörölne: 
Ó gyertek vissza régi, enyhítő bánatok! 

Én gyönge legény verset vérrel nem áztatok. 
De kotorász mellemben Magányom éles körme 
S már sírok, mert egy szőke fejet nem láthatok. 




