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Könyörgő áldozás
Uram én voltam vágyak rabja,
Szolgáltam részeg álmokat,
S — én, bús mezők vigasztalanja 
Megvigasztaltam másokat.
Uram, Te tudod, nem nevettem,
De az élet mindég kacagott,
S míg én száraz kenyeret ettem,
Lelkem kincses kalácsot adott.
Pár pohár borom már megittam,
És hiszem, hogy jószívvel adtad.
— Tán ezért van, hogy meddőn vártam, 
Mert a győzelmet megtagadtad. —
Uram, Te tudod, könnyben égek 
S a szívemen milliónyi ránc.
Dalos lantomról réges régen 
Lepattogott az aranyzománc.
Uram, látod: folyik a vérem,
És sót hintenek a sebemre 
Magam-fajtáknak ez a bére?
Ne marcangoltasd véresebbre . . .
Uram a tüdőm már szétomlott,
A hangom Uram néma, süket.
Beteg agyam kuszáit megbomlott,
S álmaim vesztik a vérüket.
Uram-nekem sok volt az élet,
Tán ezért van, hogy holtan élek . . .
Mi vár még rám? Egy bús ítélet?
Urarn, én félek . . . félek . . .
A dicsőségnek cserfatölgye
Nekem nem zöldül. . . nálam temetnek.
Az én birtokom holtak völgye,
Hol az álmok halva születnek.
Uram . . . elég v o lt . . . Nézd: a szolgád 
Muzsikus szerszáma elromlott.
Az izmaim agyon hajszoltak,
Keress magadnak más koboldot 
Más koboldot. . .



A költőt kellene megmenteni
Tudjátok-e, hogy ázom, fázom 
és lelkem durván didereg?
De a csengetyűt mégis rázom, 
hogy riasszam a hideget.

Tudjátok-e, hogy minden préda?
Én is prédálom magamat.
A züllött gond; az ősi céda 
herdálja erőm s magamat.

Tudjátok-e: sorsfordulóban 
fuldoklóm, s holnap nem leszek?
Talán egy versben — vagy egy csókban — 
hirtelen, holtan, — elveszek.

Tudjátok-e, hogy sok már bennem 
a meddő emberszeretet?
Mért kell mégis a kín medrében 
hancuroztatnom lelkemet?

Szép is lehetnék. Jó is lehetnék.
Hős is: bírnék pár háborút, 
de csatáimban csak is temetnék, 
önmagamat a szomorút.

Kesergő anyád, s bárki, bárki; 
itt szenved a szivem közepén.
Lehetsz'a senki, vagy: akárki;
Enyém vagy. Enyém, csak enyém.

De én kié vagyok. Testvérem?
— ki élte előtt hulla lett? —
El nem ért célomért hullt vérem,
S a temető rég megevett.

Mentsétek meg kárhozott lelkem?
(A Sors újból temetne, ni!)
A költőt szeressétek bennem:
Öt kellene megmenteni. . .

fi



Halálos szonett
Ma bölcsesség szól belőlem, halga: 
Túljutottam óceánon, csúcson,
S most látom, hogy minden harcom balga, 
Semmim sincs, bár mindenhez van jussom.

Nincs értelme tudásnak, se harcnak 
Semmitévő szemlélődés sem kell.
Nem fontos milyen az élet arca,
S jöhet a kín özönlő sereggel.

Bölcsen szólván, vissza visszanézek 
Életünkben keseredett mézek 
Nincs már üdve hitnek, se keresztnek.

Bölcs vagyok ki az életen túl van 
És a halál szűz mélyébe hullván,
Boldogító temetőt keresek.

Bp. 1952. XII. 3.



Karácsonyi ajándék
Karácsonyi ajándékul 
Vaj mit adjak tenéked?
Valami szép, maradandó 
És értékes emléket?
Szívem táján körülnézvén 
Nem találok egyebet,
Amim van az sovány kincsem 
S nem érték csak —  szeretet.

Szeretlek mint szomjas vándor 
Szereti a friss vizet 
Mint a zordon téli fagyban 
Szeretem a hő tüzet.
Szeretlek és szeretetem 
Díszítse mosolyodat,
Legyen ajándékom ez a 
Szép szerető gondolat.

Jól tudom az ajándékom 
Karácsonyra bús-kevés.
Ezért titkon marcangol is 
Szívemben a szenvedés.
De mást nem adhatok Néked 
Fogadd szeretetemet,
Drága kincsként úgy adom mint 
Legnagyobb hőstettemet!

Bp. 1952. Karácsony.



Élő költemény
Egyik meghal nyáron. 
Mást elvisz a tél 
Mindenkit egy évszak 
Halálra itél.

Egyikre ördög les. 
Másra angyalok 
Tavaszra vagy őszre 
Én is meghalok.

Ha majd eltemetnek , 
Gyászoló hívek,
Rám angyalok várnak: 
Boldog égiek.

Tavaszi halálom 
Virágfakadás.
Nyári elomlásom: 
Szent Feltámadás

Őszi lombhullásom: 
Szűz szüretelés,
Téli távozásom: 

'Újjászületés.

Mert a sorsom titka: 
Sosem éltem én. 
Holtom után leszek 
Élő költemény.

Oroszország (:Zergo:) 
144/4 sz. lágerkolhoz 
1945. szept.

A  költő O roszországban  
m int hadifogoly, 
írt versei közül.



Vágyódás a szülőföld után
Most oly forrón vágyódom haza, 
hogy izzik bennem a vágy szava.

Otthon vár a drága jó Anyám. 
Húgom lesi érkezésemet 
mert a bátyja nagyon messze ment 
Ó . . . Vágyódás . . . Kínom vagy, akit 
megváltanék lelkem aranyán.

Oly epedve vágyódom haza, 
hogy hazáig ér a vágy szava.

Értsen meg az otthoni Barát:
Érte is ég a vágy a tüze itt,
Szívemben őrzöm a szíveit 
mindegyiknek aki bennem él 
s ürítvén az Élet poharát 
az italom: könnyes, keserű 
s aki issza: már mit sem remél.

Most lángolón vágyódom haza.
Hazáig is ért a vágy szava.

Ha majd egyszer haza kerülök 
Minden temetőt megölelek.
A temetők disze én leszek,
S mielőtt híresen elveszek 
Mégegy utolsót lelkesülök.

Örülök és bele is halok.
(:Velem halnak a Huszár-dalok . . .:) 
Már érzem, hogy halhatatlanul 
Drága szülőföldem integet 
S a szülőföld kincses kortanú.
Hogy bátran szeretlek titeket.

Kifogyott már belőlem a rím.
De nem fogynak el a könnyeim 
Mert bár láng bennem a vágy szava, 
Tudom: nem jutok sosem haza.



Honvágy
Én valamerre messze mentem,
E messzeségből perce retten 
Perce rövidke életemnek 
S amerre voltam, ahol járok,
Jaj, nem a kívánt otthoni árok 
Melybe végül eltemetnek.

Szülőföld belefogok halni.
S — jaj, nem ő fog majd elhantolni 
Hol az első csókot tanultam 
Boldogtalanul másutt múlok,
Idegen föld ölébe hullok 
Mert lázadoztam élve, s holtan.

Bp. ápr. 24.

A halálos beteg költő honvágya 
a szülőföld után.

—  o  —

Mint tőrt lantom elhaLalvó 
ének...

Jól ősik, ha lomha nyári estén 
Fűre terített gondokrá dőlve 
Pihentettem elernyedt testem,
Nem tekintvén hátra, sem előre.

Szeretem az esős délutánok 
Permetét az ablakomból nézni,
Üdvözlő szót hinteni utánuk 
S elmúlt esőcsöppeket idézni. . .

Különösen jól esik, ha néha 
Ruhám gyűrődését kisimítani 
És elenyhül, fájdalmam a léha,
Pedig szivem ráncával uszítom.

Azt is kedvelem, ha harisnyámon 
Lyuk támad melyen tyúkszemem néz ki 
Ennek örömét e bánat-nyáron 
Foltozatlan őszi sorsom vérzi.



Nyakkendőmet csokorra kötözve 
Örülök a tükör előtt állván,
S a tükör szedi csokorba össze:
Mi bennem az Isten és a Sátán.

Ó, de szép így: mindennek örülni,
És szeretni azt is aki nincsen.
Fekete cipőmről port törölni,
S a letörölt por engem behintsen,

(:Cipőpertlim: mai lantok húrja.
Múló dalok dallamára hangolt.
Ezt pengeti a Ma trubadúrja 
S az Örök Dal űzötten csatangol:)

Ha két karom ölelésre aj zott 
—  Míg a napfény szűz melegét hinti, —  
Jó az ölelés kábulatában 
Mozdulatomat megmerevítni.

Megmaradni mint a tűnő percek 
Életemnek egyetlen daláért,
Nem megmarni, ki ellenem henceg; 
Bölcselkedve vívni a halálért.

Szeretem, ha van ki reám támad 
Mert létezésemet igazolja,
S megfojthat a száz karátos bánat, 
Mégsem leszek a Ma bús bolondja.

Szeretek a harmatgyenge hajnal 
Langy pirjában halk dallal misézni 
És eperfás, hűtött árnyék- aljban 
Láthatárral farkas-szemet nézni.

így izenem ellen-embereknek,
Hogy az ellenem feszülő tettek 
Rólam csorba nyílként leperegnek,
Őket pusztítják az ellentétek.

Bár a zápor jogát örököltem,
Szemerkélő esőzés a sorsom,
De harcos álmok dúlnak fölöttem:
Én álmaim. Védik a koporsóm.



Ha lépteim után vissza nézek,
Nyomomba roncs rekedtségek múlnak 
Kísérői: Keseredett mézek 
S míg repülök, ők hulltan tunyulnak.

Szeretem, ha bágyadt léhaságom 
Űtnak indul felém, s benne égek,
S életem múlik hervadt virágon,
Mint tört lanton elhal-alvó ének.

—  o  —

Éneb a holnap elé
Szenvedve, zokogva esetten vívni:
Ez is sors. Vállalom. A gondja nem rettent.
A csatavesztések tömegét is birom 
Megsebzett, görnyedő szívemen vinni.

Zúghat a fergeteg: űzhet a zsarnok.
Egyszer majd lángra kap, s a zsarnokba harap 
S minden gazt feléget a bennem tettre kész 
De még titokban sistergő zsarátnok.

Zúghat a harsona, zenghet a hangja.
Engemet nem ámít csábító dallama.
Gonosz a zenéje! ^Belőlem cseng ki majd 
Az ember ember-hű, győztes harangja!

S ime már kél a Nap. Életem napja.
Aranyló sugara pazarlik szerteszét,
Leikéből gazdagon ömlik a szent beszéd:
—  Űj sorsát mindenki érdemül kapja.

Jöhet rám vízözön, tűzözön bármi,
A magam sorsának újjászületését.
Életem vagy halálom bús fergetegéből 
Ki fogom várni, mert ki tudom várni!



Örökös jajongó...
Testemet e kriptába menesztett, 
múlandó csók oszló sóhaját -— 
úgy siratom, mint ki a keresztet 
önmagában, s önmagát temetvén, 
neveli a tovább élő lelkem 
soha meg ne szűnhető jaját.

Nincsen kín, ha nincs aki kínlódja; 
s bennem a kín több mint ismerős: 
életemet durván zsarnokolja,
Uram, Gazdám, s én roncsolt bolondja, 
kiben csak a gyengeség erős.

Gyengéd — vakmerőén ha számon kérem 
a rongyokban s^ét szákadt napot, 
magam bátor gyávaságát mérem, 
hogy észrevétlen el ne veszítsem 
a régen elveszett Holnapot.

Most már csakis a Holnapért 
lelkesülhetnék, ha volna Ma, 
de koromban nincs se sors, se szándék; 
megnémult az idő dallama.

Néhány versem ha dalolni merne, 
lelket maró fájdalomba gyűl 
engem nyomorít kábult szerelme, . 
szerelme, mely óh nem párosulhat 
mert az igének nincs felesége, 
így hullok el árván egyedül.

Egy rím talán most kankalint ültet.
Vetélt lelkem a mag humusza 
s kankalin-kínjaim fájdalmából 
árad belém himnusz és tusa.

Himnusz rólam, ki tusákat vesztett 
s így lett múlandó tett holt sara 
És testem mely kriptába menesztett, 
ám a lelkem — ha van s halhatatlan, 
akkor örökös a jaj szava . . .



KárhoEottak vetélt messiása
Hazafelé haladván, egy percet,
Költség nélkül megpihennék Nálad,
Ó, fogadj be kegyelmes Hegy-Herceg,
Kell e perc, mert sok már az utálat.

Te tudod, hogy mély völgyből indultam 
és amíg a hegytetőre értem, 
a hegygerinc táján el, lehulltam, 
s elkopott a talpam, bokám, térdem.

Te tudod, hogy gőgös indulásom 
céljaként a Hegy Ormát Ígérték.
Célt is értem, ámde belevástam 
mert jutalmul véremet kimérték.

Hegy-Hercegem, most itt vagyok, látod. 
Sokba került amig Hozzád értem 
elvesztettem csókot, jóbarátot, 
pedig pajzsod voltam, s Te a vértem.

Mindig többet kell magamból adni 
mert jaj annak, ki a csúcsra ért el, 
lényegét nem tudja megtagadni, 
hisz szívére hegyek orma térdel.

Halk zúgását aljas áradatnak: 
sovány szennyek bőgve hömpölyögnek. 
Azok kik. a völgyben lemaradtak, 
a Hegy lábánál reánk hörögnek.

Azért mert a Hegytetőre értem?
Lépteimet sokszor elsodorták.
Mond Hegy-Herceg: mi abban az érdem, 
hogy a völgyek rám goromba csordák?

Elmaradt már minden ami megvolt, 
hegyláb, hegyderék és a hegy orma, 
nem én bűnöm, hogy a holt még nem holt, 
s nem szemfödőm a völgy pernyés korma.

Te tudod, hogy odaadtam a Hegyből 
aranytárnák összes bátor kincsét, 
s nem parancsra, de felséges kegyből, 
kincses kamráim kitárt kilincsét



De esküszöm százszor szorzott százzal! 
Nekem a Hegy Orma sem elégelt.
Mégtöbb csúcsért vívok izzó lázzal, 
s itt hagylak mint vakond-törmeléket!

Már tudom, hogy nincs több mint a Minden 
és a »Mindenségen túli« sincs túl, 
mert a Mindenségben minden Isten 
visszatér magába, honnan indult.

Én: a Minden Egy Végtelensége!
Nélkülem még annyit sem tehetsz meg,
hogy felsuhints a Nap közepébe,
vagy a hegycsúcsról leűzz: Hegy-Herceg.

Nem teheted! Én -vagyok a Hegycsúcs! 
Herceg! A Naphoz: Hozzám érkeztem!
Ha üldözöl, mindkettőnk elöl futsz 
s én a tusát újból már nem kezdem.

Csúcsokon túl s új ormokon innen, 
én biztosan valamerre tartok, 
hej. Hegy-Herceg! Hegyeket kell vinnem 
s ha meghalnék, velem együtt haltok!

Velem együtt haltok mind: vidékek, 
fenyvesek, tölgyek, pálmák, barackok, 
kárhozások, áldozások, vétkek, 
felmagasztalt és elvesztett harcok!

Mindenmerre menvén, csak egy percet 
megpihentem s már fel is készültem.
Mi a Mindent betöltöttük, Herceg, 
s mindenesülhetünk, lelkesülten.

Úgyis miénk minden hegyek orma, 
tehát vidáman befejeződhet 
ez a gonosz és kegyetlen torna; 
mások váltsák meg a szenvedőket!

Míg keresztfa a megváltás ára, 
a szenvedőket váltsák meg mások.
Elhullván egy golgotás vásárra, 
mért legyünk mi bomlott Messiások?



Pedig a Golgota bennünk búsul 
Hiszen én vagyok Te és a Minden.
Ezért maradtunk a létben túszul, 
halhatatlanul rhiként az Isten.

Álomtalan Istenként kell élni 
lángolásunk megfagyott tüzében 
nekünk már az új is ócska régi, 
mi utunknak sohasem lesz vége.

S ez: életünk vad tragikus ára.
Kincs a — Semmi fölöttünk, s alattunk, 
elértünk a Mindenség Ormára,
Ámde önmagunkról — lemaradtunk.

önmagunkról sután lemaradtunk.
Ez lett Kettőnk végzetes bukása, 
így lehettünk fölöttünk s alattunk: 
Kárhozottak vetélt messiása.

—  o  —

Én begYe.tlen Istenemhez
Kínra, nyomorra, betegségre 
Derekasan kiválasztottál,
Jégből nézek a tüzes égre.

Te jól látsz engem. Én nem látlak.
Szemem fényét fényed vakítja,
Kegyetlen vagy s én mégis áldlak.

Ennyi szenvedést még nem adtál 
Senkinek, s én: fekélyes Jóbod 
Sorsodnak — ime: —  Kiragadtál.

Mert sorsom vagy és én a sorsod.
Engem kínozván: magad kínzód 
S kettőnknek építsz egy koporsót.

Csalódva hitben, dalban, nőben,
Múljunk el, s halotti torunkat 
Tartsuk meg a Te temetődben.



S a temetődben minden holtak 
Támadjanak fel, ha éltükben 
Csak egyszer is szívből daloltak.

Támadjanak fel, míg mi hullunk 
Kínban, nyomorban, betegségben,
Hogy egymás titkát megtaláljuk,

Te megáldottan áldj meg engem,
Ki jégből nézek fel az égre,
S engedj körödben, keseregnem.

Látod gyógyulást nem kerestem.
Pedig tudod, hogy miért hullok:
Beléd botoltam és •— elestem.

Az ember botlik és mit lát itt? 
Tápászkodik, hogy talpra álljon.
Felkel, tovább megy de már — sántít. . .

Uram! így leltelek fel Téged,
S nem üdvösséget adtál nekem 
Hanem: halálos betegséget.

így lettél sorsom, s én: a sorsod, 
Szemfényvakító, fülhallvesztő,
Koporsóm hőse, s én: koporsód.

Koporsónk, Benne mi: két holtak.
S a feltámadt költők halotti 
Torunkon vigadva dalolnak.



A költő és a Cár
—  Költő! Versedben mért dicséred 
Az ostoba nyomorult népet?
A nép felségét zúgva zenged.
A népé szíved dobbanása.
A nép: dalaid ős forrása.
A nép a nép a szenvedélyed,
Csak Rólam nem zeng költeményed!

»Cár IJr! Tudd meg: a Népért jöttem. 
Dalom a Népé, mert mögöttem,
Ű áll! A Nép! S bár vedd a vérem,
Ö a felség, s én Öt dicsérem!«

—  Költő! Vigyázz! Avagy tekints le 
A népre. Mit ád? Mi a kincse?
Koldus lelkű. Hatalma sincsen.
Engem dicsérj, ki Ür! Ki Isten! 
Dicsőséged a néptől várod?
Csak én adhatom meg: a Cárod!
A dalaidat rólam zengjed.
Engem dicsérj, ki Fejedelmed!

»Cár Ür! Bennem a Nép dicsérne, 
Ha kívánsága Hozzád érne.
Ó, adj a Népnek szabadságot,
S a Nép ajkán így leszel áldott!«

—  'Költő! Nem költő; lázító vagy!
Mi ád erőt, hogy reám támadj?
Talán a Nép? Az ócska horda?
Hisz egy intésem elsodorja!
Te is pusztulsz! Együtt a néppel! 
Avagy ha nektek szabad ég kell,
Ég, s út szabad! Szibériába! v 
Felelj ne várass! Időm drága!

»Cár Ür! Az én időm is drága.
A szabad népek új világa.
Sarjad belőle, s — mindhiába:
Bilincs törik Szibériában!
Mert cárok jönnek, cárok halnak, 
Ámde a népek mégmaradnak!«



»Cár Ür! Jól látom a jövőnket. 
Lelkem most minden titkot fölfed 
Te már is múlt vagy a jelenben,
S a »Koldus lelkű« szolga ember 
Lerázza majdan rabbilincsét 
S a szabadságot, jussát, kincsét 
— Téged átkozva, engem áldva — 
Veszi örökös birtokába!«

»Cár Ür! A Nép, a Nép az áldott! 
S ha kivívta a szabadságot,
Rabigát zúzó győzedelmén 
Engem: a költőt ünnepelvén, 
Együtt megyünk a hegytetőre! 
Menetelünk bátran, előre,
S ily hősi tettet vajh ki látott?
Mi szépítjük meg a világot!«

Bp. 1949. VI.

—  o  —

Ragaszkodón 
fogom a kezét...

Álom után ébrenlétbe dönt 
Parancsoló gazdám: sunyi gond, 
Ügy érzem, hogy összeroppanok, 
Mégis élek elvetélt bolond.

Ébrenlétem: élet és csata.
Minden napra verses hivatás 
Verseimben dúló szenvedély 
Sírás és keserves siratás.

Költősorsom kínját siratom 
Kripták dúlnak könnyeim során. 
Így hullik a könnyem szerteszét.

Csak akkor ölel a nyugalom 
Ha mellettem érezem Anyám,
S ragaszkodón fogom a kezét. . .



Ott essem el én...
Petőfi emlékére

Ott essem el én 
A harc mezején
S velem hulltak küzdő ezredek,
Sírom sincs sehol 
Ámde valahol,
Rejtett sírban most is szenvedek.

A világ, a vad 
Még ma sem szabad 
Dőzsölnek a véres zsarnokok 
Pedig szellemem 
Harcol ellene,
Mert a Világszabadság vagyok!

Gondolatomat 
Hirdeti a had:
Verseimnek tündöklő hada.
S nem az én hibám,
Hogy él a Király,
S a királyok száma: garmada!

Mért estem el én
A harc mezején
Ha a Világszabadság zokog?
Szabadság a kincs!
Törjön a bilincs!
S pusztul is, mert — hajh — feltámadok!



Mosoly a piacon
A piacot szemlélve sétálok 
Nézegetem sürgő életét.
Leikeimben kósza, lenge álmok 
Táplálják bennem a nyár hevét.

A sok asszony sok színű szoknyája 
Libbenve, csepp, langy szellőt kavar,
És a bárány felhők gyapjas nyája 
Játszik a Nap sugaraival.

Látő költő szemeivel nézem 
Az életet mely köröttem él.- 
Egy barackból kifakadó mézen 
Tolvajka méh kéjjel döngicsél.

A piac közepén mosolyogva 
Kofa árul. Régi ismerős.
Belőlem is mosolygást orozva,
Huncutul a szemével verős.

Emlékeim közé szőt alakja 
Szívemben —  hűs párnán — elterül 
És lelkem —  mint zeneszerszám hangja 
Mosolygó keringőt hegedül.

Ő a piac tünde mosolygása.
Kedves arcán táncot jár a pír.
Ö a piac piros vidulása,
Bánatokra drága balzsam ír.

Ezt a mosolyt — bármibe kerüljön! — 
Megveszem, mert vidámságot ad,
S vasárnapra feldíszítem véle 
Mosolytalan sápadt arcomat.

Bp. Hunyadi téri piac. 1953. július.



Be bár, hogy az álmodás 
bevés ..

Fáradt vagyok. Ágyamra dőlök.
Elnyúlok mint langyos gondolat, 
Tüdőmben is fáradság hörög 
Hanyagolom minden dolgomat.

Most jól esik a semmitevés,
S a csend, amely a szivemig ér,
Már ritkulni kezd a szenvedés,

(S lassan, lanyhán megnyugszik a vér.

Pilláimra álom tántorog,
S alvó-részeg kéjbe dől szemem.
Pár színes gömb szemembe forog 
S az álom hónába érkezem.

Ügy alszom mint versben él a rím.
Én is tisztán csengő rím vagyok.
Nincs bennem se vágy, se dal se kín, 
Óvnak tőlük álom-angyalok,

Álmaimat is meséljem el?
Így álmodik mind, aki igaz.
S míg az álom vígan énekel,
Dalaiból felzeng a tavasz.

Tavasz dalol! . . .  De már ébredek.
Be kár, hogy az álmodás kevés!
Mert csak álmaimban élhetek,
S az ébrenlét szörnyű büntetés!

Bp. 1954. IV. 7.



Boldogító temetőt keresnek
Ma bölcsesség szól belőlem: halga . . .
Túl jutottam óceánon, csúcson,
S most látom, hogy minden harcom balga, 
Semmim sincs bár mindenhez van jussom.

Nincs értelme tudásnak, se harcnak, 
Semmitévő szemlélődés sem kell.
Nem fontos milyen az élet arca,
Jöhet a kín özönlő sereggel.

Bölcsen némán vissza-vissza nézek. 
Életünkben keseredett mézek.
Ma az üdvözöl aki eretnek.
Életem az életen már túl van 
És a halál szűz mélyébe hullván 
Boldogító temetőt keresek.

Bp. 1952. XII. 3.



Távozz tőlem 
Lángész~ármánY 1

i.

Koldus csavargóm. Kérges ősöm: 
Bandita-testvér. Bősz betyárom. 
Megijedek, ha ismerős jön,
Mert mind barátod, jópajtásod,
S a gödröt görbe gerincemnek 
Észrevétlenül velük ásod.

Kolompos kedved ó, be kínzott!
De bírtam hősi áldozattal,
Maradtam szolgád, hasznos bizód, 
Komor romokban bátor szálfa, 
Viharban, csókban rendületlen, 
Mindig betonos vérrel állva,
Pedig tudod, hogy pojácának.
Sem kirakatnak nem születtem.

Betegség, gazság, gyávaság vagy 
És bennem lelted a tanyádat,
S rengeteg évnyi életemben 
Hasztalan kértem, hogy egy percre 
Az élet falat aranyát add.

Megszoktam: bánat. . . csalfa álom. 
Életem szárad csorba tálon 
Idegem sorvad céda tűzben,
S hidegen korhad szét a szűzben 
Szerelem, szépség, hives álom,
S nem jelenik meg örökösnek,
Ha majd szívemet rá testálom.

Belátom; sorsom: csalán, tüske.
S vaksi szememnek kóka üszke 
Nem üstökös, csak langy zsarátnok 
S új álmok dús varázslatának, 
Magasló bérce nekem messze. 
Rivalgó hűhó: tízszer intek,
S haszontalan mert vicsorog rám 
Lábikrás éhü, bősz szelindek.
És nincsen aki védelmezzen.



Megértem: szükség ilyen fajta. 
Költőben, hősben, koldulóban 
És mindenütt, ahol dúló van,
Dal dúló, ittas, kínba vásott.

S hogy engem leltél érdemesnek 
Aki buckából hegybe hízzék,
Nem tiltom. Bármi baj szitáljon 
Rám, —  jól esett a választásod. 
Kibírom Testvér még ha hív is 
Dobolja fényes érkezésem,
Nem leszek én már senkié sem.

Koldus csavargóm. Kérges ősöm. 
Ugye nem volna rozsda bennem. 
Sorsom vállalnám, ha kell mennem, 
Ügy elmegyek, mint csókos nászra 
Mennek friss ifjak, —  készen állok 
Az útra,, holtra, áldozásra.
De most elengedj: Nagy a fertő. 
Agyamban tört a gyémánt álom. 
Szívemen tombol hétezer tőr. 1
De most elengedj: Cintányéros 
Kobra dobol ereimben 
És bukvencezik szemeimben 
A csörgősapkás bánat-hérosz.

Ó nem kívánom, hogy örökre 
Szabaduljak a daltól rímtől,
Meglásd megyek még a törökre!

/
Gyógyulni kéne, s elég lenne 
Naponta fél órányi bánat,
Hogy köszörüljem, generális, 
Rengeteg éves, vak hibámat.
Te is tudod: a szívbe néha 
Papos alázat jön lakónak,
S jó, ha a bűntől, betegségtől 
Szentelt kolostor falai óvnak.

Ó engedd rám az egészséget! 
Tüdőfalkát, hogy nőjjön izmom. 
Koplaló játék sora múltán 
Talán szabad nekem is híznom.
Egy kis pir kéne szemeimbe.
Több igazság versembe, rimbe.



Széles velő, e keskeny őszbe, 
Asszonymosoly ezer liternyi 
S a lutrin néha vért is nyerni.

Ezer karátos kajszin keblek.
Ezer lóerős ölelések,
Hogy az életről le ne késsek.

Hét méter vígság. Csók-bokréta,
S az élet vágjon boldog arcot 
Rajzoljon rólam minden kréta . . .

Ugye ez nem sok. Alamizsna.
Hisz jussom volna többet kérnem, 
Mert megvan már a nagykeresztem, 
S a haldoklási aranyérmem.

Add hát egyperces ócska jussom.
A betegségem messze fusson.

Ne legyek vert vad bánatában 
Korgó betegség, hét fő vétek.
Hisz röpke kín is sírba dönthet,
S én kínok tömegében élek.

Meglásd, ha ismét sós egészség 
Jön hozzám szent látogatóba,
Újul bennem az élet-készség.

Nem félek majd, ha koplalások 
Sírva bérmálnak tömegsírba, 
Jöhetnek rám betyár sírások.

Elhullva, prédán, árván, holtan,
Majd én leszek az örök élő,
Mert egyszer egészséges voltam 
És a nagy verset eldaloltam!

II.

Repültem már táltosodnak 
Négy világtáj-ágú szárnyán.
Nyergem volt az öt világrészt 
Általölelő szivárvány.
S most kilépnek a kengyelből 
Hogy földön próbáljak állni.
Menj hát tőlem Lángész-ármány.



Űj csengésű ihleteidnek 
Harcos papja, őre voltam,
S ha másnál tán nem is szebben, 
Ámde másképpen daloltam,
S lám, mi lettem: keserédes. 
Fonnyadt gyümölcs, hultan, holtan .
Hibátlan és megtöretlen 
Lángeszem im; visszaküldöm,
Bár üldöztek boszorkányok 
S megtépáztak bősz orkánok,
Frissen zeng a harci kürtöm,
Add annak ki indulást vár,
Én hős Magamig érkeztem,
S túl vagyok« már minden üdvön.
Te tudod, hogy áldott voltam,
S nem ért fel hozzám a horda.
De valaki lelkem kincsét 
Céda szemétdombra szórta,
Te voltál az, Lángész-ármány,
Mert az isteni szikráért 
A poklot belém tiportad.
Rút, gaz, beteg gyávaság vagy 
S bennem lelted a tanyádat,
Miként lélekölő mérget,
Reám fröcskölted a nyálad,
S évezredes életemben 
Hasztalan kértem, hogy percig 
Az életkorty aranyát add.
Távozz tőlem! Cintányéros 
Pestis dobol ereimben,
Csörgősapkás bánat-hérosz 
Bukfencezik szemeimben,
Ugye, jól elbántál vélem.
Csodálatos, hogy túlélem, 
Zokoghatok kifosztottan 
Csalódva csókban és rimben.
Rémuralmad: rímuralmad 
Gőgösen szívemre hágott.
Kaján kujónként elloptad 
A szerelmes ifjúságot,
Jaj, gátzúzó, vad erővel 
És sorompósodró daccal 
Sújtott reám a husángod.



Oh egy percem sem volt édes 
Szerelemre volnék éhes:
Este hét csók tejbe főzve, 
Asszonymosoly sok akóval,
Széles velő e szűk őszbe 
Női testből gyönyöröblök,
Száz karátos kajszin-keblek, 
Lángész helyett ezt add ármány 
Hogy szívemet betetőzze,
Jöjjetek boldog szerelmek!

Múljék tőlem minden ének. 
Hulljanak a szenvedések.
Jövel szűz dorbézolású,
Száz lóerős ölelések,
Ezt add gyorsan Lángész-ármány 
Mielőtt búcsúznál tőlem,
Hogy a csókról le ne késsek.

Jól tudod: a Tiéd vagyok 
És nem kívánok örökre 
Szabadulni bűvkörödből,
Megyek még majd a törökre,
S fogadom, hogy egyetlenegy 
Születésre váró verset 
Nem fojtok meg, nem ölök le.

Nem lángész az, ki magasban 
A fellegeken túlszárnyal

És önmagát ámítgatja 
Szoborral emlékmárvánnyal,
Az hős, ki földön tud állni!
Add, hogy acélos lábakba 
Szökkenjen két ijedt szárnyam!

I. Zombor, 1927. VII. 17.
II. Bp. 1947. IV. 17.



Száműzött verseim jövőjéért
Ó Verseim! Ti száműzött Hősök!
— Délceg ifjak és szende leányok . . . -— 
Ihletemtől szűzen viselősök;
Féltő gonddal ki ügyel majd rátok?

Én elkoptatódtam már a könnyben.
Ha élnék is, — hajh! —  sehogysem élek. 
Hullásom e halálos rökönyben *
Megmásíthatatlan, vad Ítélet.

Nem az fájdít, hogy holnap mi vár rám 
Én előre ismerem a sorsom.
Ámde ha Ti itt maradtok árván,
Harcol-e értetek a koporsóm?

Azt sem tudom, hogy koporsóm lesz-e?
Hisz oly mélyre és távolra hulltam,
Hogy nincs erő, hogy vissza eresszen 
A síromból, hol zokog a hullám.

Holtestemet véres röhej mossa.
Ezért nem tud sírjában pihenni.
S halhatatlan lelkemet kínozza 
A mindenségnek felszentelt Semmi.

Ó, Verseim! Ártatlan űzöttek!
Meneküljetek amerre láttok.
Ne legyetek rabláncra füzöttek 
Mint én vagyok: anyai apátok . . .

Engem őröl, elsorvaszt a gyászom.
Nincs helyem se földem se égen,
Ki legyen ki Rátok vigyázzon 
A száműzetéstek keservében?

A holnapot kérem harcos örül.
Ó, Szent fíolnap! Védd meg Vers-családom! 
S ha majd elmúlik a Ma, az őrült,
S családomat épen viszont látom:

Az lesz majd a dicsőséges hajnal!
Egymásra győztesen rátalálunk!
S megbirkózván szenvedéssel, jajjal, 
Feltámadássá épül halálunk!



Addig a Ma járja téboly táncát!
Kerge körforgásban csak kerengjen! 
Élvezze a pillanat viháncát,
Zengjen dala! Rikoltozva zengjen!
Csak holnapig! A Holnap miénk lesz!
S akik holnapra reánk találnak, 
Elérkeztek a tápláló Vérhez,
Véget vetvén a céda halálnak.
Ó Verseim! Ti száműzött Hősök! 
Jövőnket új, szülő fények hozzák,
S Ti lesztek a legdicsősebb regősök,
Ha a holnap hazaér — Mihozzánk!
Bp. 1952. XII.

—  o  —

Magamat kiáltom
Már akárhova mehetek, 
külömb sehol sem lehetek, 
mert bennem ünnepli legszebb ősét 
a teremtés az Isten is,
(•.boldog akinek kincse nincs, 
s nem kisérti sátán, se dicsőség:).
A  sehol-ban is ott vagyok.
Felém a naprendszer ragyog: 
s belém nemzi rendszerének kéjét. 
Dús mindenem az Ég, s a Föld, 
ki mindig új ruhákat ölt 
(:s én: viselem sugaras zekéjét. . . :)
Élek és mindenütt vagyok
ott is ahol a lét vacog,
vagy az álmok zsúfolt halma hízik.
Hizlalja: Tér, Táj és Idő
nevelem én: Hangos Tüdő,
ki a Semmiben is mindenben bízik.
Hiába lesed, hol leled 
a hangot, mely szebb éneket 
kurjongatna e daltalan világon, 
csak én vagyok ki merhetek, 
s a legrekedtebb lehetek, 
mindenkoron magamat kiáltom!
Bp. 1952. XII. 15.



Lantom egyetlen húrján
Sosem tudtam, mily utat futottam.
Érted dicsőségek s bambavészek.
Most nem tudom, hogy hová jutottam,
S nem látom a célt, amelyre nézek.
Ügy éltem mint más sohasem élhet,
De most sorsomat mindenki lássa. 
Életemben én voltam az élet,
Pillanataim önönkovácsa.
Ügy furdalok vájkálva magamban 
Mint bányász, hogy kincses égig érjek.
S nem találok igét a szavamban,
Nem tudom, hogy mért harcoljak, éljek.
Vágytam lenni a világ kalácsa,
S önmagam kenyere sem lehettem. 
Gondnak, könnynek vagyok bús harácsa, 
Gondba, könnybe fulladt minden tettem.
Az életre, s életemre nézek.
Mennyi csók és mennyi kín és —  sem m i... 
Körülöttem megmérgezett mézek,
S ezt a mérges mézet kell megenni.
Vágyam: élni minél tovább élni. 
így lehetnék tudós, bölcs, tapasztalt.
S az élettől megtanultam félni,
Mert rám gázolt sohasem magasztalt.
Én nem jártam kertjében a Szépnek,
Ahol oly virágok illatoznak;
Melyek kincsei fényes igéknek,
S harcos üldözői a gonosznak.
Én nem jártam, jaj, sehol sem jártam 
Oly helyen ahol jóság az eszme.
Itt vagyok mint hullt vitéz a vártán,
Várta . . . Várta . . . Ó, — ha eleresztene!
De nem ereszt. És én sem eresztem.
Sosem tudtam, mily utat futottam,
Azt sem tudom, hogy hová jutottam,
Ez lett győzedelmes, büszke vesztem!



A porszem csodája
Ősi életsors, holtbiztos tétel:
Porszemben is él lélegzet vétel.

Lélegzik. Mozog. Dús gondolatja 
Szülő; porszemek anyja és atyja.

Porszemnyi létből: síkság, völgy, hegység. 
Hatalom: porszemekből szőtt egység.

Viharos zápor, tündöklő égbolt;
Mindegy. Mindenben porszemnyi lét volt.

Lángsürű, avagy permet víz: ritka,
Titok. A porszem isteni titka.

Akkor is épít amikor rombol,
Mert újat teremt ósdi romokból.

Én: hegyben egység! Porszemnyi létem 
Halálban is lét mert mindég éltem!

Éltem a Hegyben. Éltem a Völgyben. 
Éltem az Ércben. Éltem a Tölgyben.

Élek a Nincsben. Élek a Kincsben.
Enyém a minden. Enyém a Nincsen.

Porszem. Viharok sodrát kiállja.
Él? Nem él? —  Örök! Ez a csodája!
Bp. 1948. július 15.



Régi barátok balladája
H erceg János írónak, K o n yo v ics  M ilán fes  
tőnek és S e b estyé n  Pál drám aírónak. 
Budapest, 1952. febr. 20-án.

Napfényben izzó sugárnyalábok 
ölelték a fiatalságot, 
s mi: költők, festők, drága gyökerek, 
szűz szépségeink dús özönével 
tápláltunk minden virágos ágat.

Mezőink gyík-zöld fényben fürödtek.
Hős hit lobogott sok lelkünk ormán.
Ez volt a zászló! Szent lobogóként 
uszított szépre az élet-tornán.

Mi négyen voltunk. Négyen kik hittünk:
Milán a festő, János az író
Pál a tragikus színpadi szerző,
én a költő ki úgy tudott sírni,
hogy könnyeivel önmagát ölte,
s a zászlót ilyen teherrel vittük.

Ez több, mint hőskor. Örök jelentés 
arról, hogy gazdag kéjekben éltünk, 
dús, lélek, napfény, ifjúi álom, 
s egy valóságos, ős ihletésben 
egymás szívéig bátran elértünk.

Egymás szívéről zeng most az emlék.
Az én szívem hű. Hűséges hűség.
Ti szivetek is vivta a sírást, 
új tündöklések hősei lennénk, 
így leltük bennünk önmagunk ősét.

így leltük bennünk . . . s most e kiáltás 
ijedt, mert látva egymásra néztünk, 
s —  jaj — látva nézni: rémült a látás: 
ellopták tőlünk borunk s a mézünk.

Ellopták. Én is: ellopott költő.
Tőletek orzott kincses poéta.
Jaj nekem. Nincs a lábamban lépés, 
s Hozzátok vivő lépcső, se létra.



Napfényből alkony. Ezt is szerettem.
Éjszakák vihánc sodrában éltem.
Ámde valahol úgy eltévedtem, 
hogy körötökből sután kiléptem.
Bután kiléptem. Pitypangos rónát 
hagytam el hősen s itt állok búsan, 
pedig akácfás városom teste 
életem, lelkem, kenyerem, húsom.
Végre a célhoz: Semmi-hez értem.
Nem vagyok pajzs és nekem sincs vértem,
Már semmim sincsen. Meztelen testtel 
fekszem életem rongyos ölében.
Azt sem tudom, hogy hol van az álmom, 
s azt sem tudom, hogy hol vagyok ébren.
Ébrenlét. . . álom . . . ébren lehetnék, 
ha csak egy percig tudnék aludni, 
s magamból Hozzád —  három Barátom —

. kézszorításnyi, bús pillanatra 
tudnék duhajul, dalolva futni.
Jaj! —  már a Nincs sincs. Sehol sincs Nincsen. 
Zombori széna illata árad.
Illatával a szívemet őrzi.
Ó, Szénaboglya! Te vagy a kincsem.
Szénaboglyám mi négyen: kévék, 
s a boglyát gonosz kézzel szét dúlták 
Álnok ármányok, zordon, vad évek.
De mi: barátok. Boglya-barátok.
Kalangyába gyűlt régi hűségek, 
nem leszünk hűtlen. Áldozom ismét, 
s csak én tudom, hogy az áldozásom 
szellemidézés megfagyott lángja, 
s ebben a lángban emésztőn égek.
Régi és örök Barátok! Távol 
élem a sorsom. Sors jóvoltából, 
a sorsos sorsom jó rossz voltából.

Semmiért mindent jól odaadtam.
A semmit végre bizton elértem.
Nem vagyok pajzs és nekem sincs vértem 
de a négy kévét meg nem tagadtam, 
s ha sírtam, csak a boglyát sirattam.



És most a távol bősz távlatából 
Kérlek:'Te is sírj, három Barátom 
mert könnyem akkor lészen öröm könny, 
ha könnyeteket szememben látom.

—  o  —

Lantom nyolc húrján
i.

Próbálj nevetni avagy sírni 
velem, s kacagj, ha zokogok.
Próbáld a könnyet vissza hívni, 
hisz megszöktek a kacajok.

Én sírásom röhejbe fulladt.
A röhejek — jaj —  rám omlanak! 
Vígan temetnek egy rég-hullát, 
s a könnyek fel nem oldanak.

Ha kacagsz és üvöltesz zokogva, 
örömöd, kínod, egybe gyűl. 
Kripta-harangok zúgnak bongva, 
s magadat temeted egyedül. . .

II.

Sorsomba naponta új barázdát 
szánt az idő, s mit magként elvet, 
Zápor veri vagy jég fagyasztja 
a termést: kenyeret szerelmet.

A sorsom így lett letarolt róna. 
Villám, s jégkár útjának nyitva 
így maradtam örök szegénynek: 
hja, az elemi csapások ellen 
életem, sorsom zsíros termése 
nem volt, jaj, nem volt bebiztosítva!

III.

A harcaimban.sok vért adtam.
De van még vérem. Hullhat bőven. 
Kardomat ismét rtiegragadtarh, 
hogy helyt álljak e zord időben.



Nem azért vívnék, hogy magamra 
találjak ebben a nagy harcban, 
de rábukkanni egy oly dalra 
ki szikla itt, e bősz kudarcban.
Ó, ha csak egyre rátalálnék! 
Kétmilliárdban tudnék hinni!
Dús véremből mégtöbb vért adnék.
De így? Miért próbáljak vívni?

IV.
Ha rám nézel, vissza nem nézlek 
és szemeimet eltakarom.
S bárhogy kívánlak, meg nem idézlek, 
oszolj, foszolj csak a ravatalon.
Gyalázatos —  szép hetére voltál.
Vad tivornyákban herdáltad magad.
Ó, pedig Te vagy bennem az oltár,
De nem csókolom többé ajkadat.

V.
Uram én már csak arra kérlek: 
egyedül a hitemet ápold, 
s ha kúszván, zsámolyodig érek, 
elrongyolt életemet istápold.
Uram én már csak arra kérlek, 
ne engedj, hullni, sírni, félni, 
s bár alig hál bennem a lélek, 
engedj még csak egy percig .é ln i. . .
Csak még egy percig . . . Míg a sorsom 
Beléd fonódik, s felvillámlok, 
s önön villámfényénél lássam: 
valóra váltak bennem az álmok!

VI.
Amit akartam, nem akartam.
Vagy legalábbis másként. . . másként. 
Mindég másokért vívott a kardom, 
s elhultam bomlott messiásként.
Sorsomban gonosz ügyesek léptek, 
s velem gáládul el is bántak.
Ha élek, hát — azért sem élek!
De szembe nézek a halálnak!



Szembe nézek, s ha nem is élek, 
Halottan is akarok lenni!
Tudom akad még bennem lélek, 
aki igyekszik felemelni.
Most úgy élek, hogy akartam 
És ez a bús, sehogysem — élet 
egyszer majd értem vívatja kardom, 
s —  hahó — akkor majd én ítélek!

VII.

Nem félek én gyenge sem vagyok. 
Még a szerelem sem igáz le. 
őrülétem is már úgy ragyog,
Hogy a lángész sem fényesebben!

Gyűlöletemet sem nevelem.
Minek? Miért száz gyötrő érzés?
Az sem hős aki kitart velem,
Én vagyok a hős! Én! Egyedül!

Elrejtőzött bennem a jóság 
S a szépség is lapulva búvik,
De ha kibomlanak a rózsák, 
én leszek a holnapi győző!

VIII.

Az lesz a hajnal! Győzők hajnala! 
Tizenkét szűz lány tölti kupámat! 
Köröttem zengő ligetek dala,
Oldódik bennem csömör, utálat,
Az lesz a hajnal győzők hajnala!

Tündöklete lesz! Bokázik a Nap! 
Minden napsugár víg csárdást táncol. 
A föld felett és az égbolt alatt 
Minden élő, s holt vígan viháncol. 
Tündökletes lesz! Bokázik a Nap!

Virágos kertek bókolnak felém, 
Hirdetvén a győztes megérkezett! 
Dús illatukat hintik hős elém,
S az örök Istennel fogok kezet. 
Virágos kértek bókolnak' felém.



Verses levél egy költőnőhőz
Kedves Társam. Sajnállak Téged. 
Mert benned is egy őrült álom 
Tombol mely gyilkos szivet éget.

Kezdetén avagy végén állasz 
Az utak: mindegy. Egy a sorsunk: 
Nem halhatatlan vad halál az.

Hiszen amíg a célhoz érünk, 
Észrevétlen kegyetlenséggel 
Elfogy a hitünk és a vérünk

Kedves Társaság. Bús költő-asszony, 
Lásd hát a cél céltalanságát,
Ámde ez Téged ne riasszon.

Csak írj de mindég magad írjad, 
Hogy önmagad, engem, s a létet 
Ha szenvedve is, de kibírjad.

Csak írj. Zendüljön költeményed, 
Mindegy miről, de rímeidben 
Égig lobogjon fel a lényed!

Mélyülj magadba. S majd meglátod: 
Minnél mélyebb mélységet mértél, 
Ügy érted el a magasságot.

Magasítsd fel a mindenséget 
S ha összes ormokon túlléptél,
Már el is érted a mélységet.

Mert az a fontos. A költőnek 
önmagát adni. Mit se számít 
Amit a pókok róla szőnek.

Lásd’ én csak példaképen mondom

Túl minden csúcson és mélységen 
Vidám halálba asszalódom.

Tudom: életem céda préda.
De költő sors. Átokkal áldott,
Örök időkre jelző példa.

QO



Vagyok ki lettem: szent eretnek,
Mert nem lehettem vontatója 
Rabként, zsarnoki szekereknek.

Látón is ítélt költő-sorsom: 
írok egy pergőtüzes verset;
És ez a vers lesz a koporsóm.

Kedves Társam. Lám, cél: a Nincsen.
Lásd hát a cél céltalanságát,
S ez legyen ami lelkesítsen!

Budapest. 1955. július 7.
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Kórházi terem
Falaiból özönnel árad 
A kin, a könny, a genny, a vér,
S az ember lelke belefárad 
mig a vad dúló szenvedések 
jajongó nyomába ér . . .

Csak egy kis kórházi teremben 
—  hol tán tucatnyi a beteg. — 
miként feneketlen veremben; 
óceánnyi nagyságra bűvöl 
a fájdalom mely rengeteg . . .

Pokol tornáca, hol zokogva 
tébolyodik a fájdalom, 
s mint lélekharang: halkan bongva 
élni lóhajt a pisla élet 
vonagló lázban, elhalón . . .

Remegve izzó jajdulások 
szállnak a kórtermeken át 
s lélekrendítő szívdúlások 
ideg tépő borzalommal 
félik a leskedő Halált. . .

Budapest 1955. június. Korányi közkórház



Vajdasági búzahalász
Vajdasági Búzakalász 
Sírva gyónom néked:
Elszakadtunk és azóta 
Nincsen bennem élet.
Vajdasági Búzakalász 
Bácska televényén 
Szökkentél dús aratásra,
Te vagy lelkem legszebb mása,
S én — Tőled távolra hullván, 
Hervadok egy otthoni rög 
Álomlátta fényén . . .
Vajdasági Búzakalász,
Te: hitemet kérted.
Verseimben odaadtam.
S most így magamra maradtam 
Én kérlek, oh ments meg engem 
Váltsd meg elkárhozott lelkem 
Pajzsom légy —  leszek a vérted,
Nézd: Szívem is feléd térne, 
önts belé a véred.
Vajdasági Búzakalász egyes, életérvem 
Halál — érv, ok, okság,
Arra buzdít; utam mérjem,
Hogy otthonomat elérjem,
Mielőtt idegen tájak 
—  Melyek bennem égve —  fájnak — 
Lelkemet kifosztják.

Vajdasági Búzakalász!
Bár elkellett válnunk 
Hiszem, hogy egy győzedelmes 
Pillanatban aratáskor,
Egymásra találunk.

Vajdasági Búzakalász!
Egymásra találunk!
És így lészen halhatatlan,
Dobogó szívben kibővült 
Valósággá, a mi őrült,
Szent szerelmes álmunk!
Budapest. 1955. VI. 18.



üzenet 
(Don Nigretto nyomán)

Mert jókedvem van; megbocsájtok.
Az ézsauk és rimkovácsok 
örüljenek most együtt velem. < 
Fogadják vérrel és csodákkal, 
édes gyökérrel, mérges mákkal 
elhintett harcos levelem.

Üzenem: tőlük sohasem féltem.
S ha jól éltem, nos —  rosszul éltem 
kéjén sok forró női szájnak 
Mégis az én dalom volt dárga!
Benne élt a lélek virága 
s nem hódolt be zsarnok szabálynak!

Az Ézsauk másokból élnek.
Betűt betűre méricskélnek, 
de költő sosem lesz belőlük!
Ök a költészet bús salakja!
Bennem a dal csengő harangja! 
Gyávaság volna félnem tőlük.

Az Ézsauk ura: a Hapták!
Ök egy tál lencséért eladták 
a költőt aki bennünk élne.
Én csakis önmagamat járom 
és nem adom el semmi áron 
mindaddig, amig vér a vérem!

Az én bús, koldus életemben 
elnyomottan és félretetten 
csak életem a kincset érő!
S bár éljek temető veremben, 
életem szent, mely véremben 
ős ok és mindig visszatérő!

Mert én: vagyok! Bármiként; mindegy! 
Szívemre dőlhat bánat, vagy kín-hegy, 
Bennem az életem az élet!
A  világ addig él míg élek!
Nekem csak önlelkem a lélek, 
s nem érdekel a végítélet!



Élek! Miként? Ahogy akartam!
Legyen csatát vesztő a kardom, 
melyre rútul ráfeszítettek, 
mégsem akad sehol sem másom, 
mert az a büszke, hős hivatásom, 
hogy nem tetteim, mit mások tettek!
Az Ézsauk csúf bogarászok!
Szépséget ölő orvadászok.
A Hőse én vagyok Magamnak! '
Költő, ki lángként ér a célba, 
de ők —- mint utcasarki céda — 
a győzelemről mind lemaradnak!
Bp. 1954. III. 4.
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Vorosilovgrád megáldatása
Még most i sírva gondolok Rád 
És hintem feléd hervadt csokrát 
A Könyeimnek: Vorosilovgrád.
A Múzsák könnyei is folynak,
Mert hivét Puskinnak, Gogolynak 
Ide hozták — hadifogolynak.
A rengeteg álmatlan éjjel 
Itt hullottam el szerteszéjjel,
Mert nem volt benned semmi fényjel.
Rabszolgatartóm, zsarnok voltál.
Lelkemen vadul robotoltál,
Szivembe bősz korgást daloltál.
Éhes voltam, honi rögre 
S hittem: itt kell halni örökre,
Egy fogolysírba itt dőlök le.
Nem átkozlak. Nincs bennem átok 
Könnyeimmel minden kínt megváltok.
És feléd is áldást kiáltok:
Vorosilovgrád legyen áldott 
Mert egy hites poéta járt ott,
S engem —  a költőt — sírni látott.
1945. Szovjetunió. 144/I-es hadifogolytábor



Halott bajtársam
jegY-gYŰrűje

Halott baj társam dárga vérét 
A szomjas föld már régen issza,
Mielőtt meghalt engem kért meg:
»A jegy-gyűrűmet küld majd vissza«.

Jegy-gyűrűjét felém nyújtotta.
— Csak tartsd meg, bajtárs — vígan szóltam. 
Én még nem tudtam. Ö már tudta:.
Nem látjuk egymást élve se, holtan.

Rám nézett mindent látó szemmel 
S a jegy-gyűrűt ujjára húzta.
Hajnalban meghalt. Az ellenség 
Gyilkos golyója szíven zúzta.

Jaj, most nem szabad emlékeznem 
Lány-címre, melyet Tőle kaptam,
Mert baj társam végső kérését 
Halála előtt megtagadtam.

Sohse tudja meg a menyasszony 
Hogy hősi halott lett a párja 
Legyen ő egy holt magyar hősnek 
A visszaváró, szűz arája . . .

Baj társ! Bocsás meg: így a legszebb.
Lám: nem sírt érted a gyászfátyol.
Engem sem kell majd elsiratni,
Mert senkim sincs aki meggyászol.

Senkim sincs. Még jegy-gyűrűm sincsen.
S jobb ha nincs, ki utánunk sírna, 
így leszünk szent hősi holtak, ha 
Találkozunk egy tömegsírban.

Front 1944.

A d



Temetés
A  szovje t hadifogságban hősi halált halt 

' bajtársam : K n e iffe l  András, em lékére.

Tegnap még élt mert lélekzetet vett.
Ma már halott. És boldog: nem szenved.

Meghalt nem látta más csak az este.
Rozzant fapriccsén kinyúlt a teste.

A halál oka? Nincs benne kétség:
Emésztő honvágy és gyilkos éhség.

Éhes volt még a hazai rögre,
Ez az éhe fog élni örökre.

Jó anyja, apja és a családja 
Sohasem látja. Jaj, sosem látja.

Tegnap még élt és lélezetet vett.
Ma már halott. De boldog nem szenved.

Becipelték egy rideg terembe 
S felöltöztették: — mezítelenre.

A ravatala: korhadt targonca 
Már oszlik rajta testének roncsa.

Hulla-legyektől senki sem óvja,
Nincs virrasztója, sem siratója.

Negyedik napra hat bús sors-társa 
Örökös ágyát sírgödrét ássa.

A temetés ingyennél olcsóbb 
Földrögökből kapott díszes koporsót

Pap, kárítor nincsen. Gyászdal sem hallik.
A sírhalmára könnycsepp sem hullik.

így temették el: könnytelen könnyel. 
Haldokló szívvel. Halott közönnyel.

»Miatyánk« hallik. Ennyi a részvét.
A halott ezzel megkapta részét.

A*



A halotti tor: egy adag kása.
Hat baj társ kapja, mert a sírt ásta.

Minap még élt mert lélekzetet vett.
Most már halott. De boldog mert nem

[szenvedett.

Meghalt nem látta más csak az Este 
Idegen födlben lázad a teste.

Boruljon rá a ragyogó kék ég,
S adj Uram néki örökös békét.. .

1945. Szovjetunió. 144/4. hft.
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Hadifogoly fohász
Most kegyetlenül szenvedek 
Honvágytól sírva epedek 
Szivem és lelkem sírja itt 
A hadifogság kínjait.
Ó, Szeretteim. Éltek-e?
Milyen az otthon élete?
Az otthonom most jobban fáj 
Mint sorsom, s ez a furcsa táj,
S minden perc engem temet,

Én temetem a lelkemet.
i

Szabadíts meg már jó Uram.
Érjen véget e bús utam.
A szenvedésből már elég 
Forduljon hát a sorskerék. ‘
Ó, válts valóra álmomat,
LJjra lássam családomat! •
Szülő, testvér, meg feleség, 
Gyermek, s hizlaló eleség 
Vár rám, s ha ezt kérni merem, 
Ez boldogító gyógyszerem.

Izmos balzsamos gyógyszerem.



Ha majd fogságom véget ér 
És életesebb lesz a vér,
Vidámodik a lélek is.
Uram! Hivedre letekints, 
Hálaimámat elfogadd,
És küldd felém áldásodat.
Dús malasztoddal teljek el,
S mig szivem zsoltárt énekel 
Építsd rombadölt lelkemet,
S vezérelj haza engemet.

Vezérelj haza engemet.

Otthon reám vár a család 
Mely nélkülem se hall se lát.
A tűzhely is engem keres,
A honi rög értem repes,
Értem búsul a kis tanyám,
Párom, testvérem, jó anyám.
Engem gyászol a borús ég.
Lásd be:'a kínokból elég!
S mert jól tudod, hogy hol lakom, 
Légy a vezérlő Csillagom.

Haza vezérlő csillagom.

Ha egyszer haza mehetek 
S honi kenyeret ehetek 
Anyám-sütötte, szent cipót,
Tetszés szerinti porciót.
S a boldogságtól részegen 
A, kenyeret majd én szegem, 
Istenem! Lehullok Eléd.
Áldom a kenyér szűz belét,
S egy boldog sóhajt hallatok:
—  Uram! Most már meghalhatok. .

Uram! Most már meghalhatok!

1946. (»Parkomun«)? Szovjetunió. 
144/5929. hadifogoly kórház.



A vármegYe mögött
A vármegyeháza mögött 
Egy boróka-bokor sarjad 
Mellette a tölgyes liget;
Ott csókoltam meg az ajkad

A vármegyeháza mögött 
Vidám csárda áll dalával 
Ott vár rám a duhaj kedvem 
Jó borral telt poharával.

A vármegyeháza mögött 
Zöld pázsitján a ligetnek 
Ifjúságom emlékei 
Hivogatón integetnek.

A vármegyeháza mögött 
Enyém a vármegye-háza.
A megyét, s a várost tőlem 
A sors el nem magyarázza!

A vármegyeháza mögött 
Szép városom telke körül 
Csatangol most is a lelkem 
S egy viszontlátásnak örül.

A vármegyeháza mögött 
Születtem és< a halálom 
Is ott lesz, mert esküszöm, hogy 
Zomboromat megtalálom!

Bp. 1950. II. 4.



Balzsam és ajándék
A holnap lassú mozgalommal 
Hajnalra készül. . . lanyha fénye 
Rózsaszínű forradalommal 
Szépül egy új élet-regénye!

A mát itthagyni, undorodva 1 
A Holnapért. Ez cél és szándék. 
Szőlőszüret legyen boromban, 
így leszek én is dús ajándék:

Balzsamfoltja a sebeseknek 
S azoknak, kik enyhét keresnek 
Mig kegyetlen a bősz valóság.

Ajándéka a szépségeseknek 
Kik a szépségért elepednek,
Mert legeslegszebb szép: a jóság.

Bpest. 1953. nov. 2.
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Fohász az Anyámért
Édesanyám 1954. febr. 18-iki születésnap
jára.

Több mint tíz éve, hogy elszakadtam 
Szoknyája mellől és szép szavától.
És szivem, ami fáj szakadatlan 
Születésnapján joggal bevádol.

Súlyos a vádja. Ezer tehernyi.
Amit kínlódva kell most kibírni.
Pedig könnyem már több mint tengernyi,
S még mindég uszít: sírni, csak sírn i. . .

Magam vádolom ítélő váddal 
Mert az anyámtól jól elszakadtam.
Elcseréltem száz szép délibábbal 
És a szépségről így lemaradtam.



Dacos költősorsom űzetve űzött 
S bár tündökletes ormokra léptem,
A lelkem mégis torzó száműzött,
Valahogy szépen pusztul a létem.

Ha anyám mellett maradtam volna,
Akkor is tépett lenne a lelkem.
Mert utazásra csalna a Holnap,
Hisz én vagyok az örök vágy telke.

Sohsem nyugodni, s a nyugalomra 
Olthatatlan bús vágyakkal vágyni.
Ez az én harcom, s hullok halomra,
Szét marcangoltán új kínt kívánni'.

És most: a kínok fergetegében 
Hozzád fordulok, ki örök kincsem,
Hozzád szól ez az imás beszédem
Óh, jól hallgasd meg nagy Uram: Isten!

Oh, jól hallgasd meg, s hogy jobban halljad 
íme: két fülem odaadom Néked 
Anyám szivébe tettel szavaljad:
»Élet! Sok élet! Nagy, hosszú élet!«

Élet! Több élet, hogy soká éljen,
Mert hivatása van még e földön,
Hasztalan gonddal sosem reméljen,
Szenvedvén hosszú, bús emberöltőn.

Noha szenvedni: Anyámra vall,
Mégis; valóra váljék reménye:
Találkozzék bús költő fiával,
Ki — bár ha rossz is — de: szemefénye,

Hosszú életet adj a Szülőmnek 
Gondjait baját messzire űzd el.
Fényes mosolyod legyen az őre,
S az Ő mosolyát Szivedre tűzd fel.

Isten! Mig Anyám szent életében 
Az élet örök ős lángját szítod,
E tettel engem óvsz élve ébren,
Mert életemet meghosszabítod!



Sajnálat
Ügy sajnálom ezt a versemet 
Sajnálom mert sehogysem tudom 
Hová vezet utam az úton,
S hol adhatok versemnek tanyát.

Bús bennem a vágyak vágya dúl 
S ha vívni kell: harcolok vadul 
Noha értelmetlen mind a harc.

Az a hős, ki szennyet, bút kibir, 
Ámde aki szűz verseket ír:
Sorsa gonosz, halálos kudarc.

Mégis írok. Nem tudom miért. 
Tán a holnapért. Mindenkiért,
S lesz ki felleli majd versemet.

Neki adom ezt a költeményt 
És költői szívemet, szegényt, 
Hálából majd titkon eltemet

Bpest. 1951. VI. 18.
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Kenyér és Alkotmány
Kenyerünk az Alkotmány 
Alkotmányunk: a kenyér.
E szellemben fogjon össze 
Minden dolgozó tenyér!



Szökevény utaím után
Csak egy utam van, jól tudom. 
De eltévedtem az úton.

Lelkem a Célért kutatott,
S kerestem újabb utakat.

És végig jártam sok utat.
Nem is tudom a számukat.

A sajkám nyilt tengerre tért, 
De nem érhettem el a célt.

Költő vagyok, ki elveszett: 
Evező nélkül evezett.

Csavargó vagyok, kit a lét 
Dáridós kínokba áléit.

S most önmagától szökne el, 
Mert kínja új könnyet nevel.

Vagyok a rongya senkinek. 
Elégtek bennem a hitek.

Elhamvasztotta tűzözön 
S most bűnhődöm és bűnözöm.

Jobb útra térnék, s minden út 
Lépteim elől messze fut.

Jaj minden utas elszalad.
A Célom cél nélkül marad

Szökevény utaim után 
Kutatok kábultan, sután.

Vajh ez a fő utam talán 
Melyre a sorsom rá talált?

Hiszen ez az út oly nehéz, 
Hogy belebomlik szív, s az ész.



Célba — látom —  nem érhetek 
Én mindég csak temethetek.

Temethetek? Ez az! Az út!
Az utam temetőbe fut!

Bp. 1950. I. 18.
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Mind, mind: békét akarnak
Földünkön élő emberek.
Hegyek, mezők és tengerek,
Pacsirták, sasok, varjak,
Mind, mind: békét akarnak.

Gyümölcsösök, dús ligetek,
Égő nyarak, havas telek,
Daliok zengik az égre:
Béke kell! Béke! Béke!

S há akadna oly tébolyult 
Ki akarja a háborút 
Szakadjon rá az ég le!
Rohadjon meg a vére!



Harci riadó
Kiszikkadó anyaföldünk 
a szomjanhalástól retteg.
De az égen felhő épül, 
friss, termékeny zápor készül, 
jöjjetek már, vívjatok már, 
harcra, harcra, esőcseppek!

Harcra, harcra, esőcseppek! 
Hulljatok a föld testére!
Ti vagytok a kalász étke,
Ti vagytok a kenyér vére!

Harcra, harcra, esőcseppek!
Ott lüktessen öleléstek 
ütőerének a földnek, 
s dús, termékeny csókot adjon 
minden egyes szomjú rögnek!

Ó, áldott, hős nyári zápor!
Ügy hullj ránk, mint csók a csókra 
Hogy üdüljön, felfrissüljön 
gazdag illatba szépüljön 
és szabadon lelkesüljön 
minden kert virágos bokra!

Harcra, harcra, esőcseppek!
Zápor! Bátor szövetséges!
E harc győztes eredménye 
minden élet hő reménye:
Ember, állat, fű, fa, virág 
s ahol kirabolt a világ, 
felszabadul az igából, 
nem lesz rab és nem lesz éhes.



Zokogó halott csókjaim
Elomolván életem viszályán 
—  Áldozatként szerelmes kínnak — 
Sírásba csempült, gyászoló szájam 
Ravatala halott csókjaimnak.

Holt csókjaim meg sem születettek! 
Ezt a rátok mért kegyetlen sorsot 
Én viselem, s a feszületnek 
Fájdalmából ácsolok koporsót.

Jaj! Halott a csók, ha nincsen párja! 
S ha a halott csókok felzokognak. 
Dús szenvedésünknek nincsen mása.

Ez a legnagyobb tragédiája 
Az életében halva szült csóknak: 
Zokog mert nem lesz feltámadása . . .

— o —

A h életemért Te csatázol
Hasztalan csevegsz nem ijesztesz 
Nem nevelsz halálfélelemre.
Hisz ha meghalnék, csak Te szenvedsz; 
Vigyáznod kel laz életemre.

Én a gyertyámat alul, s felül 
Égetem! Foggyon. S ha elégett,
Ne gondold, hogy a sorsom eldőlt,
De értem harcra késztet Téged!

Az életemért Te csatázol,
Helyettem is inkább Te ázol 
Halálfélelmek záporában,

Hogy megmaradjak Tenmagadnak 
Apostolaként szép szavadnak!
A szentmise szűzi borában, . . .



Ti boldog Napraforgók!
Falu szélén a határban 
Hadseregként sorban álltok 
Sugár-karcsú Napraforgók 
Mint uralkodók: kiváltok, 
Csurig telt tányérvirágok! 
Felettetek: túl az égen 
A Nap örök útját rója 
S Öt követi rendületlen 
Fejetek napraforgója 
Mint a Földet Hold-bolygója.
Ó, Ti boldog Napraforgók!
Bár őszre hervadtan hulltok 
De míg éltek tündökölve 
A Nap fényébe borultok,
S minden tudást megtanultok, 
És a fénytől megvakultok.
Tán még néhány évig élek . . . 
Ez sem nyújthat lépes mézet. 
Lettem volna Napraforgó 
Aki egy évig sem élhet,
De legalább Napba nézett!

— o —

Tavaszi köszöntő
Lobontos hajú, szende lány 
Napfény táncol a mosolyán. 
Szemébe nézek. Vissza néz 
A tekintete: tiszta méz.
Vágy ringatózik kebelén,
S a Május lágyan hull belém . . . 
A szíve is, mint tűz-falat;
Zeng, zaklat, selyem blúz alatt.
Engem az Idő behavaz 
De ő ifjú mint a tavasz 
A langyosodó rügyeken.
Találkozásunk: villanat.
Csak pillanatnyi, s már szalad, 
De itt bimbózik a szívemen.



Majd jöttök holnap.
Majd jöttök holnap, ha már nem leszek 
S bámultok rajtam, titkomat keresvén 
Kutatjátok, hogy miért szenvedek 
Holtom után is, mint Krisztus keresztjén

S ciháitok: leplezzem le titkom,
Áruljam el életem varázsát 
Mert verseim szívetekben titkon 
Mutogatják kínjaitok mását.

Elárulom, csak hagyjatok békén 
Síromban is azért élek még én 
Mert sohasem feledtem sírni.

Ez a titkom. Nem áldás, sem átok,
De drága kincs: ha megtanuljátok 
A szenvedést holtan is kibírni.

— o —

Verskereső...
Mit mondjak e pillanatban?
Azt hogy verset kéne írni 
Arról mi a szív alatt van,
Mert jaj! —  nem birom kibírni? . . .

S mi az ami birhatatlan? *
A kín mely rám zsúfolódott?
S azért sírok sírom halmán 
Mert már a halál sem boldog?

Halkulok a rettenetben 
Mely vérem ütemét fosztja 
S elnyúlok mint lanyha álom . . .

S a szívemmel vívott percben 
Üzenem a fukar sorsnak:
Hogy versemet megtalálom!



Édesanyám.
Vad láz pírja rózsállott az arcán 
így szenvedett fiának kudarcán

(Bősz kegyetlen és sorvasztó lázban 
Én is haldokoltam egy kórházban).

Amidőn az egy fiát megszülte,
Ilyen lázas kínra nem készült fel.

Most tavaszi, bús, csalóka szélben 
A tüdeje került nagy veszélybe

Ez nem csoda de emberi bánat 
Melyből mégis új szűz csoda támad

Megmenekült a suttyom-haláltól 
S életben él életem szavától

Mert ha halna, én is vel̂ e halnék,
Verset többé sohasem szavalnék.

fgy élek én (Életet nem kértem,
De az Ő bús életéért éltem).

Ö is így él: Áldozatot hozni,
Betegen is értem imádkozni.

Ö többet imádkozott — jaj! — ,mint én. 
De most minden imám Reá hintem

Mégis az.Ő imája a győző,
Életével életemet őrző.

Bpest. 1959. III. 3.



.az első!
Megpróbáltam, de —  semmi. . . sem m i. . . 
Létem sem birom elviselni. . .

Igyekeztem . . .  de —  mégse . . . mégse . . . 
Lettem az élet szenvedése.

Miért bennem egy olyan álom 
Melyből az álmot nem találom?

Nektárom ócska, Karcos lőre 
Sosem hevített a jövőre.

Hasztalan minden. Nincs itt ének 
Én is daltalan zajban égek.

Próbáltam, de — sem m i. . . sem m i. . . 
Nekem rég másfelé kell menni,

Már megyek is, mert űz a bensőm,
S a. célnál én leszek az első!

Bp. 1959. III. 3.
— o —

Szív — szonett
Ma a szíved legmélyébe szálltam. 
Sohasem voltam ilyen magasságban! 
S a szívedben oly kincsre találtam 
Melynek aranyában szűz jóság van.

Szép, szívedben jóság-liget nyílik.
S én a liget fényes útját járván 
Elérkeztem egy gyönyörű hírig: 
Szíved híresztelte: öröm vár rám.

Bús szívemet víg szívedbe tűzted. 
Szíveinket szívből összefűzted 
És így lettem imádkozó jóság,

Fivérként szeretsz. Én is szeretlek,
S örülvén e tündökletes tettnek, 
Szívemből kibomlottak a rózsák. ..



Pest, Beográd: együtt énekel
Beográdi csókos éjszakák 
Zengedezik vágyaim dalát. 
Minden ének: izzó szerelem,
Jöjj Kedvesem: csókolózz velem. 
Zene zendül fenn az Avalán,
Ez a zene szerelmes imám.
Én ott leszek a Terázián 
Ma estére várj reám babám.

Tudom, hogy a szíved 
Szerelmes izenet,
Szívem a szívedben él.
Tünde lélek 
Érted élek
Mert Te vagy a sorsomban a Cél.

Beográdban vígan áll a bál,
Mert a csókom csókodra talál 
Ez a csoda úgy történt velem, 
Hogy a szívünk csupa szerelem. 
Pesti fiú, beográdi lány 
Rég megfejtett szerelmes talány: 
Mi már egymást sose hagyjuk el, 
S Pest Beográd együtt énekel:

Tudom, hogy a szíved 
Szerelmes izenet 
Szívem a szívedben él.
Tünde lélek 
Érted élek
Mert Te vagy a sorsomban a Cél.



A barátság éposza
Az életet széppé tehetjük,
Ha szívünkben a barátság 
Örömből sarjadó magvát 

. Egymás mosolyában elvetjük.

Lehet szerelmes az ölelésünk,
Csak akkor boldog áldott a csók 
Ha egymás baráti ajkáról 
Csók csattintani el nem késünk.

Kik ellenségek, mind félhalottak 
s a gyűlölet örvényébe vesztek,
Kik ellenségek, azoknak szívén 
Nem nőnek rózsák, csak sírkeresztek.

Szeressük egymást mert, szeretetben 
Boldogul minden ember vágya 
Ha főszentségek örömökből 
Nyilatkozik az Isten szava 
Hogy átöleljen mindenkit lágyan.

— o —

A Tavasz varázsa
Amikor a Nap melege 
Csókolózik a pihegő széllel,
S a csillogó, barna homok 
Lisztes párát liheg szerte-széjjel 
A tündöklő verőfénytől 
Rügy fakad a lombosodó fákon,
S hangos lesz az üde erdő 
Puha fészkű madarak dalától,
Szorgos méhek gyűjtögetik 
Vadvirágok kelyhéből a mézet,
S az újulás csodájában 
Kibomlik a ragyogó Természet,
A Tavasz szűz varázsától '
Áhítatos zsolozsmákat mondok,'
S az élet ölébe hullván
Gazdag vagyok, s mondhatatlan boldog.



Szabadság nélkül nincsen 
béke

A dúsgazdag Hispániában 
Ahol az önkény dúlva tombol, 
s a zsarnok tébolyult hatalma 
örjöng a vérben, gyilkol, rombol 
hős, bús elnyomott Spanyol Honban 
majd bosszúálló bomba robban!

S mindenütt ahol elnyomott él, 
hol az anyák rabokat szülnek,
— mert rég rabszolgák az apák is — 
sújtó ökölbe görcsösülnek 
kérges kezei a raboknak 
négereknek és araboknak.

•
Földünk három — milliárdjából 
több mint fele még mindig szolga 
ahol a zsarnokot hizlalni 
éhes és sovány szolga dolga,
Ó! Gyűlölet! Erősödj jobban, 
amig a bilincs szerteroppan!

Mert: míg az önkény úr fölötted 
s atombombával fenyegetnek, 
s míg a zsarnokot meg nem ölted 
nincsen helye a szeretetnek!
Csak úgy lehet győznöd és bíznod, 
ha bosszúállás edzi izmod!
A dús és bús Hispániában, 
s mindenütt, ahol elnyomott él, 
s ott is, hol már szabad az élet, 
fel! Fel! Harc az elnyomottért!
Mert: szábadság az élet éke, 
s — szabadság nélkül nincsen béke!



De mindenek főlőtt.
Az Élet dúló, véres ormán 
Zivatar, légy, vagy vészes orkán.
—  Vaksötét! — kín a fénylő Napra,
De csillogást hints a csillagra!

Légy semmi s egyszerre: minden. 
Porszem! — mert abban is ég Isten. 
Légy örök Harc! Győztes, vagy vesztes, 
De mindig csatába szerelmes!

Ha kell, holdfénynél andalogj el. 
Ördögök között angyalodj fel.
Ölelkezz a veszedelemmel,

S ha minden voltál: hegy, völgy, síkság, 
Légy vulkánból izzó Igazság,
De mindenek fölötte: Ember!. . .

— o —

Kesergő sírás
Elernyedten, holtra pihenten,
Most már jogosult tükörbe néznem, 
Hogy megláthassam: vajh ki lettem 
Ebben a kúsza, ág-bogos vészben.

Repedezett tükröm is ernyedt.
Sután tükrözi rengeteg harcom 
Melyben a harcos csatát sosem nyert 
És szenvedhetem bősz hadisarcom.

Én: legyőzöttek bús hadisarca 
Csatavesztettek ősi kudarca,
Szerte omolván milliárd sírban:

Halálra ítélt volt minden tettem, 
Meglékelt álmok jelképe lettem.



Új tárnák dalolnak
A Szfinksz letépte arcáról a titkok fátylát 
És a sivatagot megette a megfejtő oázis.

Rúgjátok fel az utcasarki bénát,
Ha még most sem ébredt ember-tudatára,
S alázattal koldulni merészel.

A bányaléget verjétek bilincsbe,
Ha még most is nyomorult éhbérért 
Engedi kiaknázni túltömött gyomrának 
Trösztbe tömörült részvényeit.

Elnyomottak! Űj tárnák dalolnak!

Győzni fogtok mert az elnyomottak igazsága 
Az elnyomók bűne!

Vasbeton izmosodjon a hátgerincetekben,

Ne engedjétek, hogy gúzsba gáncsoljon 
Benneteket a profitos lendítőkerék,

Most már nem lehet letagadni,
Hogy ereinkben kigyulladtak a vörös vérsejtek 
És a fehér vérsejtek martalóc-seregét 
Fullaszt ja a kérges emberi verejték.



Séta a mezőn
Körülöttem legel néhány tulok 
Nézem, nézem és érzem, hogy 
Versről versre pusztulok.

Áldott ez a kövér zsírú legelő.
Valamikor én is voltam 
Sereg élén, — legelői.

Rám könnyezik a felhő permetező 
És bolyongok elborongva a mezőn.

/

Kár, hogy engem elkerült 'a szerelem 
És a jogos Kedvesemet nem lelem.

Megüzente az Élet, hogy összetör.
Nem félek az üzenettől.
Kaptam ilyet attól, ettől,
— Ha rám támad, a kezemben lesz-e tőr?

A velőm a csontjaimba halni jár.
Engem mindig kikerült a kaviár.

Énekelnek a nyáj őrző pásztorok,
Mintha egyszerre dalolna száz torok.
Ott ballag egy töpörödött anyóka.
Hajlott hátán foltozott a panyóka.

Felfedeztem, hogy a versben 
A rim cifra minta, dísz.
A költőnek igaz szive 
Verseinek legszebb disze 
S poharamban sohasem volt tiszta víz.

Az alkony a pásztor felé integet,
S én gyötröm a lelkemet a rímeket.

Gyűjtsetek pénzt jóbaráti alapon,
S küldjétek el, mert éhembn 
Már öklömet harapom.

/
Nyugovóra tér a nyáj az-akolba,
Öreg akol. Beteg akol. A fala sincs vakolva. -

n 1



A távoli tölgyóriás törzse ím:
— Villám sújtott mint rossz magam,
Nem csoda, mert villámokat 
Csalogató tölgyek voltak őseim.

Talán azért ég e két bús, meleg szem,
Hogy lássam, ha rímtől rimig öregszem. 
Magamfajta poéta csak lődörög,
De a »Kulturos« kocsin jár
És a hámba tüzes vérű csődörök.

—  o  —

Kérdőjeles bizonytalanság
Mert van élet, mely eltemet,
Most élesztem a lelkemet.

Így lesz az élő temetés'
Borongva fénylő nevetés.

Itt hagyok néhány kósza dalt 
És sok hibázott diadalt.

Marad telt pohár borom is 
Jaj, betyár sírás, most szoríts.

Marad egy álom, s nincs aki
Elálmodná a rímeit
Mert les rá gyilkos valaki.

Utánam jő egy új dalos 
Ö sírja esett könnyemet,
Majd ő lesz az a bánatos 
Kí engem ismét eltemet.

És eltemet, mert ez a sors,
S a temetést elzengi más,
Rimbe szedi az új dalos,
Hogy nincs már többé álmodás.

Még egy-két sóhaj és a szív 
Lefekszik halni, s ez se baj,
Mert dobbanó, vad izmain 
Még mindég erős úr a jaj.



S mi lesz holnap tán temetés . . . 
Avagy temető nevetés?

S mi lesz holnap? Tán meghalok 
Hogy éljenek e bús dalok 
Vagy költők rímes valakit,
Aki az ósdi könnyeim .
Vad, rengetegnyi tömegén 
Egy szebb zokogást alakít!

— o —

Aratás
Az arató lányok ajkán hopszasza,
Másutt fenőkön csendül a rossz kasza.
A faluból ide látszik 
Az ős toronyóralap,
A délután halk szellője 
Nagy, gyűrűző csipke fodrot 
A közeli tóra lop.
Az asztagok mögül vígság kandikál,
Bronz arcú parasztlegények 
Lányokat sikoltoztatnak,
Mindegyike nőre éhes kanibál.
Köztük van egy ismerősöm,
Keresztneve Borivoj,
Szerb fiú, s mint híres magam,
Hét határban elsőrendű borivó.
Egyik barázda ölében 
Megtörtént a piros ba j:
A paraszt föld két szülötte
Csókolódzik, s csókjuk lágy mint irós vaj.
És viháncolnak a zsíros asztagon,
S szól az egyik öblös hangon, vastagon: 
»Sej, haj, cigány, zendüljön a cimbalom, 
Holnap talán rám borul a sírhalom.«
És ha most cimbalmos volnék,
Játszanék egy muzsikát,
Hadd táncoltassa kedvére 
Julcsát, Pannát, Zsuzsikát.



Ott egy szép lány az egekre felmereng,
Hozzá lépnék, de tudj’ Isten, nem merek. 
Gyávaságom onnan van, hogy 
A szerelem engem durván lebecsült, 
így lettem sok meddő vágytól 
Jól sikerült sebesült.

Mégis . . . mégis . . . megszólítom:
»Szép leányzó . . . nagy a meleg . . . kell-e víz?« 
Rám mosolyog, mosolyától 
Velőm táncol, vérem lángol,
Szemem ragyog,
Már hős vagyok,
És ajkamról az ajkára 
Elrepült a legelső csók-kelevéz.

A közelben illatos széna rakás,
Csókos ez a júliusi aratás . . .

Szép város és drága örömbánya Pest,
Mégis . . . mégis esküszöm, hogy
Nincs szebb mint az ezerhetes lánykatest!

— o —

Magamért kiáltok
Töviscserjék állanak az útra 
s leskelődnek félelmetes sorban.
Nótás fickó, rejtőzz el a sutba 
mert megfullaszt a hullámok sodra. ’

Csatáidat akaszd fel a szegre.
Kardod élét küld el ócska vasnak 
Nem kell bátor, szűz csillag az égre, 
most bolond, beteg dalok havaznak.

Űj verseid ó közönybe vásnak,
Ma úr ki a legnagyobb golyhó.
Hagyd a sikert olcsó messiásnak.
Nem kell itt a tiszta fényű bolygó.

Miért mennél Te a vágóhídra?
Céda suttyómba les Rád az örvény.
Véred venné irigy róka, hydra, 
itt mocskos megalkuvás a törvény.



Te nem halsz meg akkor sem, ha halnál. 
De amig élsz élj mint gőgös Isten, 
hogy ámujjanak a ravatalnál 
a legdrágább, legigazibb Kincsen.

Nem kell Neked hírnév és dicsőség 
hisz Te vagy az örök Emberöltő, 
s Benned ünnepli majd legszebb Ősét 
a jövendő, halhatatlan Költő!

— o —

Felszabadulási karének
Április Négy 
Április Négy 
Történelmünk Éke 
Te hoztad a /.
Szabadságot
És Te vagy a »Béke«.

Április Négy 
Április Négy 
Egy évezred óta 
Nem csendült a 
Magyar szívben 
Bátor, szabad nóta.

Április Négy 
Április Négy 
így lettél számunkra 
Amiért a 
Vérünk hullott:
Boldog, szabad munka!

Április Négy 
Április Négy
Mi: Pajzsod. Te: Vértünk. 
Minden poklon 
Keresztül
Mindhalálig védünk!



Éjféli kesergő
Ó, az Élet nagy ajándék 
s boldog aki pénzel kapja 
mert nem lesz a nyomor rabja, 
lám: szegényes bús a játék 
hisz két izzó korgás között 
romba dőlten összeomlik, 
minden élni vágyó szándék.

Rám ájult egy rendülettel 
de nem tudom, ki az apja 
bár fejére diadémot 
nagybeteg szivemtől vett el.

Cudar módon kínba rázta 
liliomos születésem, 
így csak könny sarjad vetésem 
televényén és a dudva 
gazától bús a barázda.

öntudatlan, avagy tudva 
estem húsos valóságba, 
mindegy. Fontos, hogy a zsákba 
nem kaptam kincseket útra.

Most valahol, bősz, vad esten 
egy költőtársam bolondul, 
és amig rimet kerestem 
életemre, hogy szépüljek, 
valaki a dalomon dúl. 
kábolyog egy részeg táncra

Talán Ő, ki most, valahol 
sorsomra ült, s elárulta, 
hogy ezer próbás életem 
könnyelmű hanyagságomnak 
tántorgó, véres románca.
Ó, az élet nagy ajándék 
de hasztalan mind a szándék 
mert éhen hal aki koldus 
legyen perdita vagy költő 
nincs számára hely ahol dús 
ez a rövid, pillanatnyi 
pénzmámoros emberöltő.



Vengerba~szílva permeteE
Táncoltatom a bánatot 
És kedvesemnek nevezem 
S amig a könnyem álmot ont 
Hűséges páromul veszem.

Fütyültetem a kínomat,
Vidáman és szerelmesen,
Mert jó a kín, hisz hitelez,
S ha szomjas vagyok, ihletet.
Könnyeket, verset innom ad.

Vengerka-szilva: bús ital,
Magyar pálinka: szilvalé . . .
Most leborulok Ö elé,
Ö tudja: hamar meghalok,
A magam fajta igricek - 
Csak halott hősöknek valók.

Vengerka könnyem szüntelen 
Permetez szemem peremén,
S az életem ki hűtelen,
Biztató borongó bármire 
Nem véd vágytól ha hull a hó 
S tőlem sem véd, ha sorsomat 
Titokban nézni merem én . . .

Vengerka-szilva permetez 
S de jó lesz, ha majd eltemet,
Ám mielőtt pontot teszek 
Dalos örvényben elveszek 
S vengerka — szilvám! Szűz Tömény! 
Rád testálom a lelkemet!

Bp. 1958. III. 9.



Köszönöm, hogy élek
Már ócska, mindennapi tánc
a lánc, a lánc, az eszterlánc
s az ispilángi rózsa,
mert meg vénült az ifjúság
s a vénség —  mint kemény husáng —
a szivet ostorozza.

A szivet, ami remeg
— mert: higgyétek el emberek: —
Remegtető az élet.
a sorsom! —  mindennapi tánc . . .
csak lánc . . . csak lánc . . .  az eszterlánc,
S á haláltól — jaj! — félek.

Félek meghalni, bár ma hős 
Ki ezt bevallani erős: 
e félelmet, e bátrat,
Jaj, soha le nem tagadom, 
hogy nem kell az a dús vagyon 
amit a halál ad.

Most férfias és hős vagyok 
s a bátorságom is ragyog 
mig sorsom fátyla lebben?
Az ispilángi rózsa holt 
s az eszterlánc lelakatolt 
a halálfélelemben.

Mig ócska mindennap a tánc,
A lánc, a lánc, az eszterlánc 
s az ispilángi lélek,
Én nem mondom —  mert nem közöm: 
»Utánam víz vagy tűzözön«,
Én köszönöm, hogy élek.

60-ik születésnapomra (1963. I. 31.).



Ebharmíncad — sírás
A régi imát térdelem.
Pedig már régesrég tudom,
Hogy nincsen cél és értelem.

Bennem hét halál lobog 
Ezért jogos, ha életet 
Ahol találok, ott lopok.

Szivemet rágja rusnya pók 
Szú örli gyengéd lelkemet,
Már temetnek a bús napok.

Suta lábammal messze járnék 
De jaj nekem mert lebilincsel 
A hódra arcú halál-árnyék.

Az élet bennem sírni vás,.
Sápadt tüdőmnek most jól esne 
Csak egyetlen korty pir — ivás.

Születésem: száz lendülés 
Száz távozás lesz a halálom 
S a koporsóm: száz zendülés.

A jókedv rossz mögém rekedt 
S kerge nóták ijesztették 
A bennem zengő éneket.

Ez több mint a süket véletlen 
Ez bús ebharmincad-sírás 
Mert az ős Senkié lettem.

S több a vágynál vagy a kínnál.
Ez bús ebharmincad —  törvény, 
Hogy a Sors nyomorral kínál.

Jaj halálos hibám az élet 
S ebharmincad cél lett a sorsom 
Mert porrá lesz minden elmélet.

Jaj! elporladtam mint az elmélet. . .



Túl minden ormoh csúcsán
— o  —

Semmiféle dogmának, szabálynak 
sem társadalmi rangú igének 
beskatyulázottja nem lehettem, 
nem vagyok és nem leszek, de tettem 
egyeteme az emberiségnek!

— O —

. Tudom: nincs eszme feletti eszme 
és minden emberi törvény: maszlag.
Az osztálynélküliség is —  osztály, 
szabad szárnyalást a gondolatnak 
nem ad. Nem is lesz belőlem haszna.

— O —

Ember által alkotott szabálynak 
engem sohasem kormányozhatnak!
— A, fűszál sem dogmákból fejlődött — 
Én vagyok szabálya önmagámnak, 
Akármilyen Istent is hozhatnak!

— O —

Ady, Petőfi, mit szenvednek!
Mert minden Rend cégérül. nyírta. 
Nekem nem kell a cégér-dicsőség 
Én a Világrend szabadságának 
Rendszerét szűzen magamba vívtam!

— O —

Egyedül s túl minden ormok csÚGsán 
senkié s mindenkié a sorsom.
Szent trágyája szabad holnapoknak, 
így mentem meg magamat a Mából, 
mely rabtartóm és konok koporsón!

— O —



Költő vagyok: a Rendhez közöm van.
De nem rendem: kétszer egyben egyszer, 
mert a rendszerek rendetlensége 
csa babonás, pince-agyú bábok 
szűk szemében lehet szentelt kegyszer!

—  O —

Ember vagyok: szabadság a rendem. 
Korlátlanul Rend! Szabad Szabadság! 
Melyet nem hizlal s nem is soványít 
Hatalom, ki célja érdekéért 
Lelketleníti a zsarnok hajcsárt!

—  O —

S a Szabadság is csak addig hizhat 
ameddig a Hatalomnak célja, 
de akik oly szabadságban biznak 
mely a Szabad Gondolattal rangos;
Ök a holnap győzelmes acélja!

—  O —

Ők a Holnap győzelmes acélja!
S mellettük én: acélt edző élet 
Ki az élettel visszaélőkre 
halált hozó, kegyetlenül biztos 
Kíméletlenül igaz ítélet.

—  O —

Én vagyok az egyetlen kortársam 
és a jövő történitírója 
azt írja majd e lázadó korról: 
»Huszár-korszak, amelynek szívéből 
nőt az Egy-Szabadság lobogója!

—  O —

Én: e korszak egyetlen kortársa . . . 
s ezért nincs itt az ítélet napja,
De ha mindenki kortárs lesz vélem, 
s lobogómat kokárdának tűzi, 
harcaként a győzelmünket kapja!



Világot ölelő ének
Felfedeztem a telkedben 
sok koronás, dús ágú csodákat,
Az Istent is felfedeztem 
és a drága tömjén füstje 
minden egyes porcikámon áthat.

Most már bátran kimondhatom: 
egészséggel kitaláltam 
a lét minden titkát 
szűz szavak zsongnak köröttem, 
s hites esküvéssel tudom, 
hogy a túlsó part tájáról 
csók, ölelés int át.

Már a hajam is aránylik 
és leszek még drágalátos élet, 
fejem felett áldón lebeg 
egy világ sorsára szóló, 
sok dalú és sokat érő, 
gyönyörű ítélet.

Hősiesen taníthatom; 
csak így mint én: jó költőnek lenni, 
mert két élő milliárdot 
egynéhány száz verseimben 
úszítok pástétomokat enni.

Szegény, gazdag, pór vagy herceg: 
mindenki egyforma 
s a költőnek is van joga 
hogy kiáltsa: Kenyér győzzön, 
s gyomrunknak is legyen haszna 
mielőtt befejeződnék 
ez a gonosz torna.

Ember, lélek vagy szív között 
nem kellenek ostoba határok 
s minden goromba szándékot 
eleve hozzon méhébe 
egy mindent elfelejtető 
bús temető árok!



A lelkem gyémántosodik.
így lettem fő, jól megcsiszolt gyémánt,
ezért nem bukom térdemre
midőn a pénzes hatalmú rém ránt.

És majd holnap átölelnek 
minden fajta, igaz lelkű népek 
s én a népek szent szívében 
dús, diadalmi zászlóként 
ragyogva és mosolyogva égek. 
Elmondják a szép utódok:

Ilyen költőt mint én: vajh ki látott? 
s áldást hintve megöleltem 
Mert szívvel lelkemhez kértem, 
ezt a beteg kirabolt világot!

— o —

Nem jöttem én ...
Nem jöttem én harciriadóval 
Űj énekek bibor hajnalán.
Nem vagyok én magasröptű csillag,
Az életem szelíd gyertyaláng.
Szivemben vad vágyak már nem égnek, 
Nem akarok lenni nagy regős.
Isten küldött kis dalosmadárnak,
S vagyok bús dalú bús hegedős.



Óda
Emberelme! Ámulom a Benned 
Lángoló vágy tudniakarását.
Csodálom a szertelen szerelmed 
A Tudásért, amely ormokon túl 
A Tudáson Túl-ért harcba indul 
Hogy meghódítsa a Mindenséget. 
Emberelme! Oh csodállak Téged.
Gondolatnál gyorsabb sebességgel 
Rohanod át az IJr tömény titkát,
S a Marsra avagy a Jupiterre 
Mintegy pajzán, játszó mozdulattal 
Repit rakétával töltött hintád. 
Emberelme! Ódát zengek Hozzád. 
Maholnapra többet tudsz mint Isten 
Találmányaid szivembe hozzák 
A Közeit, ma Távol már nincsen 
Emberelme: mégsem kincs e kincsem!
Te mondtad: a Holdon nincsen élet 
Én mondom: a földön én sem élek.

A tudásnál mindég többet kértem, 
Vívtam érte, s elfolyt drága vérem 
Emberelme! Tudod: nem ezt kérem.
A világegyetem dús csodáját 
Vágyom megismerni, bár tudásom 
önmagámig sem cammogott még el 
S bár a naprendszereket túlélem 
Asztmás tüdőm síró gödrét ásom.
Megfejtettem titkát a világnak 
De Rák roncsol, s a. tüdővész gyilkol. 
Nem ismerem létét a virágnak 
Mi a gyökér? Ettől miért tiltol?
Mi tiltja el előlem a Földnek 
Rejtelmeit? S ha százszor megölnek,
Én nem fogok a Holdra szállni, 
Emberelme! Az legyen szűz célod,
Taníts meg, hogy e siralomvölgyben 
Vigalom-hegy egészséges csúcsán 
Tudjak acélos lábakkal állni!.



Születésnapi számvetés
Ötvenöt életesztendőm 
Csúcsaira értem.
Senkinek sem lettem pajzsa 
S nekem sincsen vértem.

—  O —

Most a múltamba tekintvén, 
Felzokogva kérdem, 
Mondjátok meg miért hullott 
Én gyönyörű vérem?

—  O —

Ötvenötödik esztendőm, 
Akárcsak az első;
Gügyögő, tapogatózó,
S tétova a bensőm.

—  O —

Ötvenöt élet esztendőm 
Több mint ezer éves 
Egyetlenegy pillanat sem 
Volt belőle édes.

—  O —

Nem becézett az örömök 
Csókfűszerű méze,
A szerelem is elkerült: 
Sorsom eligézte.

—  O —
Ötvenöt életesztendőm,
Vajh mit tegyek véled? 
Ötvenöt éven keresztül 
Félre tett az élet.

—  O —

Életemnek minden tette 
A halált dalolja 
S rettentő rendeltetésem 
Kinját igazolja.



o  —

Ha bár pogány lettem volna!
De szent hittel hittem 
S hirdettem, hogy ős igazság 
A termető Isten.

— O —

Ha bár gyilkos lettem volna!
De életet adtam.
Miért is, hogy az életről 
Ingyen lemaradtam?

— O —

Ha bár fűzfa lettem volna!
Ámde Tölgynek jöttem,
S lombjaim közt rejtély borong, 
Titok dúl fölöttem.

—  O —

Ha tudnám, hogy nem marad meg 
Dalaimból egy sem,
Kegyetlenül tűzbe vetném 
Valamennyi versem.

—  O —

De tudom, hogy megmaradunk:
A vers, s a poéta,
S azt is tudom, hogy lefelé 
Vezet minden létra.

—  O —

Ötvenöt életesztendőm!
Kit kell most megölni?
Engemet, ki hibás tétel,
Magamnak is tehertétel,
Nosza: születésnapomra 
Halál Uram, ajándékul 
Nevemet az élők közül 
Gyorsan letörölni!



Halálom után
Most szédítitek síromhoz a népet.
Most körülöttem mindenki igaz.
Meséltek rólam minden jót, és szépet, 
mert síromat már belepi a gaz.

Senkinek sem kellettem, mig éltem 
De most halottan is élő vagyok.
És az, amit sohasem reméltem 
Fejem felett fény glória ragyog.

Tudom: szobrot is emeltek majd nékem. 
Szobor hős leszek halálom után, 
mert igaz csillogás voltam az égen, 
és gőgös hős a földi bú után.

Nahát. Meghaltam. Kellett a halálom?
Lám: a világ most néma és süket,
mert velem halt meg minden dal és álom,
s koporsómban őrzöm szívüket.

Beh kár volt értem addig amig éltem,
Követ dobált rám nimfa, a céda lány,
A rejtélyektől rettentően féltem, 
s lettem ki voltam: Keserves talány.

Halálom után írom ezt a servet.
Egy igaz hívem jöjjön most felém 
és szememet a könnytől vak-vereset. 
látó szemekké csókolja belém.

Egy igaz hívem talán még akadna,
Ki meggyászolna roggyant síromon, 
és ha a világ kétfelé szakadna, 
őt átölelni akkor is fogom!

Kár hogy meghaltam? Tudtam én azt régen. 
Most küldik rám a rusnya népeket,
Most fény lettem a csillagtalan égen, 
s meghódítottam a lelkeket.

Tiszta lelkű friss gyászolókat kérek, 
hisz én vagyok a legélőbb halott, 
én mindenkor csak egy nótát Ígérek 
de ez a nóta lesz a szent dalod.



Nem fordulok meg beteg koporsómban, 
mert én vagyok a szépség hitvese 
és ott leszek minden költői szóban; 
mint a versek dús szerelmese.

A költő elment meg nem értettétek, 
pedig Ö mindég kincseket adott,
Most dicséritek, s ez nyolcadik fő vétek, 
mert Ö lám titeket el-kitagadott.

Szédülhettek már a síromhoz népek, 
ölelhetitek haló poromat, 
én az istenek lelkeibe lépek, 
s szentté avatom rég szent Magamat.

Holtom után is piroslik az élet, 
mert a legszebb halott én vagyok, 
már áll fölöttem az örök ítélet, 
mely a síromon tündököl, ragyog.

Csak még egy strófát. Ezt az élet kéri 
— A csúf élet amely kitagadott. — 
Meghalok ismét és ezt megigérni 
nékem különös szent kegy adatott.

Meghalok sokszor, mert a meghalásra 
minden pillanatban akad ok, 
de nem lesz az élőknek szebb mása, 
ha egymás után feltámadok!



Ö lesz a legszebb költemény
Setét siket csend. Éjszaka. 
Oszladozó test, s vér szaga.

— O —

Szökik mindenki: hulla bűz. 
Máglya nélkül is dúl a tűz.
Lelkem lángolva élne még 
De lám: a lába lépre lép

—  O —

S gödörbe hullik: sírgödör 
S elomlik mint kit hír gyötör.

— O —

Oly halál híre, mint enyém 
Meghaltam s még nem éltem én.

— O —

Csak írtam néhány verset.
Jaj! — mindig vérverset.

— O —

Senkinek sem kellett. Most talán 
Valaki mégis ránk talál.

— O —

Ránk talál. Végre: éljek én.
Ö lesz a legszebb költemény!



VersesbönYvemet 
olvasgatta...

Unatkozott s könyvet keresett,
Hony unalmát megverje s elűzze.
Künn az eső szakadt, úgy esett 
Most jó merengni a kályhatűzbe.

A kályhából ömlött a meleg 
Ö bebújt az ölelő melegbe.
A könyv még a kézben szendereg 
De a lapjain éled már a lelke.

Olvasni kezd és a vers-sorok 
— Amint újabb vers-sorokat szülnek — 
Megragadják. Szárad a torok 
És az idegek is megfeszülnek.

Mintha élőlény lenne a vers:
Harsogva szól. Szaval. Dalol. Izgat.
S a lélekből hang elel, keres.
Keresi vetélt poétáinkat.

Vajh ki írta? —• és a címlapot 
Eltűnődő tekintettel nézi.
Kérdésére bús választ kapott 
Mert a rég holt költő neve vérzik.



Bácskát szeretem
Világfickó vagyok, akit nem szédíthet meg 
észak, nyugat, dél, kelet,
Apám Orkán volt, anyám Vihar, 
én lettem egy gyenge lehelet,
Ki cseng, bong, zsongó szivének dalaival,

Párizst nem láttam, de felleltem 
Bácska földjén és bácskai vízen, 
szülőhazám ez, ki éjjel-nappal 
szivem postáján lelkem állomásaira 
Pipacsvirágos nótákat izén.

Szeretem Bácskát
Itt láttam először csillagot az égen.
Szeretem Bácskát.
Itt lettem tilinkó a faluvégen.
Mindenütt Bácskát szerettem, 
és Bácskában szeretem Londont,
Párizst, Rio de Janeirót, Rómát,
Bácskában szeretem 
a hegyet, völgyet és a rónát.

Ó . . . Bácska!. . . Szeretlek . . .
Kedves vagyok, s Te Szeplőtelen Szirén, 
Kinek virága a búzakalász 
mely itt nő bennem: 
a legszebb szerető szivén.

Ó, Bácska!. . . Kedves . . . Szeretlek . . .
Ó . . . Öblös hangú paraszti torok . . .
Ó . . . mézes . lelkű bácskai borok . . .
Ó . . . lánykák elkábít a mosolygástok . . .
Ó . . . Öleljetek és öleljetek meg 
Mielőtt nekem jeltelen sírt ástok.

Nem vagyok fűzfa, de ősi, betyár tölgy 
csordultig a lelkem de azért tovább tölts, 
tölts ihletet Bcáska, hogy úgy szálljon a nótá, 
ahogy még nem repült Ady Endre óta!
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Fürj a vetésen, nyúl a bokorban
Kőrő a réten, tűz a borokban
a kalász, a mag, a paraszt, az úr
Itt Bácskában, mind, mind a szivemet mosta,
szeretlek Bácskám, s mig egymást szeretjük,
a mi búzánkat nem eheti meg a rozsda!

Szeretlek Bácskám, *s a szerelemben 
LJj ölelések szava rivalg.
Szeretlek Bácskám. Hallod-e a dübörgő

[akkordot?
Szeretlek Bácskám, s harc ez a szerelem 
Álmos hüvelyekből ki a kardot!

Tudom: ide a költők kisértetként járnak. 
Tudom: itt nóta nincs.
De dal, dal minden búzaszem, 
s a búzaszemek milliárdjai 
egy méltó eldalolóra várnak.

Engem Bácskában minden vésztől
Akácok, pipacsok, katángkórók
S arany búzakalászok óvnak
Vagyok a Bú és vagyok a Vígság, Bácska
Kit búzaszem vett az ajakára
Hét országra szóló hangú, Szent tárogatónak!
Bácskában született magyar költő vagyok.



Lelkembe marva.
Lelkembe marva 
Tüzes avarra 
Kerget zavarva 
A fergeteg.
Életem: tétlen.
Rút és idétlen,
S rajta ítélnem 
Nem merhetek.
Célom se szándék. 
Koldus ajándék,
Halálos játék,
Dús zokogás.
Életem jajját.
A hallók hallják,
S rólam szavalják:
»Holt messiás«. *
A messiások 
Sírjukat ásók 
És sorvadásos 
Sorsuk konok.
Ez: létük tükre 
De a vesztükre,
Mert a kedvükre 
Nem dalolok!
Bárhogy daloltam 
— Élve, vagy holtan — 
Az, aki voltam: 
Megmaradok.
Győzök? Nem győzök? 
Ök sem a győzők!
Én a Termőföld,
S — én aratok!
Vagyok: a Mámor! 
Harcra a tábor 
Csak velem bátor 
S áll a csata!
S csata vesztésben 
Sem leszek mégsem 
Orv ihletések 
Áldozata!



Szerelmes vers
Messze vetődtünk egymástól. 
Köztünk: a viharos évek.
De mielőtt megvénülnék. 
Esküszöm, hogy utolérlek!

Fiatalon utolérlek.
Hisz’ csak hazáig kell érnem.
Te is vágyódsz utánam,
Mert véredben ég a vérem.

Akkor lészen zengő ünnep 
Ha boldogan utolérlek,
Részeg csókban szépülünk meg, 
S új irama lesz a vérnek.

Már látom találkozásunk: 
Aratás lesz dús virágos',
Ha majd egymást megöleljük, 
Ös szerelmes: Zombor város!
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