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Bél(esség' ÖZ Uh'asának!

Aki K r u C lj i U L u ,I r e e verses könyvel

kezebe veszi elulvasds v{;~ell, Ile gyakoroljon

szigoni k,J 'il((i/, IIOIIUII !50lldolja meg, hogy ez

'li'i IfSII'o'/lIIll' li/(';'INS<,!!."u(,1; jórai/almai uldn

iSI/'IIJOI j, "pOli lel/('!segfl "úlallalja meg köl

leménye/btl/, Egy"ui, csaludi, surelmi es, haza

fias verseibell, c'rIJki?ljitk Öl, millt községünk

sz(ilölW, a mag,i'dr ÜStl ,il s legyüllk rajla, hogy

köny'!i' jl:lk(l/(;I,isdl'oi s"'!;erlls'ük Öl lovábbi

1lII(OI<Í.':~,~', ,i,

Aki e kóny vel )igyelmese/l átolvasso, sok

def/is úrdi szerez maga fiak, amire bizonyemai

élei ezer fifl1ézsege kt5ú)!I miIIdenIdnek szük·

l'ege varI.

E tlillJerl lJut.,(ilum III/úra /(ruc/lió Endre

kölleményeit

1935 kardcsofiY hOl'tibolJ

IJiJLOTAs ISTVAN
ilifokluló lelkész.



\I AN I~)TF.'N !\Z ÉCiBEN

ViriÍgok 1/),[,11/11"1 FllfigUfr Il('rVlfdllflk.

,1:'I;I',:k()/( e 'etil/ck, 1l'ltgt'fC/{ dogm/flf}k.

Nagy wir1k, UIS,Új;Ok leJlI a .'.{rbOI1, melyen,

Fp./II~ !".'!.'i/éke2!1ek: lIUIl f:ifen oz ('/~/)('f1!

Hella/fill/S Jtíruok, {/i(fl/(ikl(j /, ,rtil)'ok ..

OrJk fIlU/O!l(!lj:;d/!. 11V'/ldlyr vI'( rerifok

E /lit zel!.!:! i dt dl iin fllir/(Ít'11 hivben
EI Ile fdedl;"illlllk, V<lfi Islell (IZ égbm.

S:r:;::,~iJ"gú /(ofclfl"u/(

Sirva /(ÜJlI'rJIU!!!/"ií

Ue' fji;.!~/{YIIg"S,:("lli'.

!lIt'rt t:"I./ÚI( ,i:, ;.\ ,I

Ilatollik uljlibnll
duroc fl/II/ikball.

II sú'/J! ildel/J/!!I.

1':lii fsfcll ul t'gbell.

fvh'StJltPlf II:/il r",'/I\ II kitIOS UIJ/gU/till.

t:gi (lI<~btll,.')d'!!s (,,:II/('gt'1! újclkúlI.

De meg/öfl /1 flUId! elZ (J S?t:1I1 szil/eben,
Bizollysligot Ö lel/: VIJII liltm az egbell.

Btis M.JgJ'orurs !llf;.:UII !t:/:c'II' .\Zl!IlI/ei/J,

/(ÜIIf:l'-I(/Ij/, I IJ,,! jÚrd:!; i: j,(J.i t l'20S I//(';Ö.

FeLd'I::." II :II.! !I',II :I'.n·"·i'i "'~')/'.i lIebetI.

Lesz ",[eg !\':ltI,/:LI.I:I.', "''':11 1\lf~11 (/2. ~g/)l.'tI!

NI'duft,.:<. hd \"!II{I'/' /.' l(i'.!1 I'ir:i,:{o/t,

Fr!lfl-:l'i1 I I:I.'!; ct' 1:\' d:l)"itd/,

il"! e,-ff!.~ ,!I.' :"i!ur.... \1 klil;·."t:~· l illYei/ü/d,

Mdy {fl/fldc;: fJ~I':IU(lIl I,iuri, vugy belölt. ,_

0.,' ;. :.Jo<.:íI, ..:illJ:lii/; Ll voMol! ki/celet,
/vlf1lwfdá.'i:.Jg /..~;.'IiIJ'i.' (/ SÚnl/o!íOlI re::;zkel.

LuiW!.:t'lI. Ci\'fiJcSl!f; I(k~I';/1U1 filiI/deli virdg:

L:.~!f('fl!f! (I! eId .I~ lil'.IIIY ijjl1slig.



eedig mily szt5p élni. milyen szép az élei.
I\z éld liljain milldell sziv remélltel
N,HIIl biz' fiij a sors, a hazug délibáb.
Néha felsóhajlank nem, nem birOIII lovubb I.

De lelderül a nap a fekele éjre
Nyugodtan lekiniünk fel, a magus égre.
Megllyagvásra készlel uz a szell I rendelet,
Hogy "legyetek porrá, meri porbJI lel/e/ek.

IS/I'n dőlt Ilinc.,erl eIteri, sem akural.
E földi huzunkból csak egy kis sir marud
A megnyugvds hile égjen nlil/dell szli,bell:
Te rende/led ezl Igy, hu/a/Olas Úr Islerl !

TÉRJETEK MEG
fiidba voll nlinden, hiliba v/lözön,
Emberek súveben a hil. a rideJ; közöny
Sötétes sürű köd remeg u föld feleli,
Korhadó falábon roskadoz a keresz/!.

Szeretel mécsese halványan pislelkol.
Mig a gOllosz sdttin koporsóka/ (!csol
Isim: a pompa .. . Jény.. JÍmyeka rút. sőt,

f-jiin, nyomor ver/ /unyell a földön ~lerlesz,

II selfcin mosolyog, vigyorogva nevel.
Nöltön nő megel/e a pokoli sereg.
Szemeben Idng lobog, a bÜII rúl fál,lydju
ló kel II vetése, lesz bő ara/üsa.

Ozönvlz kell újra, oly bÜl/ös a vildg.
il /II/szadik század lefiizle Sodomel/!.
Eget os/romolja gépevel uz ell/ber.
Nagy csa/ára készül a nyugat keleltel.

Forog a fötd, járja nagy u/jüt a lérben.
Kónyörög Úr Jézus a szen/ek szeri/eben ..
Eljön II vég. Mikor . .. az most órök lilok.
Ti imádkozza/ok feleltünk csi/lugok!
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MAGY AR ZA~ ZLONKHOZ

fellobog a 11Ifl14yar zas.1.16,
Felhilfsog Q. ma,;:yar nola,
Ot: a ha1l2ia bús cs fájó
Trial101li bck~ 61<1.

8llsan leng " ~j "'lIge !'/cluéll
EHCdcvlll~k $l~Jtt l'il.'I~;1.

Felloko~ a III-I}yal Í,:]Lh'lJ

A ma~Yilrok bús ilHjj~.

l:,.~r~"'n<;.. ii,.tlll h':~yl!r(;

Al ellell bilillcsl'l <,kol!

Hogy a Illa~y"r ;(.,.10:11 lí (! rit'
A ne!>\) IÖ'IOI, uOhh)K 11<1 Pu!

Széjjel lúr~a ősi ll\cgycHk.
A cimerul1k lt:lIt a jJlIrb,lll
A baberbó! mar nCIll Iclellk
A 51;0;\lorU 1l1~:;"ar :,·,nb:l.Il.

Már bor sir",:,; ;, ).:UI,II';SlIllkl)JII

Fekete a ll1i:1~\';';~ ko:l;~l'l,

• SLc~ell~' haf.al':. 1I)'lJIHV1Vllb:1I1

A bú eurevcl l,:rCr.

.ts mi mégi:; bilakol..lllul..
Eg a lelkünlc. r"'Jl1etlysc~~.
Jussunl( IIlcl1ell Illi 1('ll!IIUllk,

Nelll nyugslulIl< 11I('l; llllllll.::...:Lh.:

l.Jgzltlt varr a magvar leány.
IÜHl!OI ver a magyar legény,
Hugy" lellnek,lllajd nagy napján
i\'h~~lllllla:;sa, Ilog:y el, l> nJÍI ér.

Lohogion is lel az. égre,
ivllIl<lS!'uk Illeg a világnak,
Ne"l halt Illeg. el Ár pM népe =

L<lI..Ója el;Y bús hazának.

Lono!!:laSF.uk, hogy leiörje
A7 .\rlllánynak nagy hatallllát,
rl')I~r il OUlla, Tisla rögje
fIIe:4~rj~ a feltámadá:;ll

H()~~' <iZ Vr Islen kimérje
/\1.1 <l rónát, ad a bércel,
l'v\<:/Iyerl folyt a magyar "'ére
Es Tl'iallOllllan eivérzeIti

~(;..: ;Ii~i.,:edji.illk, lesz Illég itlllap
l(iI {,;lIullJl:: llltljd a zászlÓ:
I\h:q.... led 11Iég <IZ ég alatt
,\(0(jllVan uag)', sZell l Lászlól

Fcll"iIl(yog a llIa~yar csillag
A bOl"1lIJg6s llIa~yar égen,
A rCII}'~ Ili IleIlI aludhaT
:, dl..::-6ség: s·,ellt luzébell.

Csak \.;Ilall:h az Idilll·.

,\ rO:t.SllattlMI v,l:ilJiliucsbell
iUl .... kjlll 11Ié~ l:li\j\J e földre
A mindenha lÓ Úr Islen.
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PIPACS LEGENDÁJA,
AllnO elÖli, réges rpgen,
Mikor jézus a földön' éli,
Megcsoddlldk avelésben
A kisfIipacs fehér kelylid

Fell/!r kris/dly voll, ,ainl a hó,
Mig a jéws /(riszlus vére,
- Tudja azl II Minden/lIIló?, ,

RáhlIIII fehér levelere,

Erről szól mosl a legelldll
f:s II jdzus /w/d/IÍrcj/,
Mell' vLÍlldurol szdjról·suijru,
iVlilll a n!adlÍr: ágról-ri;:ra,

MegindulI a gyászos lIlellel
Fölfelé, a GolRoldra,
Rálellék a nagy keresz lel
Az Idl/öÚIŐ vLÍlldra,

forrol/, iaoll Mózes népe,
Aikul szórl a Messiásra,
Kinek a megszeIllelI vére
Lecsolgott, az IÍI pon/ba,

Verle öl a biínös eIn ber,
Pilcllllsllllk rlÍl szu IgLÍju ,
De U égi szere/eliel
Mosolygolt a biíll IlQdJra.

l.erogyult a kereszl oIatt,
Fu/yl a váe' a', !!öröll!tyre,
1\ kis pip,icsllleg aalall
ivl egs:z ri II III II kin özönre,

Es szóll bá/ran: Nem eIIgeden! !
- Es meglwjhr fehér fejél, -
A Megvállól én szerelelll,
Hullajlsa rdn! II szenl vérél,
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Png.:~t! a vir a virtil~ra,

Pir05sa testé teljesen,
.·-·i...'~ l' u {lipucs b01dIJfj:"Ó,V1

Örök, dit.iá ds SRenl legye,1!

Az Úr Jr!ZlIS nlegsimiJú:
Qh dIdjulI meg ~rfe Afyám,
L€g y II vér~1ll virdgdvd,
Pirosan nyi/jlj{ ezuláll.

Úi !n!IQS7. ,':;'11 avelésbe".
fi ,~i:. pipI/C:; pirusl/Il kelt,

És (I sl/!nlek SUllf körJóefl

ÖröK, :.UI/I fJoWogsúgO( Ilyer/ I

tiÁLAADÁS.
Elmult a tavQ~z. Il rélvirúga
Blison hajtja le Illhervadl fejél.
Éldiili/w!!k ellI/ulf i/.iúsdga
EliJa/of/a meir zel/kő eneket.

NllfJ.wgllras /lyd,., boldug, szép időkI

FénY/Nil gnzdo!: vufl az II kis fészek,
Melyben cS/l/ddom, CI Vért:11I jelnÖ!t
!(I:!r;:Ii!/IIIt'b61 112 tg Isti!nenek.

Ersekújv!i!{/{//( Zt'1I~Ó /lu/(lIIgja
Milyell supel; suH, IlI1Ifj;!usd csak. szivem I
Elrabolt (öltIllek drvll lIlagyarja
N,;> csüggedj, sol1a, él meg az ls/en.

Hdflgasd eSdk, Itall;[lllid fiam, leányom.

A sl!v(Jen ~;.I!jefl !uÍlogjtJlI a ilii,
V~_\I :ú gyute/mct lút gOl/oszsrigon,

Úgy (l1p;ük sl.(Jjjel ZSUfliO!c láncait.

Ennpk az drva, sugeny fiazáf/ak,

Nl! csüggedjünk el, iil/nepl: lészen,
Temetése bds, (wgy szomba/jának,
{j,ölJllii4ek gyúll/uk majd a bercen.
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Jú'elves lednyom, férjed oldalál!
Élj csak boldogan s Ile feledd soha:
Ledöl kere~zlje, nem győz asátáll,
Hisz hosszú-tűrő lsten oslora .

Reám, erzem, az ősz már rám köszönt,
E'leliársamra: jó felesr.!gem.
AIszellvedve a vigsá;;ol, könl/Yt,
!'<ilyám befutva a földi térl!l/

Boldogan várja lelkiil/k az Url/t.
Nem hagytuk soha 1/ szel/t Bib/iál.
A ~ mutatá a helyes, jó Il/I/t,
Az 'árja majd fel sirul/k kUjlujdl.

Kató István érseklljvár'; reL egyll. g0ildrrokr
szeretetteL

HARANG SZENTELÉSRé
Száll, száll a harallgszó, re{JliI éj!,isziÍn.
Új, kis haral/g kondlllt meg Ér:;ektíjvlÍl
Haram gyaszos sZlizad:
Szel/vedés, búbol/at,
Fájó, beteg szivek kérő imódsdgo
Kapott fel a lr.!{;be, tiszla égi s2<1rnyra.

Sötéllő zöld erdők, virágos kis rétek.
Száll, repül JelettÜk a mel/yei ellek.
Korhadi /akeresztek
Mind, mirld megrezzel/I/ek.
Belölti a mennybolt (/ ft!1/ ylö I/I/jl ivél,
Istenhez emelve a mogYilrok hitet.

Pedig, pedig hanyszor némult el az (fji.

Mikor hú/It a magyar vére, uz avarba.
Vad, veres csalákban
Bömböli a vilagba , ..
Acélos torokkal égö tüzet lllll/yva
Voll a magyar haza dicső kmol/uja!
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Zivalaros század, zivolllfOS évek
Megvi>',{{ék szörnyell, Mig magyarok ,élnek
011, a n,'gyel( IIljdll,

Sebes folyók fodr<Í1I
Ujra ji'/Ielé/ed, III ill I a parlizslángja:
Nilel, lellléllyl velve sölél éjszakába I

Elravol! dldgd tii/d, tfyiilllZye, kincse Kassa,
Lesz lIIég SZIl/;'IJ foli/ölI Rúkóczi s/rhanlja.
Meri II sd/áll lelke,
Triolk!1I kf!t'I:!s2Ije

Leullliik II porhu, hiszl'lI e2er éve
Nem (olyi oli iliá/;a. IIPpiillk könnye, vére!

i:des lesll'Nwl/;, oli, o dl<ÍRa földöII!
A S<Ílilll(ji( IWI/Üa csak had mennydörögjlJn,
Van Islell az egben,
f(; il sölél ejlil'"
lIiRyrlZ (1 IIIU.L!I'(/!IU, egefi (T lángot!
HiSZt/lI IIl('b(J,jlik IJ/(jg, Illeg az igazsdgol!

Ili' :;;,I/d ,/ Ici, /iamll/{ eziislJs, lágy hallgja,
Meg a DUIIO, 'tisZil c<ovogó, szelll habja.
Ha I;:U/(/ iiZf'lI fJ.;Jszrr:
!vlif/deli f!lU!fYd( ell/h:!
'j'/llp(lJ t It SZíj leli les?, elZY éj hajna/ára
Negi, llicSti, lIdify lesZ llIog)'llfok hazája l

MAGYAR fÁJDALOM.

Virti,i!,os relek, aagy hegyekell lúl
Nósi IlOlollolr siljl! Jumborúl,
N)'U!.;.U/II(lk, úl·;lflel" ('i2/lkkdelllek,
/lJe(re csu/{ ,'l'úílll/(/h sük, jellegek.
'',.!~.'''<' csok lí( I}l/fI, lIIenr.: csok járnak,
floi tUjJo,'ui vUlfnalc Q sdrllok,
011 c. (''';, a kJnnj', knaií pohár
U(v/s~ koriyru, véndégáe var!



JI /(ÜIlIIY tengere, húl/.-húll a hantra,
Bdnllt eső a boldogtatonra,
Özvegyek, árvák, kÖI/nyes szemekke/
Igy ta/án so'sem keseredtek el.
IdegP.n sirban, idegen jö/dbfn,
Magyar hazánknak s2ázszor hos hose,
/-fal/od e panasz/, Idlod e nyomort,
Holttested fe/eit e SWfllorú turt?

Nyugat/lOk átka lebeg jelelled,
Hiába adtad értünk e/etfd_
Ezereszlendo összetört leineu,
Ezeresztendö nlindw gOlloszsciga
Bilif/csbe verte dics6 f/emzeted,
Habár az éjben búsan könnyezed,
Egy szóban vagyon minden bún, iszol
Nyugatnak átka, bűne: Tri/Illan / / /

Kik a korbácsot kiérdemelték
És az éltüket mögöltünk éllJk,
Ö ;szetell karral, nYllglon,boldogan
Ultek, mikor mi nagy csalowjban
Küzdötlilnk, Vérünk feslé II földel,
Legyőzve nlinden keleti SZöPlpet,
Hogy majda li Nyugat f~kless~11 sirbv
Mely ránk köszöntölt mosl Triunonö

Ne sirjotok ti drvdk, özv~g)'ek /
Ne folyjon búsan fájó kÖflny~tekl

Imrldkoualok, hogy minden Ilontra
SzálljOli angyal a virradaira,
Mert felvirúl még majdun II fáklya,
Fe/zendül nppünk szent hozstÍnluija
A borús égr~ angya/olc iljrlk:
Ébredj, kelj magyar, gyoz az Igaz.'
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PCTOfl .sÁ)\;DCRliOZ.

Magyar /ölitl/ek, mugY<ir égnek
/viicl buldog, ja gyeo7ll'ke.
Biíszken szólt a lal/I, az ének,
Király voll oz, ki pel/gette.
Kirúly vallál, ilIOSI is az vagy:
A /(öltőlmek no!!y kloilya.
A szivedböl szived adlad
A mogyaro/( bús 1/OIIára,

SUlZeny sorsba sztilellél Te:
Nád/édeles kicsi húz bon,
De szi!'edllek drú!!úbb kincse,
Milli o Ili/dg guz'(Jof!SÓlZo.
Nehéz lZonddol Ilel'ell anyád:
NyuQlalol1 voll, ltizes vered,
De legyőzled /liiI/den hadát
A hiill, bánat seregenek

lvlel,(llIf!u/lua a özell ",,(Ii'st
A ilIU!!var IfUlI llU!f)'S(miban,
AiiE! !IZ öröm édes level
Tölled élied polwrába
M"~'aöra szállt a csillagod,
A! islenc,': közelébe,
Feldis,!léd 17lirtden dalud
Hulhatotlan /(ünlösébe.

Majd szereicm szúlll szivedbe:
Felieleu jó. slI'p l7i/l'esed.
Br,.',joysdgu,t SUllt le/jében
EljölI áled az iUllel:
Márciilsi dicsü napot.
És o 1fI,;;;yar özent özobadság!
Az adlo o véres kordol.'
A szabadság lállg palosát!

__ ~l _



És a hon véd dalod zengi
Kárpátfól az Adriáig
Az utadat elkiséri
Asirodig, Segesvá rig.
A dicsöség csillagáról
Lehúllva, az allya/öldre,
S/rod jelett királyi dal
Zengi neved mindörökre.' ..

Olt haltál a csatateren.
Most rab földnek han/ja ta/I
De megváltunk, ha kell, vér€:
Ha jelzendül "Talpra Magy,

AZ ÉN HAZÁM.

Az éli hazám nem Zl/gó rengeleg.
Nem nagy hegyek atjdn születtem
H nem 011, hol arany kaldsz érik:
A nagy Alföld vegleten Il/ezején.
A bölcsömet kemény akác/dból
Olt faragta az rides, jó apám
A kis bölcsőt ott ringatta tovább,
Vig' datolva, még édesebb al/yám.

A pillangót a fötdön kergeIleIJI.
A kisnyutat a helyt zavarázlom.
A fogolynak tojásdl /ceresve,
Vizesfűben, de sokszor eldzlam!
Ha apámmal mentünk a fdnYiÍra,
Kis szivemnek mi ly nagy voll öröm
Ha a gyeplöt a kezembe wt/u
És hajlottam sebesen. döcögve.

A nagy os/off két kezembe fogva
Nagyol húztam a lovak nyakára.
Repülésnek tetszeIt a kocogás,
Amint hajlám sebesen, ff.lvdgva.
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Kilit () (flIIV.clI tobogó ;'(íz nie//ett
Sza(u/IIIU süi/, scrct:!:f'1I il nJ':/rSOIl.
jokat dlfil/k, cle j:ik<ll (;ílldíllni<
A [;;i//ogos nydri ejlszokciholl

Milyegyszerií, mily kedves emlékek!
A szivelf/be vissza· visszajúrlok.
Ami elml/It, nem is olyoI/ régen,
Azt 111ost lijlll megfIIII t()l1c1 tjú[ok.
Szeretlek is It'ged sziilőföldem,

Mert rujtud lIyilt e[etem vlrdga,
H a oz islell tesújl vagy f~/emel,

Ol/dr Ié::,.:el lelkem templomában.

A lelkefl/nek, millt/UI sZcÍrnya nőne,

Otl, c,i! repdes o rúllustig felett.
Milllho Is[ell e /üldd szue[ni
Teremll!ic vun' l'illÍHUl 1'1I!{emet!
Szüló/iJlael1l, viu;gu.'; nill<lslÍJ;,
Kön)'i"!rögjél (e is IIZ Is[ennek,
Hogy jüldeden le/jem fel otthonom,
/tIIegyék rálll fl/OjJ (J s1.l!fldedelel.

TÁNCOS iV1AGYAI~OKHOZ.

Tánc (/ fl!ugYM lelkI', {,iIIC II fil Ula ts. dga,
Ki váll, /w szöllőlledv csobog a pohárba.
Hogyha II c(r;(ÍIlYlluk sZlil (í hegedüje,
Elrep/í! (77 élet 1Il/llelell kese/úje,

A kedv v/gscig boru I t.;.:I;; ;aIIg cl fIlámor
A III.Igyar cfumoo/ulOk vI'IIJ/!fés jokáról.
Tüzes fIIogyur hi II J'ok fl/ug l'uro'; karokba 
/Vincs nu!;;, mi II kedv/d még jobban jokoz:la.

Tudjuk, fili (J 111osoly, oz éctes kacagás:
A Illagyar IIHe/mek II rezegő csárdás.
JVc(1/ 1\1:// az! iflOnciu fl ill , ilisz I/Iindenki tudja:
Tcil!r:us 1/It)!1Y~dokul /lOrd () !ludak útja.
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üyőz/es csata IIMn, lobogó tűz körtl/,

Lelki szemem látja, nagy Kinizsi örül.
Amit akkor ő járt, az volt csuk a cSiÍrdás[

Olyal eddlR nem járt azóta sel/ki más.

Drdga magyar népem! fJrj<id csak il 'dncol

!VIajd csak széltépjtik fl/(lf..: az/ () I/ehtiz láncol

Mflyet Trianonball raklak a kezedre,

Ml::ly magyar Oo/gotánk {ekete keresztje.

Sirva vigadj népem. Tudjá/ok ti ezt:

üsz még majd meg váltás (/z a .gydszos kereszl

Terem még cl {öldill/k. Dalol (/ jJacsirta I

NI!f/J gyepesl!dik be f/Jagyar !lazoflk sirja.

Arnig kebttink ma/mcí! a fIlagyar vá Iwjljal

Nem veszhet el addig ez a nyakas faj/a.

Csak zengjen a nóta, csak ropogjon (1 táncl

Eljön még az idői Hej /- reszket még Bizánci

MÁRCIUSI DAL.

Teslvérek l Magyarak l A dalra, dalra fel !
Nagy linnep van mos/an: szoúadság iinnepel/

Ma tüzzel, sebesen pezsfgjen a veriink.

Mondjunk hálaimát azért, !togy meg élünk.

Ezeresztendőnek erős alkotása

Rövid I/égy véres év keserií prMcíja!

Ezer esztendőII út épitet/ Ileír/umya

Le('/ölt al/agy llegyről, a fekete pal ba l

Hatalmas, rlO~Y hegynek gydszos korol/ája
A?' cirva magyarság rOfllokba dőtt vára.

Fáeie gyászfátyol, alut/a az erdő

./v1eRiJiil/teletf - ntlpe!ll l - a !Ilagyar Teremtó.

Vireígtal(fl/ ka/op. Kopot/ lett a mente!

RJfll( kUszöfllött az éi, li bús I/aplemel/te.

Oydsz!talom a rÓI/G, zol/ag I/Iinden virag.

Jellletövé Lettél te szép Magyurors:zúg l ...
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Fájdalom a zsarnok a hús mo,?yar honban
Sirva jar a nop a nagy Balato'lba.
fájdalom hömpölyög Duna Tis~:a völgyén,
Bánat kalász érik magyar fÖld göröngyén.
De az::r! "'ég da{ol a du{os pacsirla.-
A IlIa;.:yar /lQzr[nak Í)ú~ sorsá{ siratja.
Esle /I(/{wlny l)illrJg (ogyog jelll az égeti.
Meghull az IJ:.'uzscíg ti pukul /űzebell.

Mikor a //arallgszó szlÍl! a pl/szta felett,
I'''lára kl/lcs%lII ((~sz!<e{ö kezemet.
ls/enem! jó A/J/álli! - felllézek az égre:
N(ipetl::wlc h/ÍUtÍ,c Illost LI Illl~y teme/I!sre?
Mert llef1l oz eliel/se}? lek/eit II sírba,
Ebbe a keserv<,s, gydszos Triúllonba,
Hanem a s~t!l/llízt.Ís, II /I/rál/i átok:
A gyJszos szemjedöt (U adta tirátok I

Mi voll olt MI/hilldl? /\tluhlicsnak mezején
Mily Séi/lill //(/jiÍl.U{( o \lelllek /engerén?
flisz elll/t;:k CI jöldllek Iltillilen kicsiny rögB
Meg vun mur jizetve guZdOgUfl, örökre ...
Magyar a III ()!t)'arrat vili/at vlil/at vetve;
Úgy kidöl u pokol kopl/ju. recsegve!
Apa II (iol)i/I, /eslvér o lestvérfel ;
Úgy IIeIII bír (/z ellen Arpúd nemzetével !

Azál fel II jet/ell Ninc.~ még ·veszve minden.
Ne halj Ii)'() 'fLUIlI Itu {, rozsda mort bilincsben I
Hiszen cill mé~ a hr:gy, JIl Illeg Buduvara.
Tekint lIIég az ls/en CI II/agyar !lazára.
Rr!gi Jicsösflgllek mgyug Illeg a féilye
011 leli, ([ v(ir ([{uli, il Dunll vizébr!".
AIlU I II III úIt Il!i.?dütl, Iiirl sz(ijjel ra bigd t.
Mert I!;!, d e nell/zel: Nem adta meg magát!

Ne csii,ggedj el népem ! hisz megvan még a kard.
Nem jell'j/('/lük //lég a r~gi c')atadalt.
Megindul mégegyszer Kossuth katonáia
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A ránk szégyent hozó gyászod Oolgotd;
Ébredj magyarI Talpra I Ne várd, hogy ar,
Egye szét bilincsed. Az izmos karodba
Kardal. Magyar neved.' A jelszó: el6re
TlÍzzük fel a zászlót mindell hegyfl,tóre

Amig erűnkben egycsepp kis vér pezseg
Ne feledd azt népem: ,magvar" a te /I

Bilszkén hordjad fennen sebhelyes homh
Harcold ki. ml tied.' Ne hagyd a te jOi
Alljad a nagy sarat, a jussod ne ereSZD
Hisz ledől a heRyről az a gyás.<os kere'
Ha majd harsan fl kij,.; és nelll lesz irgu
SIrodba kell dölnöd, te bllszke Trianon!

Eljön még a nagy nap, ámul még a vi
Ha talpon taMlja a napkelet fidt !
Magyar zászlója lesz hovas Ha rI!, itdflOk,
Vi!ge lesz majd II bú, könny rlllj])'szolllbatjcít
Felrepül a Turul, fel, cl ml/gas egre
És mi odaállunk a régi mezsgyere.
Lesz még magyar szüret, lesz magvar Iildo!1
Szent magyar húsvél: magyar felltimadtis l!

LEVÉL EGY ERDÉLYI FIÚHC
If!.)' dalainak: aludj. aILld},
Édes hazám, Te drága kisgye! Illek,
De te ne higyj, a szó hazug,
S!rodat ásó, rúl gonosz cselneJe
Székely vagy, székelynek sz/ilf anyád.
Vigyázz az éjben éberen,
A gyász keresztes végekerl
Ne hagyd a jussod. ősi hazád.
A föld,
Melyből kisarjadt a székely,
Melyen elvérzett félholdas kelet,
Csak törd
A láncot, Oolgotánk göröngyét.
Bethlen lelke Lebeg e föld feleli I
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Megilan még () dicső osi kard,

Mit rdnk hagy!ok cl';: ös apdk,

Hogy védje a székel)'! s magyart.
AI/ja oz idök vihardt.

Ne hagyd magad, Ile hagyd, hogy

Fejfeld legyen a csüggedt remény,
Hisz a lIap mt/jd felragyog
;::i.''','~/llndu:; dicső re!; [;elén ,

Tu do fil, hogy ndlatok a lú!
Hcí/la!jú Q bú könnyeit.
Mint hervadt koszorú a sír fenekén,
Lelkek vérében fürdik a remény.
Mi most a ~'zfkely? .!Írva. hontalan.
Kiver t kuiydndl rosszabb sorsa van,
HUII/a/unul biJlyong () vi Idg ban,
Szomoflí 011 IIlinden napkelet,
Keserű () úor II sükely kupában,
Gyászolllak az erdők, a csiki hegyek I

BÚSQh f;sobol!. I/Z Oll. Maros

Kisteslvérje, esef/(/es Aranyus.

/'. t/;:,;jon nem ze IIg nóta,
Hal/gal/7,f{ 1/ szrikely le,[[eny,
Kolop/anJI hervadt rózsa -
Evez Q bú ilagy tengeren.

TI/dod szekdy II ép, tudJ meg a sorsod,
Melynek gyiÍszos keresz/jet hordod.

Egy szerencséttvII SZdZ,ld nyo!lloníl! gyermeke,
M.:,':, lIiV.'/. {liiII! a lIJ'drfa levél, félve, remegve
Húzódik Nyugatnak szJmya alá.

TI! árva székely n(;p, Csuba népe,
Ha van ;:zég hellned egy parányi hit.
Nt! csii.rzgedj, bizzál, tekints az égre.
Az Ur Istf'n, tudd 1'1, !lIeRsegíl1

Ldlledlil:!! /:,r(Js hiltel remelj.

Fdpa/llil/ a !<o/)orsó feddI.
Petáfi lelke a Iwvaso!<on.
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Kt!leten, Délen, Nyugat, Északon
felzendlil majd a márciusi dal:
Párizsig hangzik, hogy "Ta/pra magyar" !

A gyászos székely földön,
Véráztatta göröngyön,
Necsak a cstiggedp.s virága
Ku/csolja kezét imára,
Hanem a hit, a remény.
Gonoszság éjjelén
ll/yes szent fci!<lyálya,
ls/en lelke lángja
Lol)ogion núnden székely sz(vbI'n,

Hogy elégjerz' sátán bilincse,
Hogy meglássa a nagyvilág,
FeI/ámadva, Csaba ficit!
Hogy ünnepe/jenek II J/egyek,
Örömmel szegje/el< ken)'eret,
Hogy áldássá váljon nlinden átok:
Pusztulja/ok bocskoros oláhok!!!

Hidd, hal/jad, hiszen azt C5!Jóogja
A bércek közt nlinden kispatak,'
Ez Q föld nem lesz oldlz sohl/,
Mert örökké székelynek !lll/nul.

Előre székelyek!
Az Islerz véletek,
Halljátok a kljrt szavdt:
A székely föld himnusztit,
iHely tlizet hoz az arcred6kbl:,
Ttílzengi ég6 erdőben

Bent rekedt farkasok dalát J

Kedves bardtom I Ezt üzenem
E márciusi szent ünnepen.
Ha majd azt mondja édes anyád:
Eredj fiam I Vácnak odaát,
Vedd a kardod. A csa/adlll,
Mely ajkadon régen kihalt,
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Zengjc:n lel újra,

J-Jagy IÓI/gm r'y/íj/su
A IllIJ,J/OS k(JiI'l'o/ fS renegve

Lt'r/öl N)'lI;;ullillk ú:/:v2ul/ keresztje I . .

Kcírpdlok/ol le az Adi iúig

Újru li/ug)'arrrI lesz a /1on.
FefJpiljiik népiink vdrdt
A liI('/ lilklÍiI, II rUfllokon.
/ílJ,)?iilj le.>II·',;!! d){e<!j Csaba népe I
<',::lil 'ti (i/u/d; iI~ I!!gyen sorja,
/-I/sO( lJI;r ii il kkel iIIlIk jel az e/(,re
A jef~::.(;t. llIiért/lllll/nk: Nem I Nem ISoha J

TÁBOR TŰZ.

Sislerl'};l'c' f,i.; ci /J.csC',
A lllUl/OSÚU CSII)) (el ltilJgja.
i vitl';!\I() (I sz/velll, lelk!!I/I

A cse/kés2jiúk dalliul.

robo:; (/ Iilz, (J /d/Jor ltíz.
1",,11;/11 szlÍll U II(Í/Ii IWII,[!j!l,

rI! U I.'gl, IIZ (I s/.':p dul:

"CSIÍ.\',:UI l((jUe /lelll vut!(/Ima."

Elllu!l!,fll/jlik (J csillll[~ok;

A moso l)'!!. ó !lold surloja,
neldl/l(lgIO/ II szil/ek/Je

fl .!./l'Li 11 yO lii 11/"1-:)'(// nJlu .

.rJ)b".r~/()1I t5s (;if/en cl fiíz.

Ofll/(//'I'irlll !cil/i(i;uf pJ.!,j<'n.

::;:.; I:jl"/, repi; :jijll u /ló/u

111 I:'ssz/ l, í ' cl /1 rt/d r"úlelJ I

MU!;;':.'r fiú. I/lil~)'ur cserkész,
f1t1·:(illf.: kicsi I,'utu/llijo,
(}'!:ii.l;,'1 e,uk li' (i.:: lj/JelJ,

HISZ l/lei:1I!/lIUtf l/é'll/)u/(,ira.
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AMI fÁJ NEKEM.

Csendes este, ezüstös éjen
Tí csillagok ott fent, az égen,
Tlld/citok· e, hogy ep,y éjszakán
Keservesen sirt értem anyám?
Édes, jó anyám I

Kis virágok, fényes csillagok:
Ugye bitang, gazember vagyok?
Hogya bánat keserű könnye
Jó szivedet búval öntözte:
Édes, jó anyám!

Édes anyám! Ile sirj a nlia tt,
Hogy ifY búval fizet most fiod.
jóságodért, tudom, fJj szived I
De nekem is. Ugye elhiszed! 
Édes, jó anyám I

Fuj a szivem, hogy majd megreped,
Meri bánatot, könnyet dd fleked.
Édes anyám! Ha tudnád le azt,
Hugy tn itY bússá teszi u tavaszt . ..
Édes, jó anyám!

A jó lsten megver! engemet.
Az az átok bántja letkemet:
- Gyászos kereszt tent a Golgotdn
SorSO'1I mialt szellvedö anyeil/l!
l~'(/es, jli anyám!

f-/úht fl nekem, édes, jó anyám,
É fl is sirok e kálvárián.
Beteg ajkam . .. a gyenge hitem . ..
A keserű gyászos, sirverem ...
Édes, jó anyám!
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is/ell, jézus! II /ioldo/:ló hit
Ta/áll egyszer mégis lllegseglt,
Attör (./ nap az éj jltlyo/iin:
Boldog leszel édes, jó onydm,
Pde,:, jó UflYlilll!

MAOYAROKHOZl
lsten.' Verd meg a magyart,
Hadd zörgesse rozsdás láncát.
Hisz' tudod: az emberek
A sirt maguknak ássák!

A,'N)'): pirul, lelkem eg.
Eszembe jut Múlii, Mohács!
Ellen nem gyözött soha,
Hanem a rút pártoskodás!

Nyugat, kelft, dél földje,
Fellt eszoknak kil/cses hanfja
idegen föld, rab föld:
A magyar jajt úgy siratja . ..

DUI/(j, Tisza, Olt, Maros
Búsan öleli a gátat,
Hömpölygö hulldma
Egy rab nep könnyelöl áradt.

Mert Trianon keresztjet
Magyar ácsu/la magának,
Mu::;t aztán bilincseben
Átkozódhat, rúgkapálhat!

/\'/~ii: dd; száz poklot,
EKig erjen a fiJz lángja,
Hogy izépem mef!tisztúljon,
Vagy e/'vesszen On sírjába! ..
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EGY SZÖ.
Cgy szó, melyben benne ég
A sziv nlÍnden jósága.
Egy szó, a szeretetnek
Uralkodó királya.

Egy szó, mely minden szivet,
Ha kell, könnyekre fakasz/.

Egy szó, mely otthol/l/I/kóa
Visszahoz és megmaraszl.

E!!y szó az, me/y elhangzik
Minden embernek ajkan.
Szere/et szent szava ez,
Kincses szó: Édesanyám I

PATAK MALOM
Szép, árt/yas erdőben ZÚJ; a patak· malom,
Zúgásába valami gyönyörz'í dal VI'J!ylíl:
Az árnyas erdőnek minden. kis madara
A természet csendjén nóldkat hegedül.

0"(1/; patak malom hal/Xi/tja a zefll!1
És Ö is dl/dolja a terfllfsz~1 dollit.
jókedvében lehet, mert fetre-rU~(lJ

Zöld pázsitos, mollás. vinígvs kolupjJ/.

Hillalmas lombos fák ua/Ú/illIk /eil/u,
Őrzik az erdőnek Idrll1liz(j J.!YI'I'II/{;Iu;t
Da/olva forga/ja a csouojf(j palo!1
Örl'g, régi, edzett nyiszorgó ken'kél

Míg a malom előll egy recsegő likJn
Öreg, víg magyaral< pipázva beszé/nek,
Mind nehezen várják az élelel adó
Ma.E5yar föld mannája/: a fehü ~/l!tei.

VöriJs szill ben jálszik, sötét/íl az mia
Púsz/or hajtja nydjá1. lefelé a (/ofllóon
A pata/<·malomnak elhal/aíf zúgúso.
Megveti az ágyát erdőn az alkony.

- 20 -



TEMETŐ l\ DOMBON.
Meredl'!, S7.lIkcl,(-j/( omlik " DllIldba,
Nüpf;p/i lill/gli t csil/o/'ó /;,drdban.
Ruj!' ,C::.' i i i lellie/J Vllfi: Icu/Ill/dl jt/keresztek,
Közeli hlkái oz örök Iste/Illek.

SiippUjf s/rllantokon eze t larka virág,
Kis IIleliecsllek dongjtik {l/ulúndósdg dú/át.
A lio/lelk porci/nil l'irtig, elflt terem:
j-'e/tcifllutlull IJtjnu/, buldugsd~, szere/em

Pih/;,n (l /n li/t, piliell. {(orlllldt fokeresf!tek
Derüúell, bnrlÍúlln lir/.ell/ cil/I/ak fe/ettek.
Ku/ászt érlelő nop, csillog s hold virága
Fiirdel/ek Q milli/ui az öreg DUl/dban.

LEVÉL EGY CSIZMADIA
BA1~ATOMHOZ

Poe/cl Iloscilur Ilon lii /
IJ;}' tli ,d:oli !Jojdull Rá{l/(I,
Azérl Il!hdt já blJtd/olll

Nt! jelelflít:Z2é/ Illeg róla

Külld I/elll /l!SZ, lIZ sziilelik
.'1 /Iiji!óul sosetIl lonlúrg)'.
Sulor ne lIl1m Cll'pidom:
Ne hagyd kali 1(; III li kup/ajdt!.

A köllCJl/ek iMel sziiksé;;,
Amil t/ll'}!líd o jó Isfell.
Ver~'et rli s~m', ket! veS kOllliÍ fil

Nem leliel il lol/szur v/);m

Neked azál ozl fIIe,,{Val/ofll:
Az az érzes lállgol bellI/em,
Hogya lal/lok pengelöje
A kisldny és a szere/em . ..

Azérl teheIt, jó Ilii r!Íto lll,

Hogyha költő akorsz lenl/l,

Csókolj .'.'Ieg I'};Y szóke kis/dnyt
És tud/dl forrón szerelni . ..
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KOLDUSOK.
Öreg koldus megy az utcán,
Sápadt kislány kezét fogván.
Ugy ballagnak búsan, kellen,
Nem tudják, hogy nagy csendesen
A szeretet megy utánok.

Bekopognak házról· házra,
Hogya rongyos tarisznyába
jusson egy· kis kenyhdarab,
Egy kegye/em,-száraz fa/at, .
Felszárllva a könnyeket.

Nyolcvan évnek nagy mozsár/a
Az embert biz' megtépázza,
- Szól az öreg és egy könnycsepp,
Mely szemében búsan reszket,
Lecr;ordúl az út porába.

Mennek, mennek mere út van,
Hol kebe/ben sziv is dobball.
A bús öreg, a kis leány
A keserves országútján
Al életI/ek, a nyomornak,

AZ ÖREG cs6sz.
Dliló úton, Ilagy bullal kezében
Öreg ember lépdl'gét serényell
6rlő malma az út görőlIgyenek

És új csősze kincses Keselyósnek,
Nem sietős, ráéró, az útja.
Lassan ballag, kiskulyája húzza,
Melynek pörgő csilingel nyakában,
Úgy botlagnok az lÍt nagy pordbllt/

KalapiáT/á! búzavirág kéklik,
Ami talán o multat meséli.
Mert jól esik az a kis kékvirdg.
Eszébe jut a boldog ifjúsá~.
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Füstöl, kojtol vén lajlékpiprijlJ.
Leng a szétb211 szJ..?fudrus ,~·,tydiu.

A korcaban díszes dO/ltÍ/,yzQ.·,':kó
Mety többel er, mílll 1:'15)' sz<Ízas bankó.

jobb oldalán sárga börltiskliban
Hal/övelü álmodik magóbun.
Híres szerszam ez uz öreg csösszel:
Vt::szell Iwlyul tőlt v!!Ie uz éisszel.
De/fe/e jtir, a lIap eI- e/bcinllí/,
'-fúll e fll/'/eg {(incus !lofll/o!ítirúl.
. ,incs felhóje odu/elit (IZ egnl!k.
Füstölnek mtir u tunyu kenuj1lyek.

Az Ült::;' is egy fu /Írn ),t'kdbllfl
KÚt::sge/ fIlor (J fili;;}' IlIriszflydvofl.
E/ökaúl d /lUlflyrtií vics!íu.
Fe/ier keflyér, puprikds szalalIfla.
Nes2f! puli! - kapd e /ienyáhojoi,
A le fogod la/<ÍII fIIég jot harap I
- Szóiul a csósz - puli forkcsóvdlva
Küszörl/! fll!!I5, III il aJutt gllzdája.

De az evés (/z ivásl kiviÍflja:
Be/etekil/l rozsds ku/vcsú/IU.
Majd bicsKdjcii meglöriitve szépe fl ,
Elrak filiI/deI/l II bukó (elléken.
/ú/j felpll/i! - elil/dtilllok ujra.
Elindú/flak, u /<ispu/i húzza.
B I] fia ukollit /k uru IIYfWpsúg ti rvu fl:
A /él li tjfi I:, az eleI jJordvlJIl.

CSÖSZ TEMETÉS

Meghall Duni bdcsi, Q Hantos· kert szósze.
Mogyvlú/<i D01JI; elflll/ruclt hát tóle.
Me[!hall, eltflllPttük -' Kossutll katonája:
Hú II, húll cl sok virdg rögös sirhalmára.
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Régi, szép időknek volt boldog emberB.
A becsülelesség volt m/neten fegyvere
Megállta a helyét mil/denlill, emberül,
Pedig verte a sors, so/(szor kegyelfenül.

Sokszor szedtük egylitt a meggyet, csereszllyét.
Szerettem hallgatni bölcs, okos beszédN
De IllosI, mint a gyümölcs, //lely megért az ágon.
Leesett a földre, elnyomla az (ílom.

ArvJn maradt kedves, kis Puli kulyúja:
A Dani bácsinak egyetlen barátja.
Ugatva, sziikölve bejárja a kt! r tet;
Keresi gazdáját: vajjolI merre lehet?

Csendes temetőbell a föld eltakarta.
Alomba ringatta őt az örök dajka.
SzomorúJlizágon dalol a kis maddr ...
Csendes éjszaicákon a lelke hazajdr

AZ EST.
Letarolva !levernek a
Napnak kincs virágai
MinI óriás kisértetek
Nónek az éjnek árnyai.

fagyosllQ/( tűnik fel immár
A madár dala is Ilt!kem.
Rettegve nézek az éjbe:
Őrizz meg engem Istenem!

Halványan f.g a Illécsesem
É9 megremeg néha lángja.
A szivemen meleg fut át,
Ha gondolok egy kisltin) ra.

De jön az éjnek szelleme,
EI/úJ/a égő mécsesem.·
Ellemelődika sírba
Élet, búldogság, szerelem ...
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VÉGSZÖ EGY MtGHAL.T
BARÁTHOZ.

Csendes nllp volt. LevJl sem rezzent.
/",,;u r i:iler/e cfdl'f oz ősz.

Egy ld/eg SCIII Jloll (] derűs égen,
iH ill I jtf! CI ji.:!;ele regös.
Hogy ·.'sendescöb legyen a réten,
Hogy sirjon !l7Índen kis virág,
Hogy fell(;r szírmain könny ragyogjon:
MI!}:!./w/I egy /idlal (/i(ik.

Üreg );', Ille/Y/h' Jlillcílll vágott,
Akkénl rezzel/lclII ell bele.
M egindllll II1c,[]rezdú /1 lelkemnek
Bús, i(esergü k(ínnylengere.
/vem akurto eI/linni szivem
~;) .!J (] ,. (/ I () nl lj iÍs h (/ /ci /(} t,
De j;ljch /om /70 I '0 " i kellett
A hl!ru!I,:;ok zúgo SZOI'd/.

Oh! mily óúsan szá//olt szava
A csendes kis fa/unk felett.
Reszketve szól/ol! ]Ic/e imám:
/(edves {w/cil, lsten v('lfd!
;s/<'11 \I ('I(: lÍ .I - l/l/ igy (/karta,
Ha kil'onl (} j('kc'/e .Id/cf.
Ha L!f{Y rendelé' az ls/en,
Hog}' fájó szllJcmet gyötÖrd.

De mégis lelkicilt a lelkem.
FÓj (/ Szil!l::III, mo/c! megreped.
011, mondd honi/om / nliért kelleti
Ily ifjon me.p:J70lni neked?
Miért kell a könny keserűjét,

A bánatnak .)·ölét (átylát
Sze/'7j"r!daúl hordni lelkr:men
FájJ bú \1O f, evl:'ken át?
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f(iszell még csak nem is élhefte!,
ESZTe sem vetted a napot.
Boldogságként szüleid csókja
Homlokodon ragyogott.
Isteni boldogság modora
Még messze, lent a látlwtáron
Bontogatá arany szárnyait
Most nyil6 rózsafa ágon.

De te elmentél, elvitt az ősz . ..
flt hagytál mindent, mi elei.
Pedig még fájt a földnek is:
Zokogva temetett téHed.
Földi téren üres lett /zelyed.
De a sziv6mben örök vagy.
Barátságunk hervadt virága
Egy örök mécsest lobogtat.

Efetednek nem ég !Zyertyója,
Megfagyott rajta a viasz.
A búbánat fájó jeledJs:
Már megnyúgvó, csendes vigasz.
Milyen szomorú a te sorsod,
Melyet a halál hozott reád.
Milyen jájó lellet az u könny,
Mit érted sir édes anyád.t

Nyugodj, nyugodj csak csendesen _..
Te már kiitfad a po/iárt.
Az lsten lényes mennyorszój!a
Keblére ölel adati!.
Neked már nem kel! éj/re várni,
Az anyaföld meghozta azt.
Sirodon a tavasZi szellő

Majd életet, virágot fakaszt.
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Ha majd azok gyenge ihlatát
Elhozza a szellő /eI/:;II7,
Azt hiszem en, azt kpdlles barát,
Te jössz ,T,osolyogva elém.
Az ott nyiló sok-sok viraggal
1/i.-út iI7,?/cl a reménységem,
E hazdban bú.) lsten veled:
Találkozufli< í~lll, az égben!

Papp Zsigmond emlékére.

t:JT3ZAKA.
C'ji'<l!iziil /IZ di}YUIII. /(11111 sii/ u holdsugár.

Ft'le/lelll (/ I/(/!::)' Ján /cisllic:,(j;{ Il/lIzsikdl . ..

(jli a le,'::el/lt'/. ef/tói/I (/ 1/1U.>{lÍIlY

Meg/wI/Uni la Ili II reg kihuj/utt cl fej/d fl.

Fényesen (QRyu!1l/ak (f;1'1I ([ csillugok.

Én csal< kupO/l, régi iSlllert:/lell vlI1!.yok.

13ólulIgcll/elel/elll () I/u.~)' oklÍc lombju,

Hej ürtg PU///ÍS<JIII I (/ sursuIII j;OrOmbll . ..

Ci/rusziir az ligYUfll, C.I'i<lIchSell virrasz/ok.

Nagy pohór U mulhull, belöle ilUllok.
De Q szemeimet ke/üti uz tilom:

Visszaszdll Q III/II/bd elll/ek· llU/(lslI~dron.

Fdj {I IIIU/lOIII :.ebe, egl'll ti lelkelll

Tövisst! vlil/uzul/ IJI/"/(/_~ rtnsll/d~l'/el/l.
." ((i,,:;, S'<'';'i:''.:I.'1 Js II iüvJ li/kll

Szell vedö lelkeme! bú 1'111 gazdu~ i/ja.

Nem hagy elalf!tJlli rélfi, rozsd s vtigyam:

A kis IÚIlY ell/lek!'., kire rlÍ/ulúl/ulIl.

Égeli U súvc:1Il (/ rt!~i /iizsuj.fúr

A szive III raú IlIaradi, ll/illd!:'1/ II/úba fl/úr.

Pirkad !IIár II J:ejll(;i. jiilyiill/ek (l ligók.

Megswkoii dlt/rll olya!l cílmos(/ók.

Mély tilomba ril/gul az urul/Y I/upketel,

Régi vdgy es remél/Y SZ I:' r vu sz, /s/I:'n lleled!...
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VANDOR ÉLETEMI~OL.
Törteni egysl~r, Jl~JlI oly régeJl, Z(iIJ eruúoeJl löld la
Hogy a lel keln Illessze vágyol t. Barna éj bolt él melln
Elhagylalll a szü/ötöldeIJl, Vadaskodllll a Idsl>iró
Alllely pedig, 6h I de áldott. SziveIlI resz.k<:tve l<öon

Elllagylalll a Sz.üliiföldcfl1, Fel<ele él vándor I<cn
E1Il,q~ylalll az ii~i lIázal: Keserii a válldor ilJI.
T~slv~rl, rol<OIII,-611 Islenellll- És ;1/. ;l IültI, ~elJllllil

J6 apálllat, j6 élll~ámal. Men vendéglii nelll ro

Mint a börtön gyilkos rabja,
Ugy szöklel11 meg egy éjs:Lakáo.
Bút, !<cscrvel, fáJ61 hagyva •..
Siratott az édes allyálll.

i(ezemben 111;'11" lógott a boi,
f\ valllJorok 1I.:lIél bO·lja.
IIju állalll biz.' fellwpolt:
Könny ü a 'vánuoT tarisznya.

Na lI1egkinzott, fájt él slÍvelll:
Eszelllbe jutott j6 anyálll.
A villlJol"litst IlIáskép hitte'll
·)lülöt0Id<;:1i1 ors·lagu!jáll.

Mért vall vir~g, beline
M~rt van kebel ~s ben
ÉI a hOli vagy, el 1J(~1l1

Szülőföldoll1 l:sal< viss

lSlllerös taj l<öszöII! U

Bal/agal< a falu végre,
LatoIII is IIlilr szinle f
Füstöl Iláz.ullk kiskélll

ÖröllIlllel lat apám, a
És én ~írva-rív~ kert'
Alllit te!lel11, S:.:áIlOIJl,

l3ocsássalok Illeg énne

Eltemeli aszerelet
i\ tajdallIlas, kínos IIIUII<l\.
Al. éll szívem JlIegslellvedelt.
Fáj az ellllék, nem csitulilat ..•

A RAB MADARROL.
Cifra ka!il/({ífJan búsan, S7.0IIIQrÚUI/

A régi é/elriil Ii/nwdik ~gy l!7odur.
A régi élelnt.'/( bo/dog, súp elll/éke
Kicsi kis szil'foen csak vissza- visszujur.

A zöldülő erdcJ, a csobogó patak,
Az ezernyi turka illatos kisviroR,
Tavasztól é!JUlcicí. 1"il/l It3 szép viclék
Puhufészk~1 rejlŐ virugus, ril/15J Úá:.

Ezuláll csak álom, csu/fa képze/el:
Cifra kali/kában blÍSOfl raboskodik.
Csillagos estéken, zö/diilö erdörő/,

Virágos fuágról csak sfrva dimoelik.
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De jön uz éjnek szelll!l1IiJ,

E//úJ/u Jgü fIIt>csl'sem.

Eltelllelödik a sir/ill

ÉleI, boldoF,ság, szerelem.

AZERÖ.
Erú vú~y: te tilánuk li/dnja 1
Te sz/ván ek koronlÍs kirtilya!

Erő vugy le, e nugy vi/cig jdelt,

MerI jogulf//ud éllet ,ád, vagy temet.

Mely legázol f//indl!n n~gy akadályt,

Legyőz n/ir/den hurugos óriásI.

Érlrd ledölI biisz/(/, Trvju vdrll,

Érled II/urudl Illeg IIYUglll /(úlllii}a.

Érled Ilngerl bei 111111 rl'piillle/< át.

Föld nuHyebe ciIIlod le i1ujnokát.

Z:i,:;c :!rdök, lii?es, szörnyil poklok

Érled ,itiljdll l/ já!i boIolIdok.

(',ied l! /IÜ/CS e/vl!szli ép eszel

ts kÜI/di uz /l1,td öSI/l!nyd

f;1'It:d II sors vlÍ/lIS.\211 die/ed,

Érledvcillo,i CI súved vJ~zeler.l

Ér/ed I~l.'}//r.i{ ra !JOlI/u/(, gyilkoll/llk.

Kup';1 slikl,in viniga/< IIJ'i/ulluk.

MillIlelI, Illi r.:sul( II'./ulyl e vilügon

{('Ijlud sursunk, eg,) .\,Zu//I/l/szlÍlon.

(',ied lilIIek, versel, zt'l/llii/llek.

Boros pohtir, nVltinl/k, !IC'J{edüllek

7e Vl1gJ' gazdag; 01'(/11)'0. ládájl/,

É/eleknek .~)'ciszl/, lIap~·ugam.

Te V,lgy, le vagy U szil' kikeletje:

lJu/clo.í!s(i~n(/k iSlelli rell/<!ke.

Te vag)' uz LÍr hU/ti/Uli, e/den.

Tp. lla~ngyelJICínl. - SZt::relet! Szerelem /
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KESELVÓSI DAL.
(1933.)

Olt, Keselyősön, hol aSzepesnek
Száraz, holt medre szalad keletnek,
Elnémú1t a dal, a fürj sem beszél.
6si felleget hajt a hidr;g szé'
Ködös reRgelek. Kopár a róna:
Lekaszállt mindent az ősz sarlója
Feketp. varjúk károgva szállIlok:
Bús siratói a meteg nyámok.

/lt,ott már kikelt, zöldel a búzo;
Soká (onjákmégazt kos2orúúo,
Remeg a fagylól, várja o {('/et.·

Melegei adó kishópelyhekd
ItI, Kr.::el)'Ösön. e /lelyt dá (in

Itt szó.ntok, velek - optim öTökén
Kint, <. pusztában, csendes, kis {onJ'áll,
Mely s.lüló(ii 1de:'1. édl!s. jri Ofl}'ÓII1

Ved!uick szállnak fe/P[lcfl! déínek,
Mint lelkemb61 a vágyak. rl!lufn)'ek.
VJgyódik lelkem el ir/nm, m{','Sz('

Hol a munk/imnak von úl"(siilele
Hisz az neH/ lehel. hn/:,J' il! elj!!k én !
Száradjon fIIinden érú$ il! belénl!
Fényból ne kapjon tőúb reszt efetem,
Mil korl/los lámpa fénye od nekem?

Szeretem f.jtdem, hisz kenyeret ad,
Lázadni ezát,lelkem ! - nem szabad.
Nem tehet róla, ho!!]' ily' II flnhár,

Melybe SZl!fll'edlhi, ([ bú .'i ~()lIdja jár.
Életem mécsese n'éha megrebben,
Azt hiszem,leroRY a bú, keresztem
Csendes kis sírban volnék rég, talán,
Ha te nem volnál: édes, jó anydm i
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Bánatos arcod hitet ad nekem.
Hallom szózatod: légy jó gyermekem!
Édes lsteRem. de sokszor sírtam!
- Ó csak azt mondta könnyezve: Fiam l
BOI ús életem, nehéz a kereszt.
Csüggedö lelkem az Istent keresd.
Lobogjon benne. lángoljon a hit,
Meglásd: az lsten egyszel megsegit.

DAL A REDÜLŰOÉDRŐL.

Rt'pülögég száll a jellegek közt.-
A motorja zúgva, búgva berreg,
Csillug a nap ezüstözött szárnyán,
Csodálkozva nézik az emberek.

j(ormányánál győzedelmes ember.
A teremtes dísze, koronája.
l."(ep:Jlögép a fellegek között,
Vde repül az e!liber csodójo

Édes anyja a huszadik szazad.
l}('t, halál az Ő mnT/kaI-. öre.
HejJ - sok rabja pihent már meg ifjan
Miatta, az édes anyaföldbe

Rppül a f!ép: szárnya, lelke ember.
E)maradna1l a rónak, a hegyek.
O az ember csodás rabszolgája,
Hol büntet és gyilkol s áldva szelet.

VÁNDOR ÉNEK.

Rongyos bocskoromban felverte tanyáját
Az út szenvedése, keserű pora.
Kiszárodt a tO/konI. régen köszörül/e
A sárga domboldal mézédes, jó bora
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Cafatokban lóg le, mint ágról a levél,

Mint egy lenge fátyol leng utánnam ruhám.
Mint akisérletek számüzött királya
Vándor/ok az élet szé/es onzdgútján.

Ezt csinálom én már, hideg télen, nyáron.

Járom a nagyútat: a vándorok útját.
Nem ismerek én mLÍr se Istent. se embert!

Sors bilincsét hordom: gyás20s kálváriát.

Sűrű zivatarok nOkY sár-tengerében
Vágtatok elóre: oz ördög tudjo mért?
Elöltem látomás: gyémánt kinccs!! lelI mor,

Mil még unyám sütött: a fló/dzér kerzyá.

Hol a sok N btlfát, ki ivoll peflzeill()ől ?
Hogy iSlf/emének eg)' rOf/g)'os (SO!'tlrgót !

Tudom, most s.zivesPfl a jl:'jelll!Jez l'ágrllik,

Gúny kacojj:l! fgyŰ!J. a mogyoró bUflkúf.

Nem szalodok én már élveze!ek' illO";
Azok gyönyörétól I ég megn'öm ir,id/em.

.J{{vetelf az élet, nlint eg)' ;·úg(i 1:llgN,

A sors zLÍtony(Íru. !wjótöröl! fet!t<n.

Vándorolok iehJ.f. /Hegbüfltt'fet! Ic sors
Mindenki hűllen !etl Hütlell a gullunboTl/

Csak ef;J' barátom Ilan, kere.k erdú adtu:
MfJgyoróju !ül)'/(ü\ kedves vUfI(ior{JOtom.

EMLÉK MINDEN.

Emlék minden, mi létezett:
A bánat, öröm, a szerelem.
Emlék minden, mi e/kisér
E rövid földi életen.
Em/ék a gyöngyvirág csokor,
Melyet annyiszor csóko/unk.
Em/ék a csa/án s a tövis,
A könnyünk és a sóhajunk.
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Emlék, ami fáj szivünknek.
Emlék az élei göröngye,
Emlék az, amiérl küzdünk
És nem leljük fel sohase.
Emlék a sors keresztje
És emlékkönyv az élei:
Abba írja be sorsunkat
Okosan, bölcsen . .. a végzet.

Mit irjak éltem könyvébe,
Mikor még oly ifjú vagyok?
Beirjam táll a I(önnyeimet?
Hisz én csak mindig családok?!
De megvárjuk még az idöl-
Nem tudom, mi pali még !zátra:
Hányszor töltök mé.1Z az öröm
Es bánatom po!zaró/)(7.

EMLÉKEZET.
Érdekes!
Mily lilkos a .·();'ö. me!y vágyat, remenyt rejt.
Miiy fájó a rég l71úf!. .. A szívem iiem felejt
Sohasem.

Eg)'sz.crií
A szomorú jelen, mint o csil/agas ég.
E!!vszer/í az a idill! me/y a szivemben ég,
Örbkké. ~,

És mégis:
~gyszerűségében van a mi isteni.
O hozzá szálfanak lelkemnek vágyai,
Mig élek.

Él szivem:
Sebesen ver, dobog Éget egy szent sugár.
Szivem be a képed örökre visszajár.
Rab vagyok.
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A StRo
Döng az anyaföld, csákány döngeti:
A szürke égbolt zuzzal könnyezi.
Nehezen válnak a fagyos rögök . ..
Halál kocsija hallik, rajt' döcög.

Öreg sirásó dolgozik; vágja
A fagyos jöldel kemeny csákánya.
Károg jelette bús varjú sereg:
Örök ház készül csákánynyél recseg.

Összesugnak a korhadó jejják;
Nehezen várják már az új komát.
Egyre mélyebb lesz, nö a sirIlNem:
Igy rendelted ezt A/yam r.. istenem.'

Hú II. húll a sirba, húll a kemén.v rög.
Halá! kocsi/a búsan eldöcög.
Az elszúfft d?t új Ilonibe lér
Föld kincse marad, jó ICi! elkisér.

AZ ÉN ÉLETEM.
Törölt heW:dű az életem.
Me!y csak a szegre jel van ekoszfvo:
Melynek szilJe szép. de nótája bús,
Mely csak hánatát, könnyet (l/kasz/ja.

És csüng a (alon, mint anyja keblén
Örömet lelő éhes csecsemö,
Vagy mint II sorsán már megnyugodó
- Hős els~ánfsággal - {ireg szenvedö.

Törött hegedű az életem,
ftJely a nótájál magának sirja
Es küzd vergődik a korhadt szegen
Korhadt szallagon: amig csak birja...
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NÉGY ÉLETÉVSZAK.
Tavasszal a virágot várjuk
És csókolgatjuk az ibolyát.
Mámorosan szívjuk keblünkbe
A viruló mezők illatdt.
Ifjúság tüzes vasderese
Vigan húzza az élet ekét:
Bőven termő jölddé munkálja

Életünknek szikes gö'öllg)'ét.

NyJrun, ha megpendül a kasza,
Bőven fizetnek uz usz/agok,
Nem marad el lsten JldJsa.
Ezek a legboldogabb napok.
Lelkünkben erős akarattal,
E9:Y kitűzött dl felf fli/link,
Mi~ ·(/2 tiIeinek vad horc,iban
ÖSibe vegvül bOílll1 hajunk.

O:!s2e/ ú '1(,Tl'odds! csodáljuk:
Mi.,; [ohn,'dd tO\:tJS2, 'IF!! vir,iga .
.'..~i is messze tájra költöziink:
MlÍs oltiu"lunk Ié:.';z JJt!msú~dra

T,Hell o mlillnok JJj'o"l.ulyujáll
EI(it't!ssziik II SUli! h/Nilj(

/\!,';nu..in várjuk II ko., 'Ii.' Vifézl,
A1dy fe/lálja siru li I; I.u{lujdt.

A NAGY KÖLTŐ.

Lá/lgeszű költő oz élet,

Legszebb verse a szerr:'lem.
Hajnala a sötét éjnek;
Remény a ható szívekben.

Legszebb virág. legszebb rózsa
Tavasszal az élet mezőn.

Legfájóbb kónnJ1akasztója
Te vagy, hűllen kis szeretőm.
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Beteg szívem, beteg lelkem:
Tavaszra tán meg is halok.
Nehéz járom a szerelem!
Kis ördögök kacagjatok !

Kacag;átok, nevessétek
Huncul szívvel ki a multat,
De szívemmel, míg csak érzek,
Buta vágyam nem csitul/wt.

Bllta kőllő az életem,
Nem ir mást, csuk elégiáf.
Nem rózsa az élet réten . ..
!301;iÍnccsal tartom a szamá, t! ...

,sZÍNPAD.
Szinpod oz éle/szerzI! oz lsten
Életünk sorja jclyi!; (J SÚl/t!/!.

Né!!.)' nagy feh'('nus: fl1vt1:::z, nyar, ó)·"-, !I!f
Jdtssza szerepé. ... () S-;er2ó flIPsé!.

Elsó fel: onás: nótós <.";]1'11.:/1.

Tavasz viru!:.u bc/áu!!IJn nevei
Mert sugó (] sziv. nl(jl'J{)[, szereIcm

A fószereplő igy szóf: .'.ZeFl'felll'

A nydr (IZ éld kúi?iVíyoiJb dufu,
Mikor flt/szá/od tOl'mz lionl/vla ...
Mikor tavasz elmult. mosoly}!.ása

Vig kacajt csal a komediába.

Az ősz már dráma: a játék unott,

A szív szatncsa már csődbe jutott .
Vég kid,úsit - úgy, potom áron, 

Számolia pél/zél II I/lIpsl/gciron

Tél: esik a hó, fehér a táj,

Alszik a súgó, a darab leáll ...
Jön már fehérbe látni a halált.

Befejezi a blÍs tragediat f ...
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ÉJJEL A TOPARTJÁN.

Csillagok ragyognak, viri/nak az égen.
Remegnek a vizen az ezüstös körök.
Csendesen susognok a {jarti nddosok.
Az öreg jalzidon egy szeker dtdöcög.

Egy kikötött csónak ring o fónak partján:
Ágyat vetell benne moganuk a magány.
Megtörnek oldo/én oz ezüstös körök,
A csendes, nyu~(j/mos, szép nyái ejszokán.

Fekete hinár közt Je/zendüL az éjben
A bé/ajk hadárzak megszoko/t dola.
~ dal közr! ~együ/ a parti h!c:.'dben
Enek/ö rn ai1~t ra k ked LJt'S /«i/ll"'(l.

A/o:noa lJ)cü/fek o port! i'ini:íJ.ok,
Ciró.2.aij () ö ie! QZ ezü" t hn!u:w.!.o r.
Nénzán h,jl.l[!Of:7:lk a porli lIuduso/(,
Mint ri'i,ho r'.'.~·zól! e.!-:")' h.' C\(iPOt n;odér.

! f,,/DII loJJk. filii e vÍJ / ,:,1,.'/ ,i

{IÖli,illJen 111/intil fúl/,'il!}.'),;.

E pillulI}!,ú ile,n fhy,:s, nl'.'1I eifi u:

A iókelf!'ű dli,'o\ I:is pocsir/o.

Nóleija il hajnal szereflodja.

DtJlgozóklluk illgyen nwzsikdso

Vigafl dl/lal cl magyar (öld JeM!,
Mil szivévf'l olya 1/ nagyol/ szeret.

Az égaljo nagy tűztenger! jdls2i/c

Szer('In;!!:5 flOp az éjlöl mos! vdlik.

Ködbe tűnI/ek () féllJ'Ps csillagok,

Agyba l'itték öket az ang)'alok.
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Majd nyugton, mint királyhoz illik,
Éf!rózsája, a nap is kinyílik,
RJvelódik aranyos su~ara

A csillogó, harmatos rónára.

A rany kalász, más csillogó fűszál,

Téged lelkem ámúlva megcsodál;
NincS nyelv. mely a szépséged cifTIRzze,
Hísz gyémánttal vagytok kihimezve.

Kint a dűlőn a kalász megrezdűl,

Szép sorjában a széles rendre dúl.
Vígan vágják kell)'eret a létnek
Erős. izmos, daloló legények.

Mindjobban süt, perzsel a nap liÍngja.
Szalonnát tűz aratá o fl)'ársra
HŰllösében éltető keresztnek
A:.r.ak hálát o jó, nogy Istef/nek.

TA VASZi VJHAR.

M,;rcius von, de a szJntdsokOII
Huncut kölykök, hópelyhek ját.<;7Q'wk.
Fent a légben, csillo.!]ok !zol/(ibi2n
VinG.:- felhők sebesef/ szállanak.

Ijedten száll a didt:'fgő veréb
Kis honciba, az Neszek vlJ.
Mintha sírna e bú; fCl'aszról dalt
Hogy hideg von; azt csipangand.

Szatmakazol jeges oldellában
nKávé" kutYlÍflk flagy búsan ugat,
Vagy szimatol, orrát feltartvo;
Szúkölve a flÍvolba kutat.

Örül, kacag. a huncut télapó
Valahol fenn, a fellegek felett,
Hogy ily szPfJPn rrtÍn/r köszöntött
Ez a huncut, vdrvaviÍrt kikelet.

Na! csak dűhöngj. te hl/nw! télapó!
Leteszed még csillogó koronád!
Ott túl, messze, a ZiÍgó tpfl.[[eren
Tavasz gondol mosolyogva reád.
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TERVEK.
Szomal Ú ma (1 világ. Sej-haj! A íiz:1ngyalJU

Szürke felleg es eső. Bús életünk sLemfedó.
És ma semmi sem virúl. ha a kislony nem pirúl.

Ennyi kérem az egész - s a l'irágkereskedés.

Kiss vagyok! Nevem Pista! keresztI'm a B /ista.

Szép a babám, a Mancika, kit (l/a hivtam randira.

Allástalall úri ld n)', azért ülünk egy lócán.

Feleltünk (lZ őSZ ne'tlet. Hallgasd babám tenemet.

Nt> búsúljól virá50m, tudod kis szód imádom.

Megélünk ott vo la hog)', hol a szerelem rogjog

Szi!'ü'lk mit is csili á1/10 t: nyitlIlIk I//ojd I!gJ szin/uÍ2at,
Te leszel a tOl/coslöny, éli meg mojd II ballvivun.

Tudo lll, láncod oly SZiT/!/itÍZ: tti n,:;; bo b011Í I (} szillhdz.

Csókol igf/sz, ku cr!ro n , IIf"c<'l1 kis szád a7.át van.

S a/záflj" Jiti 1'.111 Pesten oli //'-'- !ll IIiti, lI,illden es/en.

És ig)', IJ,he'S, [,úr/a JlJód jc'l fn!!. n;,'lIni mujd a bót! .

Pezs~ö le..;;. 1/ jJo/ztirba. !lllIiu':lili, "{!' lo/;lilbu

Or(;;:/u· CSl!:' t,ll'OSZ le.~z. e::/:.;;,' <,n~c'flre/ SZ('/l'fsz

Be/oi)'1 fj~'Sz<'g (l ti<'d. r('/iJ,~·i.!Ii;, l'!.!.1 .I/L.'~y liiI/tI,

S !lIl/jd i!i".~(j:Ü:lk vu/ul/off), n;ib! il :20<'/(111 rag.! Gg!.

,AZ ŐSZ HALDOKLÁSA
Ar-ró .I!.)'iingyszcllli··!."I;,/I S«/I.('Ie! oz t.'/:.
S'(il(IS 1".'7 oz 1//II!lJ" !l /(;I/jl/(I[/ levt51

.Á!onJbu merűi () 1,(lpOII I<ik tövébi'l1,

Vcigy a sze/ló szdrllyan zizeg!'/! Ú/T([ két.

Do/{{)lallná lettek az erdók, ligete/c

A kis tü/emile e<;lénkéllt lIenl dalol.

A kO{JOlt cígak közt fJzva, dideregve

CsupiÍn csak a szegény, kis vereb csiripel.

A [flo roll rÓllá II ószi szél sirdogdI:

C)'öngédell öleli dt a hervadt mezőt.

De túl a lJt/wtároll, a deli bérceken

Hóval fedte rI/ár be cl zordon bérctetó!
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PJsztor is felvette fulipdnos szűrét,

De a játékos szél mégis csak át;arja,
Azért hal/gatott el, fJladárdal/al együtt,
Nyári dalosajkú, kopott jurulyája.

Ha a pusztát já/om, rá se. ismerek már.
Búsan nezem, búsan, az elhe/vadt rónát.
Szomorúan hal/gutom u nagy ködön álal
Hazafelé turtó vvrjúk régi dalát.

NYÁRI ESTE A PUSZTÁN.
Alkonyodik. Lement a nap.
A Jűszálon gyenge harmat,
Nyari estnek könnye reszket:
A kis tücsök nófába kezd.

Aludni tért, pihen a szél.
Lucernásban a fürj beszél;
A kis haris felel rája
Távol, a kukoricásban.

Tar/ón a kis libofJCÍ )ztor
Elda/ol efZY nótát. snizszur.
Szomszédban egy kanasz .']j'erek
Ostorál'al nagyot csörget.

A szarvasi fót tanyokofi
Hurang zeng a nagyakácon.
Eszak, kelet, dél, n)'uf!otnak
Munkás cséplőgépek búgnak.

Mint kis szentjánosbogárkák:
Tar/ón ki,[{yú/nok o máglyák.
Nótázgatnak. A parázson
Tengeri pirúl a nyárson.

Az öreg, vén hold sarlója
Rámosolyog a tarlóra.
Ha e/fárad a nézésbe,
Ráül a göncöl szekérre.
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TÉLI DÉLUTÁN.
Könnyeit húl/atja öreg, vén eperfdnk,
Amint rákacsint a nap a fellegek megül.
At/álszÓ, gyenge köd búcsúzik a fájtól,
A havas rónóra tiindőkló fény derűl.

Vigan csiripelnek az éhes ve/ebek
A csillogó, fényes eperfa ágakon.
Mig a havas úton dalolva haj/anak
Lányok, legények csenget)'üs szánClkon.

A tanya ereszén a fényes JéRcsapok
Egyre vastagod{j{//( cl mefeR nopféllyben.
Nagyokat rl!ccsl!nve. felJá" egy órias,
Nem érzi jól nWJ.;át kristály bilincseben.

De kendőt kőt újra komor ldlegekből,

Mintha haragudnll. elrejtőzik {/ nap,
De egyszer még újra, búsan visszlIíekinf.
Tovább ba/fag fas.)an, a ldl/wIC! a/ot!.

ÚSZ UTá
Megjöttek a jekefq varjak
Keringenek a ve/f's fe/eit,
t:'agy bal/agnak a "eféseken.
Ok mór készen lJ(jrják a telet.

Vénasszunyok nyaro mar e/múlt.
Néha reg.szel a föld már feher.
A régi, öreg padlásunkon
Szundikál is már a denevér.

Diójánknak lehúllt levele
És a méhek sem röpködnek már.
Valamí szomorú, hideg lelt
A nem régen még dalos határ.

Az útszéli vén akácoknak
Este lombos lesz újra ága.
De lehúllnak a levelei
A ködös hajnal hasadásra.
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Itt-ott szántogat még egy magyar,
A ködös no vemberi napon.
Nyikorog az eke kereke
A letarolt, sima aszialon.

Puska dörren! vadászok járnak.
Hajt;a a nyulakat az agar.
Felriadt varjuknak serege
Búsan károg a légben: kár! kór! ..

ÚTKÖZBEN.
(1933.)

Hideg szélben, fagyos sárba
Banduko!ok a tanyára.
Kétlábam a szilaj csikó.
Nyereg rojtam egy nagy :-rkó.

Benne alszik egy nagy Aen-,,'()r,
De esck fél lesz, mire ki!!'"
Mert messze íion ám Kcsel,'ős

Ki vá/t, h'1 (lZ út sie/ös

Az út men/en nincsen csórdu
Mégis el !1!:!yok jál OZl,'O.

Nem éget az Eg.7ek nnp/a
Mégis szároz gészém (,)<lfJ/o

Lám, mégis csak jobb i'(ili n;fffil;
Volt esánh a vetés SZNff!_

Jobb idő ]ll)!t (] legenyre,
Rossz idő (IZ erszényér2.

Ma már nillcs meg, csak a romja.
A nagyapám búsan mondjo:
Hej! hej! kedves, édes fiam.'
Az volt világ, mi!.! oli il/rulI-'

Hopsz! Hó! Vi.qyázz! Ne ide, te.'.,.
Belecsús21am egy gödörbe.
Teli sza/adt, iszik csizmám . ..
Csak odakint lehetnék III ri n ' -' - ..
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HAZAFELÉ.
Éjfél felé jár az idő,

Bandukalok a tanyára:
Mint egy magános kisértet
A csillagos éjszakába.

Alszik minden, a csend honol.
Nem hallatszik semm Í sem más,
Mint a messzi jástanyákbal/
Egy álmos kutyaugatás.

Neha, jó nagyot döccen ve,
Beh!pek a barázdába.
Hogy II fejem, meg az orrom
Majdnem a vetést durkálja.

Ilyen kur o hold is nnet.
Súnit' hultom, amin/ /{oc(:i,'.
f-~'lr(.ho ('gy álmos {1)ú!

N,J.!:,)' ug/(íh'a· odebfJ hull. J>;;.

,\1'lj,i IlItgridd/ Jogoij' c,.:upot

Vdr,p·ii {1 só/!?! ejbl',
SZIÍJ lijCsal/ogas, Illeg liga/ds
A z rj\2u!ro l'íg zellrji:!.

Més.'ze, lent o /tithatliron
Ft"nYl!sl'n vii il u !Jarna eX.
011 1'011 Gyoma, ho/ az ntcán
Az a sok, fényes IÚlllpa ég ...

Nem messze van, il/teget már
Fe/lér cserepes kis tan)'ánk.
Hallom, mint víg ugafással
Vár az öreg Kávé kutyánk.

Elmúlt egy nap. Fé! éjtszaka
Vfgig dülök a kis ágyon.
Igy fO/J'ík most éltem sorja
A keselyósi tanyákon.

- 45-



TÉLEN.
Ünnepel a nagy természet,
Felvette fehér köntösét.
Csendesen húlldof!ál a hó:
Megdermeszti a föld szívét.

Mély álornóa merűlt minden.
Daltalan a kerek erdő.

Nem csilingel kint, a réten,
Fehér gulyán arany csengö.

Üres lelt ereszünk alatt
A sok, meleg fecskefészek.
Más tájra szálltak lakói
És itt haItyták a verebnek.

Az öreg nap, pislákolva.
Lent repül a láthatáron.
Kiadó a v:ITj,4észek
Az útszéli nOf}! aJ..ácon.

Nem dalcí a furulya sem.
El/zalkult il réten miiidfJ?
Vén télapó vigyáz tronián
A szomoni siri csenden.

HÚLL A HO

Húll a hó, a tiszta, fehér.
Süvo/t a szél, bőszen havaz,
Fehér sirúa teme/ödik
A lehúllott őszi avar.

Fehér rózsát nyit rózsafánk:
Rárakódik a hópehely.
Olyanná válik az ága,
Mint egy ezüst, boros kehely.

- 46-



Kint, a tarlón a csutka kúp
Olyan, mint egy n.agy kemence:
Körülhordja a szél hóval,
Nyulak melegednek benne.

A nagy, hosszú szalmakazal
Olyan, mint a Körös gátja.
Süvölt a szél, hordva kavar,
Itt-ott nagy barázdál szántva.

Fehérben az egész róna.
Varjú sereg vígan károg:
Rfgell látta ünllep/őhen

A pusztai sí': pi/ágat.

TUSCULÁNI DAL
Sze[)JemlJe,i Szfp d~/ul,ín,

Ti/S(II/álli kerlek aljú",

ju:z ,bond OIóto han!!}" jeírja

'\'!C"//V.', kl':ti kis kU(\'!iI d lJ II

/-,',;:);,,1, O/ll)'IIS ill!}I/S %l!

J(iilk, :';:.,ek h()í02/!."I"ak
H.J/dog onJ'dk, :>zl!lIde /(ir;j'ok.

CI""f!.at il rnosatYQ.,hok,

:\'Ji~ lJ II , odi!/} !J, u kÖZl!p.'11

j-jhoUI1I1,!!)' LÍr lánc(J/ s,tPPe",
f-{u,'2úsiIllUI II bd fJtll U.

lviiIII oZ alkall)' O Dlllldrú,

Pohur koccvn, kacaj fakad.
Fúj a szívem, majd meghasad.
Torkorn a bort habdr nyeli,

Lelkem még se'n tud feledni.

TlIscufállOm dombos tája
Nem a Körös mosolygása,
Mégis látom, mégis hallom,
A zérl szomorú e dulom,
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Azt a nótát, azt a fájót,
Oly szomorúan sirdogálót:
- RJcsos kapu, Iácsos ablak
Én tégedet elhagytalak. -

De ha majd a szellö szárnyán,
Tavaszi nap virrada/ján
Eljön értem az izenet,
Akkor, talán, visszamegyek.

MÁMORBAN.
Lábam alatt ropog a hó.
Hazafelé ballagok.
Húzza nólám a szent David.
Táncolnak az angyalok.

Nilem őket mámorosan,
Fejem bortól gőzölög,

JI.:fjntha nem is enyém volna:
A nyakamon úgy lötyög.

A két lábom keresztbe jár,
Ogy c~Jlog()t az árok,
Be/eesek Jó kedvemben
"Jézlls Krisztust" csiná/o/(.

Feltápasz/;odok nehezf.n . . _
Megöle/ek {'gy kis (tit ..
Megindu/ok . .. CS()/,-o/!j.ofom
A kerítés o/da/at.

jókat nev('t az öreg ho/d,
Teliszájjal vigyorog.
Rázendifek egy nólára.
Menní már n/if[ tudo/r.

Haza érek nagy nehezen,
Bevergődök az ágyba.
Ez a móka, édes anyám!
Farsang komédiája.
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LEVÉL A FALU~'lBA.
Hogy is van hát az a nóta.
jJmak-e még a /onába? ...
Nyit-e még a vén riRsajál/k?
Piros e még a virdga?
Tudja-e, hogy a szívem bánt,
Az a kicsi szőke ldllyka?

Él-e még az öreg cigány?
Ütött, kopott száraz/dja
Felsír· e még né/za napjan
A fulúszéli csárdabu ?

Hát a lállyok dalainak még
Mirhóháton? a flagy ré/ell?
Mint akkor, hogy ot/Iloll valék,
Nem is olyan régen?

Mek az öreg tiszteleles
Jtir-e lIIég anagyapámhoz ?
A piflcébm az oz íZfS

Ocigr!/ü!(ben dalt konlriroz? ...

::ó[ il Csengös, mes (} BI,7lbó

Szántogat még kint, a pusztán?
Mt!g az öre-g héres, Biró

S u nemz('/es Mugor is/vdn 7.

/VJI'lik még a búwvitlÍfj.,
r\ szorkuláh, cifra II/{ilyvu?

A lIug)'Csörü gólya csa/dd
Nem fészkelt még más !onyafQ ? ,

irjál anyám, ird meg nekem,
Hogy-mint vagytok odahaza?
Gondoltok-e - én istenem! -
A Jfyerekre, abolondra ? ...

/rjál anyám, sokat irjal.
Megsegít még a jó lsten,
De éli értem sohse sírjál.
Hogy még az is keseritsen.
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FECSKEFÉSZEK.
Új fészek épüL ereszünk aIntt:
Új dal, életnek boldog tanyája.
Lesz majd cigányunk, ki muz.,if<ál majd
Dolgos nap után, jó vacsorl.Íra.

Ho/dják a sarat, hordják <l szalmát
Nagy sLorgalommal a zsindely alá.
Nem fáradnak el, viddman szállnak.
Épül a feszek boldog otthon!lá.

lsten madara, te kis ft'cskepár:
EresLünk ala/f csicseregjetek,
És jllltassá/ok az es2iifikbe oz/:
kljlunk kÍllű/ is vallnak e/elek.

MARGIT5ZIGETEN.

Teme/öje itt a zaj!iJk,
S?lildjölJje maddr jcl/nak,
A l'en DUflG túnd(;! ,1onya,
- A csend. béke S7PII! hazája
Gyönyörködtet minde,'! szivet 
Te vegy. te szep Mo r,r;itsziget !

Evszazodos öreg töi[fj'ck
A rég miIl/rol almot szőnek.

Lombjaik közt modur enek,
Kicsi otthrJll, boldog fészek,
Mit rég' az est orainal
Hallgatott a költő király.

Arany János köffií lelke,
Mintha most is' itt lebe:;ne
A rozsákban, madár dalban,
A susogó tölgyfa tornbban,
Hogy miná?n szebb, dicsőbb legyen:
Drága kincsed BudapesfP!1.
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Rózsaliget, rózsaszirom:
A kelyhedbof be' jót iszom.
Feiette e szép mezőnek

Tarka lepkék kergetöznek.
Dalt zúgó méhek serege
A természet költészete.

Ódon, régi, kis kápolna:
Gondviselő lsten háza,
Ki vigyáz a természetben,
Napsugárban, dühös szélben,
Mert örökké szép kikelet:
Duna gyöngye, Margitsziget.'

SÉTA A BÁSTYÁN.
Csendes l/yári éj, pf/yes csillogok,
.4 flOld virúgo, /t:nt virr(lsZ/1I1ok
R(igi dg)'llk kö.2I' bLÍslll/ járok én:

P,'sfre vptódőfí .If} ilsi legél!}'

AI,zik Q lU; Illa {; í/lís/Jn e/llff

Múlfról dl(ilrJdll{/~' 02 ódon jalok

Mini a ré/Nl szl!n ....ánosbogJrkdk,

°i':/oS!(wk a rózSJdOl/lúi /timpdk.

~. jó.nos hegrnei( p~ij [fíUráill

j~ring po/tos!Í\}al mintha (IrI dUn ll,

\ ·ii!. -nzvo, ébrt:l/. rél! Hl/du álmJI/.

E szép, csil/uRo:; nyári éjswká!/.

.Á~)'llk csövel/ az ezüst holdsugár

Remef{ve, jt!szkel éjre ott talúl.

HrJlál Qrdöge csendes most, pihel/,

C;l/pán cSllk nekem dörömböl szívem.

Vulahol keltöl ülött az óra,

Fél/eg mögé bújt a hold sorláia.

Meflni kell haza. Feflyes csillagok:
Most jG éjszakaI, li \!irrasszotok! ...
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CSIZMÁMHüZ.

Te, kis lakkosszárú, drága, kicsi csizmám,
Mért vagy oly hűtelen, - sUf;d meg, mond meg, honám?

Hogyha felh úzgáliak, mért nem jössz fel szépen?

Mért kell, hogy dülledjen bele a két szemem?

Amikor lehúzlak este, a fakLityál/,

Mért csap.'z be oly sokszor, le gazember csizfJldm ?

Nem akarsz lejönni, mindhiliba nJiögök,
Pedig homlokomon gyöngyöke! gyö l/l!,),özök.

Majd n;e);szaludsz egyszer . . ' oda VtÍl!,Ofll j<jelJl .' ..
Majd kiloccsan földIe poéta veleje III.

Majd Illeg Ollnyil viszel, hogy csok ,"eléd upo/;;
Bánatom tengerén rajtad ladikozok.

BÚCSÚ PESTTŐL

Füt/i'ent " VOl/at és én d,:,pgyr.k.
J/t l!'.1g)'Ia,'; téged, le bú,:<.! F: vrilOS,

Elviszem !f·ed. melltem /elkemet
010, hol II föJd mese-lJirdgos.

Itt hagy/uk lép, ed, (enyes But/opes!,
Nem leszek soha mostoh" fiad.
Bús volt regge/em, búru huny! az est:
Én nem éhezek a fényed Ili ju ft.

Art lelken/Mk a tenger Jámw,
A fLiZSOS ajkú kis pesti lányok,
Azért megyek el paszta honába.
Elhiheted azt; éti könnyen vá/o/.<.

Mel;yek kapálni, szántani, vetni.

Vár már rám, tudom. keselyósi, rög,
Hal a nyugalmat lelkem felleli,
Hol életemnek S2.ekere döcög
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Visszahív falum, a Körös gátja.
Víg daltól hangos kalászos róna,
Hol kinyitott az éltem virága:
Szülőföldemnek hazait a gólya.

A vasparipa elnynrgal velem.
Vígan köszöntöm a pusztaságot,
Mert ott van szívem, ott nyilt .szerelmem,
Mert szőke kis/dn)', boldogság vár olt.

A VÉN f ALlÖRA.
Fehér fa/on kity, koty, kotyog
Egy vén falióra,
Lassan, büszkén, mint va/mi grÓf,
Sétál matatója.

Fertá/y!, órat, nzindcr.t üt ő.

Három rza2.}' kör/éje
Húzza fc lyton, jár szűntelen

idő ijrömérp.

!-;'o/.. ' f7án.1' El'tS, uZ! new /udom,
Ez oz ölef:]. (iro.
/'(í7n' !í fo/ó;; a jó ísteil
A megmondJiafójc.

Orcrzebb Ö, mirJt Jlc[!,'yopóm
E\' f](JgJ'anyr7077 E'j.'("

OiY(lfZ régffi ki/yeg-ketyog
Már, cz időt mérve.

A számlar-ján fakult rózsa,
Kopott búzavirá!!.
Az idő már mfléépázla
Az órák bainokát.

J\éf nagy rezes mu/alója
Oröltké jár le-fel.
Kisharan/!ia altat este,
Felkölt nlinket reggel.
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Kity, katy, kotyog ... jár szüntelen,
Pedig hány sziv megált,
Mióta jár. Sok halottnak
Virrasztá át torát.

Az idő száll, múlik az év.
E/hervad sok virág,
De az öreg falióra
KitYeg, kotyog, tovább! ..

EGY SZEGÉNY EMBeR
TŰNŰDeSE ELPUSZTULT
LOV A TETEME FELETT.

BJjbn vagyok, szörllyiJ bajba:
A szememet könny Jacsorja.
Az ég ludja; :llJgy Illi óiJflá:

l11egdöglö/t a 1,)lIom, Tündér.
Arvon maradt a kis juszol
A /cölöpk sirv,') [UiÍszo!

jl!l:,?1 ziJmmög:'ek (J döglegyek ,I

Kicsi !f)Il{J.!;J: ,;-:i 11"<' i'dc'd?

Hideg eiJd l:! riii nt!iit:.'n?
Az agyamaí killeJ l'elem?·

Kire rokom a lzo.'n/áJniJí :;t

Ki húzza. mojd 111iri.ij,';IiO:;:'

HOll!? lett a hu,zur elt/:

j\i"m nyargu!ok éli mrir veled I

Kicsi lovam, joj J jaj lIekem!
Jajj de el is keseredlel7i.

De hát mi a manó lehet,
Amely most így elbont veled?
Fennt leltél, II mennyor."zágba,
Göncölszekéi paripcij" ? •

Nem sok tavasz mult el tóiedI
Mégis földre ke!fe l! dölned.
Hisz fogad sincs több, mint három:
MaId nóf vó'na még a nyáron.
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A förekel úgy szeretted,
Hogy a jászolt is megetted.
Dicsérd meg falunk zsidójáf:
Az adta a cukros ládát.
Barna szemed mily szomorú:
Örléli tán azt is a bú ?
De hát, lovam, minek nézel,
Hisz a szemed tele mézzel.

Életedben csak vig voltál,
Most is füled sunyira áll.
Meg ne tré/úl} kicsi lovam,
A nélkül is fáj oldalam
A nyelvedet mért nyujtod ki.
Talán szerels2 csúfolódni?
Vagy i:urzavart fellt Lucifer,
KorbúCS"7!'ol éppen //IasI vo ?

A II egy f{jbud fU!lÍsra 01/,

A fiasi) .ik is JnPgcsoddl.
Daf!,(7tÍf,(:I, rojt' vastag erek,
Ol:', fil ifi I p~J' fllf'XZUDrilt g)'l!rI::k

HcJ.:,:,,<,;·;i:l('é'ei cson loS, élp:;:

R~LÍ ii/Ili mát kéles
8üsz/,éfl liiI ki oldo/bo/dád,
Min!ht! II ;PI! csok fl' hiulljd..

A h(í/(jdön SZclrddl ver 1'011,

Azért /zu/lJ! it' rneg ijjUfl

HJ I, bizolI)', oz igy nem csuda,
Hogy megülött ez a gUla . ..
Meg. ott, hátul, mint egy virsli,
A meztelen fúl kad csüng ki.
De mondd lovam: mit csináljak,
Hogyha kellett parókának.

Az én hajam rég elhúllolt,
Boldogságom azofl múlrJt!.
Mosl megvallom, hogy csakugyan
Hódilot/am, nlin! Don Iuan.
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Asszony fejét elcsavarta
A fe szőröd, a szép, barna.
De el ne mondd, arra kérlek,
fent a mennyben Szent Peternek.

Mostan pedig elő késem,
Hadd flyúzzalak meg szerényen,
Mert meleg lesz rád anyárofl,
Ha a földet majd rúd hányo/II.
Haladni kell ám () kornak:
Jó is leszel majd óocskornak,
Boc..:;kornak, meg e.!:1yéb másnak:
Pörg' ka lapn ak, csizllIaszárnak.

1.f!Y ni! Lovam. must örökre
Sé/úlj le a no/;;): giidörbe
De ldm. nem jössz, lllert hÚZIli kell,
Pedig ilt nincs Szá/liMfa hely.
f{/csi lovam, Istm Ff/ed!
'le 11,7rag/id). port kell nyelned f

pJirom majd {J fujmf<Ílu.

eli fc"!eiffl7/ uloijd/u.l

PFNG A KADA

Peng a kapli II ke!ilili} gijrOiifj,j'ön

HJt csak P(':lgjl!. !l , /iá! csak mellnydö/ögjijn
Fin.J'es kapúlil IW,TJi!Sli.!!. bi~f(lljo

A fe/yó fü, a gaz szederÍl/da.

Hárman váxjuk Keselyós göröngyét,
Nem mondhatni, e munka gyönyör Lét.
Édes apám, kedves bá/yám vágja
Én sem dőlök téllenűl IwpiÍlllru.

Dél felé jár. Cseppfolyós a meleg,
Homlokomról a vÍZgyöllgy lepereg.
A tűz király dél pálJ'áját fUIja:
Attól tar/ok, a mezőt felgyújtja .

•- 56 -



Túl a dlllón nagy tenger csillámlik:
A délibáb özönvaet jdtszik.
Vieben úsznak tanyák, szalma kazlak;
Szekerek is a vízben szaladnak.

Menjünk be! - szól fáradtan éds' apám}
A kis harang délt harangoz talán.
Déli csendben zeng az lsten szava.
Elcsendesül, nem peng három kapa.

ISTVÁN BÁCSI.

Ózsdi, öreg karosszékben,
Ház elóll, a napos reszen
Ml'ieg van, de nag)'bunddban,
Jó magyar dollányt pipálva
Ül (ll. örpg István bocsi

Feje feleli, eresz alatt
Fecskl:por fészket i!Joz[!,lIl
És lliiiliflilJn csicseregnek.
f)~: f!(UI/ {'filJek (ll. öregnl'k,

KJ i!!, len:. cliJftuk pirti·

Üi ilZ ijjpJ!, istváll búcsi
A me/el/erl Nem jó júz:!I
SZ/'ne fli!'o/ben keresffet,
H~jf pedig senlr/lit sem lelhd,
Mind-!J1t elvitt !/Idr (lZ idö . . _

Úröm, bánai csok emlck fIIár,
De visszaszáll, nzint a madár:
Gyermekkorra, ijjúkorra,
Majd meg rágondol _a torra,
Szeméból egy könny kicsordúL

Most ül. pipálgat csendesen,

Bús fáradtan és betegen,
Pedig régen a csárdában
Szebb szál legény nem _volt nd/a.
Csak az rég volL nagyon rég voll.
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Aszalt keze, deres haja:
Megórölte a múlt baja.

Oda régen az ifjúság.

Elhervadt a búzavirág.

Az ószútó végére jár.

Hova lel/ek a barátok?
Hova let/ek a virágok?

Temp!óben vannak ök mind

Szemébói egy könnycsepp megiflt

Kicsordul, barnu arcJra.

Emlék nJÍnden Minden emlék
Búsan lelzajtja ÖS~· jl:'jét.

Kialszik tlgó pipájo:
Újra ol! jár n cstirdábll

A jó, öreg Islvan hocsi.

A SARI.
l\'t!ve. SlÍrj SziV FII'!r ruhri/l.',

VisszJfordíii Il;;ilu<:,n:rj ulánlJ

P~dig Tlem ,''':':'-Y éi; I.,'il! koo;/ ilSSZO"'~,·.

Kirót most ill rilll -- h.'7lb6t /ukuszto/r•.
H:it mi? - Urdpd, az eu t;."; csuk mJk(j :;;

- Óh nN!i! Siri ~[ZY ifi reked! !ló/ya.

JI vtigó!IiJ iil üi.ős l't':ldégf
liigrlÍz is Ö ,;IJren il f isz/er!!.

Sd/ál büszké;, fen:;ell piJos orra,

Afek/álva, mi'll egy primadonTla.

RJ se konyit, mit a tábla hírdl!!:

"A bemenet tilos idegennek!"

flt is, ott is jllt neki egy fa ta t,

Mert szeletjük n;! ezt a m;ldurat.

illemtudó, uz ember jóságát

Megköszöni: emelgetve szárnyát

A vágóhíd a hazája, fészke.

Tan nem is 'Jrigy innen más viciékre.
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GYL TE CSORKE . ..
Gyi te.' Csörke.' Gyi te.' Vilma.'
Feszül a két pelykó ina.
Fent, a bakon hüvelyk ember
Káromkodik szittya nyelvvel.

Mint két bivaly húz a gebi.
MunkátJan az os/or nyele.
Rozzant kocsi agyig sárba,
Recseg minden porcikdja.

Kis Cegledi, a fuvcros,
Mit od arra, ha az úr rossz.
Hajt, szajában cubuk szivar,
Nagyokat nyög o kft szilaj.

Gyi fe / Viimo -' G;'i fi':' Csörkr:!
Eliifril'e oz 6szi ködbe,
TIlpOSSO!; az. u/C(/ si/nil . ..
/121' c':' :ner;( ~,) l' S::C:d,r:líV rsalád.

<..,; "" ...." '" ...-

Hli.'::'~:::Ú /iopas orsz/}.:.:.u fOf7,

Súl'ii hó hú bJil ()Í:):?

ApostO/Ok fáradl 100'ón
Lt;pde/ egy muzsikus cigány.

Hajsza nincsen, ifjú legény
Oly útszeli, árva szegény:
Fagyhan, sárban, zivatarban,
Bandukol a nagyvilágban.

Hóna alatt drága kincse:
Réf!i, kopatt hegedüje.
A legenynek hű pajtása
A kenyeres farisznyája.
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A ruhája joltos. regl:
A múlt időket meséli.
Azt se tudja, honnan kapta:
Rája az országút szabta.

Ha meglát egy régi csárdát,
Előveszi szárazjáját.
Parancsolják, Ő meg húzza:
"Káka tövén költ a ruca. u

És addig őkelme az úr,
Ameddig jó és tart a hÚr.
És végre csak kijár a: "Kuss!"
Továhb ballag a muzsikus.

AZ Új BOJTÁR.
Nyári reggel harsog Li duda.
Hajt a rélre már a nagy gulya.
Az új bojtár: kis józsú;' Js/ván

.Bilszk~'n lépked, mint e~;y főispán.

Kongt1i néha, hangzik úZ úrra.
Mari líéni a kiskop.:;:bo
Büszké,' néZi öreg, jó uuit,
Mint téríti a cifra gulya!

Vigan lIgat pufi kutyája,
Tudja hUflcut, a farisznyaba
Neki is val] va/ami dé/Tf:
Sűlt kenyérhaj izletes bére.

Mint kint járnak a falú szélen,
A kis puli rózsás kedvébefl
Ugatja az utolsó házat:
Nekivágnak a rél vilógnak.

jó gazdája csör,f!e{ mellette:
Ide Cifra! Ide Riska, te!
Ha jó dolga, akkor jövőre

Számadó is /Bhet belőle.
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MAGYAR PARASZT.

Dűledező boros pince:
Kézről-kézbe jár az üce.
Dalolgatok, kurjongatok,
A hű lJösön jókat iszok.
Velem iszik sok jó barát:
Megisszuk a mult ősz borát.
Terem újra a domboldal,
Győzzük mi szároz torokkal.

Porlagon (lZ ősi puszta.
Teremjen az asszony jussa.
Rozsdótól nem lót az eke,
E!!)!t', - ahol V,Jn .. a (fne-'
SiilJ()!lZ {] nagy juji/Jkpipám,
Fe/Füstölöm, hu k(- j,' hazám.
!,Ic/: em c)'(/k ju bOi lJ/ll legyen,
.; .u!mje/; az (irc!! 'lf,~)'em.

Xiii!.'!?17!: mámo o Ii,lk/crok.
É: Tlfi77 v<,lek, /lclJJ uratok.
,11::.'\ ~'()!7ta!j(] oz ch5'J}d,
E!i a Ilú I'ÖSP'; he!lj'(;-/ek.
Dnl,)!! IiiPlljen a kiickóba .
.i\Jerz:iz zúdtom DohNJ6ba
E'.2)íIlÓSI érje il dóridó:
Húzza nótat oradió.

tyyomja nyakam a boletta.
Ur parancsol, - az ebadta-'
A nyakába adót akaszt,
Birod iámbor? NJö/!jed paraszt!
AdóssCrrzom van, ren!:!eferz,
Súlyat61 a földem remeg~
Birja mér( az ősi puszta:
Az asszony bugyellárisa.
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Megütötték a kisdoba!,
Viszik az ösí Dirtokot.
Másé lesz az ösí puszta,
Mert a sors biz' néha furcsa.
Keresek hát egy köfelet,
- Ha úgyan még lelni lehet
Elbir a mestergerenda:
Megyek a paradicsomba.

A DRÚTOS GYEQEK.

Felvidék a szűlő/öldie,

Ottan rifl[!ott (] bölcsöie,
Olt s2űleÚtl SzIa p (j', jonó
Kerűl! ró a vándor boko.

Erdöben e~y botot logo!l.
Paj/ást _. júmi a I'/íu!;uf.
Megc:";okolia opjo, anjju,
Iru' indúlt (1 lJondor úrra.!

Ha nrra-::- C-, ';val ('J,rr/J/-du· rra r~ "J .. ) .... J , ..il. L J _ ••

Küzkö;:í funó vandar Úíf"i.
Száz jo/I<JS mór a iBÍiO/O.

Eső, vihar megtépJzza.

Szakadozott, rossz boi UriC'(J

Tátja száját, mint epy IiJrCS(J.
Pedig, hej ném éhes, tudom,
jóllakik a sáros úlon.

A fején na!!}', széles kalop,
Alatta ő vif!an szalad.
Drótoznyi ! Fótoznyi! - kiált.
Itt-ott bemef!Y. hova hivják.

Aztán tovább ballag, megJ'en
Rónán, domhon, erdős hegyen.
Út vándora Szlovák janó:
Segiti a Mindenható.
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HUSZÁR A SÉTATÉREN.
Vasdrnap délutdn fenI, a sétatéren

Sétálgal Zöld jani, szép huszór mentében.

Fénylik a napfényben sarkantyus csizmdja.

Az esle érkezett öt nap szabadsdgra.

Illik rá a mente, szép legény másként is,

Olyan büszkén lépked, mint egy generális.

Hanyal esik a nap, olyan fényes kardja.'

Szerelmesen nézi julku, PiJlllli, MlIrcsa

Sok szépIállY láttára, nJintlw füzzé válno,

Füstölög o lelke: kis makrupipúja.

Néha jobbra- balra kemén)'en szalutdl:

Tudja mi becsület a csillognak dukál.

Bdtorsdgot',dPVO, homM. I:'gy k/!!/iirt'

Ke;i: a lóz~')k höz! ef.:J' szep sza(!/óre
És ;.'igun stiá/nok piÍliJstiv:il tovúbh.

íríg).·keuvt!. h:i;:ik bU/íoncsos legruftik.

Vl,'grj .c;.~en; 'i/ei nP.;:i ~.~)' .'lil'l me/( (.\( /licit:.

S2fp !,;:t)'t. kivúl! kor,/of nj,ir Ö is .'<('fl":/t".

Piru:: <1;:C(;: 'i,ondja CII/iO!! lU tJfJj<il.'o/::

An,j;ló f hl; :iI('!jI1,ii'ök. j-"/(SI!jll.J!( 11US,:tii i.',;i,.'.

f\'lE5TERL:'MN E.K
Ad/{)!l Is!w.1 S,i.;;iJr:' f!:)!'J i"!t'.in' l,i.s rc'Íf7Ii'd
OlJ"IlI'I!I!)LÍ /(,ippd, filini (iki/ lil('gl'l.'rtek.
c.sünl.!!'J"c oz orrtii ? Mint I'%llli I/ÍZlik,
UR), nl!? kend ki ~(ígor! - egy kic,i/ (imi t/Í/zok

Mond kend val'mil sóg()]! Anyjukom is mOlldta,

Igel/ SZl!iíd szóval. - !Jely pedig goromha 
Mért kend olJ'an sápadt? Nem izlik (iZ étel?

Találl bezabált kend lekváros metéIttel?

Tudja a jó Isfen, fili I/ekem a bajom,

Hog)! nem ízlik semmi, - jóképű anyjukom

Olyan gyatra vOf!.)'ok. miII! egy öreg ember,

Kinek pipiÍll kivül más mar senl/lIi /lem kell.
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Én biz' annyit mondok kigyelmednek sógor,
Hogy itt a pofika: eRJ'Pár B/yi jóbor.
f~az nyavalyából kilábalni bajos,
Dehát segit azon a Szalóki Lajos.

Olt a Mirhóháton van e derék hente~,

Tiszta üzletében az egészség repdes
Hogy kend betegségét kivágja tövebe:
Kelldre vár a kolbúsz, tiszta üzletébe.

Szalonna, leperlö bárányhús meg sonka,
És sok más jó jalat, mi lIem ker/il sokba.
Oda menjen sógor, megjőf] az Ctl'úgj'O,
Nem lesz ily n)'avalyás, sdpodtcJs, szCljárta.

lsten á/djn só.!!vr! Sz%dok 'wir odu,
Half:Jf!o/ll !//(íst(íl is: oda júr PI Gyoma.
Köszönöm towicsát, - l'i,-,zuj<ir () J/{ila

SielEk, hogy ju\son a vis::,olltLJ/iÍsfd

HENTES TJZPARANCSOLAT

Ritkán e,;;leE;i:'Ssed a? istenM!. I.' l':'!.

M<.;! ,~osszúl meg)' a bót, - te iszod f7i::,( Lcvél

R.:nd és Q tisztaság. lJecsii let é::; iH.i.

EzeknéL jobfJ !"nJgnes a. vevöiu(! nin(..;ell

Legyenek élp.se~: a késeid. beirdod
És igy nem ó()sszankodsz ennyil, i/7ajd meg hi/od

Nit Legyen fialal sast> o vén marha,
Merl az, aki mást c..;ol, nIindig nldgál csaLja.

Hogyha disznJt perzselsz, ne sajnáLd a szaLmát;
Hel jó kolbászt akarsz, a (üszert, jokhagymát.

Frissen dolgozz nIindig, ne sZ<Írndjol/ beléd
A nóla. Teheted: igyad a hegy levét.

Hogyha hébe-korba beteg az erszr'nyed,
Ne drági/sál soha. az nem nyereséged.
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És ha fiatal vagy, szívednek is áldozz:
Fogj egy úgyes kislányt, - asszony kell a házhoz.

Családi békesség asszony mosolygása:
Cseng6s, ropogós pénzt hoz láda/iába.

Men! Haza! - hittel lobogjon reményed,
Ogy a mennyorszagot a földö!l eléred.

TŰZ A JÉGEN.
Süt már a nap. olvad a jég,
Csúszik rojt' a korcsolya.
A szivem is olyan leli mar,
Mint e lucskos pocsolya.
A flodfligom zeneszerző,

"Poty·dúrban u zengé dolát.
Hősszerelmes csókolgalju

Az olvadó flocsnlyö!

Df eztólI jön -- sejc Ilujo.i

Rettenetes, szöfllyii boj:
Leng eg)' s20knyo khz"temhCIl.

/,íeg e.f!)' hl/ncut. ,z,í,:c ho).

Hogy mék jobbr; meiegedjd,
Oh'~dion () g I'Cn!!e it';;:,
,r'T!/jo!yogi'O /t/)eS! f'h'llI

Piro.', szOI"I)'IÍ", IwnCilÍ vég.

Ké;,,' L'sokolom kedvl's kislóJly.1

._- Tűzúe jöve mondom én.
Fel!ékeflykedve egy vt!n varjú

Kárvi! a fáról felém.
- Kérem szépen, adja ide
A bárso!lYOs kis kezét,
VJgjuk össze, szép körőkkel,

Ezen árok csúf jegét.

Igent felel, mosolyogva,
.cn átfogom derekót.
Igénybe veszem erősen

A korcsolya tudományt.



Melegem van, szörny' izzadok.
Szép hölgyeim hiszik e,
Hogy tűztenger ez a kislány,
Piros szoknyás, kicsike.

Megindulunk lengedezve,
Mint a szellő az ágon.
Lámpalázas, ízeg-nlOzog
Mellettefll a virágom.

Jobbra csúszunk, balra hajlunk,
Mint kél becsípett részeg.
fejünk felelt, látom, ott lóg
Cémaszálon a végzet.

Amil vártam, ránk köszöntölI:
A baleset ördöRe.
Lefeklelelt egy gallJacska
A pocsolyas gödörbe.
joj , - sikoltott a kislúny,
Homdlyba vész a vii<?,
Húli a szoknya a ffj'aIcaóa,
Égre kocsilli .te! Q ju/)

Én szégyeltem talpon ~:,'If!.i.

Nosza ./ azert rojto hdt í

Kiengedtem lábam alól
Magan~ is a korcsolyát.
És 02, tudjuk, örök törvény,
Hogy (/ hölgyek előnyben.

Meglubickolt becsillettel
A jó. hideg fürdőben.

jól eláztunk mind a ketten:
Piros szoknya, az ület.
Sütött a nap és a jéggel
Olvadt el a becsűlef.

Feltápászkodunk nehezen.
Sumre hányást elteszem,
Barázdál hasított szívünk
Az olvadós vad jegell.
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A vén varjú vlgan károg,
Tetszik neki az eset.
Rá se nézek, melegedve
Csapom tovább a szelet.
Süt már a nap, olvad a jég,
Olvaszt engem kicsike.
Igy történt hdt ez az eset:
Szép hölgyeim, his:zik-e?

MUSSOLINI.
Hogy nagy ember Mussolini,
Tudja azt már a világ.
Én most tehát róla zengek
Rimes kis históriát.

Elverte a toronyóra,
ElkonRatá a hetet.
Nagyot sóhajt a pult mögött
Egy álmos i:LGsgyerek.

Tán ~áróra is volna mór,
Vagy pedig mi a fene!
A vásárlók - ,-;'!.héz bánat
jönnek szépen befele.

A segédek is dÖ//l1ögnek
Én mosolygok. lám! n/csak J
M a késő lesz a rendevil
A liget jái alaIt.

De a főnök szörnyen boldog,
Billeg, mint egy menyecske.
Nem bánná ő, ha záróra
Éjfél után lehelne.

De nem úgy ám a segédek.
Nem bíz! A rézangyalát !
Ze,ng a gyomruk, korog szegény,

.Banatos melódiát.
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De egyszer csak a fönökné
Berobog, mint forgószél,
Szól lelkesen: Gyere apus!
Mussolini most beszél.

Vivát.' - kiáltott a főnök 
Úgy rohan! el. Megsúgom:
Lába közé akad! a röj,
Majd átesett a pulton.

Zárni.' Zárni.' - kiált zengve
Le kel! húzni a redőnyt!

Igy kaptunk mi idejébe
Hazafelé kimenö!.

köszönet a rádiónak .'
Éljen minden fasiszta f
Ér/ük szüle/eit e VeíS meg'
E rímes história.

EGY ELMLlLT T g \' ASZ
Vi,-d;,zO!t77 ír Q kis ibe)',:
BontJ szinwJiI a kis l1úvi!,;!::.

Da!oslige.t fi )át pipogya
SZÍvvel járta egy szőke duík

;Vem tud/a. méd dobog úlD szive,
Ha mosolyog ni egy szók/:' lun." ?
Hisz köztük nem törlént semmi se
És mégis, úgy megremeg szaván.

És e~yszer csak azt vette észre,
Hogy valakit :>zive úgy szeret
És nem volna ~yógy ir sebére,
Ha számára a lány elveszftt. .

Majálisok ! .. zöldfló liget! ..
Már csak emlék . .. ti tudjátok azt.
Ne mondjátok azért senkinek:
Elveszfettem érz a szép tavaszt!.
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KÖSZŰNTŰ.

Hé J Allj cigány! Hallgasson el a nóta.

Ülj rd füstös! - ha mondom - a vonódra.

Jó kedvem van. Piros bor a pohárba.
Rázenditek fuít e rimes strájákra.

Elóbb iszom, me~kellem a kereket,

Hátha jobban forog majd e szerkezet ...
Nóé Opdllkis szel elte e nedií f,

Felesége rája ezért nehezült

Összevesztek néhányszor a bárkába,
Porolt is az öreg Nóé kabálju ...
Na! de aztán letrejö/t dm a béke,
Nem fészkel! a szú n2ér! az iccébe . ..
Hive vagyok, sZfpen Siyöng) öz il pohár,

Úja I idp, hngyha a r9;i lejdr.
XoccillfsClllk hdl, '1 pr.:/zurak cso/gjenek,

ioldvgsOi!.IÓI csi//ogj:inak ú szemek
y,'g ÜllflfP von, !C:.'koc:~J!ofll kóPlf.
0gy, Q/II ir? I oz! 'J jó !slen kimiirle

t. '~S(}PÚIII, MfSOiJjJfll övld0l!. I'u.!;)'?

A jó lsten /öllé illeg il po/zomd.

Gyöngyöz6 !;or. II boldogsag jóilora.
Hu\zoflöl évelrepiill rossz jósura ...
Vigság(ll, búl, nIindent hozol! {iZ idő,

Amil ho?hat a huszonöt eszlefilfó.

Hujad ószbe édes apofll, jó anyám,

Megfépázva az időknek viharál/
Élel{öfdje áldást hozott, asztagot,

Jó Sziileim! megértélek e napol:

N-igy nagy gver:rzl!k. sziveteknek virága
Foglalja fIlosf a nevelek imába.

Édesapám! Édes anyám! Rujta hát!
Uritse ki mindenki a pohardt,
Hogy az lsten életüket megfartso:

Rcívirradjon a gyémánt lakodalma.
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Ujra töltök, kenetlen a kerekem.
Ha nyikorog, azt már éfl nem szeretem . ..
Ha nem tudom, töltők bele majd szédát,
Jobban tudom úgy talán majd a strófát.
Kedves bátyám felesége, kis szőke!

Húlljon rótok az ég áldás esője.

Tündőkö'jöt} II bo7dogsdg - napsugár.
Úgy gyöngyözzőn, mint ez a boros pohár.
Kerülje pI szivetekel a búnat.
Örüljetek a csillogó pohJrnuk,
Mit az élt>! boldogscígKal tölt tele:
Örök t,/vnsz, sose jön el Q te/e.
Éfet jö/dje bo/dogsJgot úgy terem,
Hel örökké nyil rajla II sZl:'íell'fll ...
ÉleI kerl heli le.f!.szebb virúg il rózsa:
Hú felesr!f[ szere/me;;, /llh!:'\' csókja.
És igazi ho/dogsr.,f:. csa k llk)' felle t,
HOgF/1iJ rátok moso/rag a /:is,!!.Jl!/ek _.
Azért t'!/liíí. Ia~dve': há lyfÍ ITI. Z'illzsiko.
Spó.ro/jotok icejér; a CL:c/iro
Legdrc!gdbh kincs (J mosolY1lÚ kisgj'l:'le/c
Fe/deril az r";:lder. bor'/fi,-;,í sZ/lIet.

.~

Magyar hU2ú,knak legdrúSflÍiJiJ alfeJj:J.
HúzlInk felett :~ keli.pelö gólyu .
Koccintsunk hát I j(j/feni a pülidrbo j

Úgy is eljJn az éleI t>jszuJ,<.-'/J
Vi.gcdjl/I/k f!<!/, 110g)' ·Ie//enl.'!{ " 1J<i{nofc',

Ligy leszün!:. a mellíiyor.',-zá~ö'l!/ i/I/i[y%k

Kö;;,zörltőmbót ennyí mo,'lan dé.!!. lón,
Lótom, hagy már hUZOf!.OIIl,í 11 cígiÍn)',
Azprl tehá!: koma, sógor, ndszosszoiIy
Re/j'Q! hamM egy jó táncosl pá/asszon.
Húzzad cil;ány! Szóljon vÍgan a nóta.
Kösd a Ie.rked, szivedet a vonóra

Húzzod! Huzzad! Mindenit a~ npádnak!

Hadd vesse szét n jókedviink e luíza!.

Ef/](/flROlok, kenet/ell a kerekem,

Hol az ííFeg? - il lI)'okdf kileketefll.

Ez ifiú pár! o jó Isfen él/esse I

Te meg borom menj be I - oz üdvösségre.
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A KÉT ÖREG.
Mint két öreg, fáradt varjú az útszéli lombtalan (ein,
Akként ülnek ök csendesen a meleg kemence patkán.
István bdcsi I .. Erzsi néni! ..
Úgy el szoktam óket nézni:
Ülnek szépen, két jó cseléd,
Vontatván az idó-ekét.

Erzsi néni varr, foltozgat, István bácsi ftistjellzóket
Eresztget nagy Pipiljdbó/, mesélve a múlt időket.

A vallásban nincsen hiba,
Elökerül a Bib/ia.
Olvasgatják minden este,
Sor kertil a pápllszernre

Mert, bizon)'? múló ide) meghozta az öregséget,
Szekerébe belE/dgtIJ e2t az öreg, két (se/édet.
Ek!:', kapa. é/I:' kaszu

A p(llIdflÍséJfl j."l!! a1usszu

A ré!! fIlu/!ró/ ('.\1':;(-'1'''':: li/fIlOI,

ElliNi',,'d,', ijjll,:i!l.,i[

Héj.í Hej i F,;;{l'.f., ifjú karral. de vágl(; a s.-élfS rl!iiC"; i

De "n öflyörü szép ULli,' h,I//olt. mi.!:or II kis kapa pengett!
OSf-zel OZ/Uli hu/ ö::önl'i
fil1,,_~f)/I'l! Ql. OfíJ'O .{ú/dc/el.
Sz(d[ fl cseflgő li !lj fl <.11 fújafl,
A kt:.'t-·I),ösi {(}J/y,ik,):;

Mos/ali pedig d'! rcs jejjl!i, rogl;Y<1l1t /áJdef, haj/ol! há/lal
~idó;ve (iZ ekeszuril/ól, /wrco/va a vén kaszdssal,
EInek csendbell. a vilú}~on.

If!.oz hi/ben, imádságon
Nem szellvednek sziikségbajba:
Telve l'aRyon pince. kamra.

A gyerekek, nagI'm r;óvt', szerte mentek a világba,
Csak o kedves Pista fiok költözött ki a tanyára.
Néha ót is húzza a vógy,
Meg/átogotja a tanyát,
Sélá/gat az i~mert tvjon,
A sok emlék - virágszá/ol!.
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Vasdrnap meg elókerüt a cifra szúr, tojtos kalap,
/srent áldni a templomba jó nejével eLbaUagnak,
Hol újjá lesz fáradt lelkek.
Felfrissülve haza mennek
És szívükben erős hittel
Vdrják: mikor szól az Isten!

EGY PAD.

Hervadó Jigetürlk kopott fái közölt
Áll egy öreg, régi, viharvert, korhadI pad,
Csendesen húftafwk rája a levelek,
Rejtenék a multo!, de csak, ... c;ak megmarad.

Fáradtan piht:flek én e régi padon,
Ahol nem júr senki, hol a /iget dmyas.
Szívembe visszatér a multnak emtéke.
Hallgatom, nlit S/lsog a közeli ntidils.

El-elnézegetu/I rajta a solc belüt,
Amit rája h';setl egy tibrár/Q'os diák.
/l1egkeresem köztiik azt a kedvl!s nevet,
Melyet t2 s2:·~.'emór;i: rózsák koszo.' úzzdk.

Alom! A![J,7! I Minden ifjú, diáktifom I

Szívem véstem egyszer e padba, Q súvem!
Habár ólom minden, de a si; ig kiser
Engemet az e/s5 diákszerelem! . ..

BEMUTATÚ.
Greg apám: Biró Albert
Építtette. ezt a !zázat.
Annot irtak akkoriban:
Nyolcvannégyet, meg nyolcszázat.

Biró ITalt Ö, talpig magyar.
Nagy bajusiú magyar ember.
HajdafIában Keselyüsön
Birkózott a kalószrettddel.
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Fehér tinók, hosszú asztag.
Termett a fóld, nem hiába.
Jó "júig volt, bo/dog világ.
Volt ám a láda fiába.

Tele volt a borospÍnce,
Vígan zengett lent a nóta.
Elhallgatták a csillagok,
A mosolygó hold sarlója.

Sok, szép legény, sok menyecske
Hagyta el már ezt a házat.
Meglliselte uz idő is,
A zivataros félszázad.

Kéfszer szed/ék ki e sarkát,
Nem hiába, vonzza észak:
Kacsingatott vágyva-vágyva
Az utcára Q nagy héiag.

Nem Iliúba. mert elhagY/lik,
Elhag)'tllk az ősi ház(J/,
Amel)' azé:! neho nflpjáJl
Mfg-meg(;'p'2d. fe!-fd/tizod.

Mus/arr rllegint ujra mkj,j/"
Er(Ísítik II vén jolor
Hej! ki tudjo, meddig birja,
Mikor lesz majd, ho/Z)' nJt'.!2:;ZO!uo'?

E verset befalazták az 1933 bar! J'cn,,\-;i:t (\'eg-uli
",züló Ilá1.<l11] <l!ilpjáh?.

DAL A. CSIZMÁRÖL.

Nagy csízmás volt mínden ósöm
A keselyősí mezőkön.

Ú/Zy szántottak, úfZY vetettek;
Pacsírta da/olt fe/ettek.

Száz jodra volt a [.!afyának,
Volt helye a pipaszárnak.
Zsíros mente, pörge kalap,
Fütyörészve úgy ar(Jttak.
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Zsúppos tanya boldog fészek
A kis, virgonc cseme/éknek.
Virágos rét selymes ágya
A nagy A/föld rónasága.

E tájon nöit fel nagyapán~,

Kedves fia: édes apám!
Ez a föld aszülöföldem,
Mely most messze szakadt tölem.

Változott a világ sorso,
Szél a multat rég e/hordta.
Pedig de kár, fájó nékem,
Hogyomentét elcseré/lern.

Súp fl csizma, /okkos csizma!
Sors könyvében úgy l'Gn (i'a.

Krj! jó ke ma : csizma, nOI.i'r,lg

Szere/mES sZÍJ'em h t:. r DpjJ k.

Most iabamon, csizma helyett
- Min kapott a csizma szerzet
C;pö vagyon) rajt' kamásli
S e/ment szivemnek sirT ásni.

Mert hát az a szőke kis/dny
Szereteltel csüng a csizmán.
Fitymálja pantalóm szárát,
Búsan hallom kacagását.

Csizma! Csizma! Gazember vagy,
Mert szivemet eltapostod.
Na.' de hisz a puszták lánya,
Hogy nézhet egy poetára.
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GYŐZÖTT A SZERELEM,
SZERETET.

Hová, hová édes fiam?
Mért öltözöl ünneplőbe?

Megyek kedves, édes apám
A szomszédba, lánykéröbe.
Hallod fiam - mondom neked 
Vesd le ünneplő ruhádat.
Hallgass én rám, a szavamra:
Ne bántsd meg édes apádat.

Tisztelem én jó apámat,
Meg/zal/galam okos szallát,
De mit te!Zyek, ha szerptem
Azt a kedves, sZfgeny leán))/?
Ei! az a sZÍv, az most semmi,
Szerefemhő/ nem éliin/; mes.:.
Ha nem tartod b:: szal.'a(;1Oi,
Amerre Id.tsz tion - erN/if

Apám mondJO; én '?/m e!!yt' k,
Elhag)'om az ösi !lázat.
Takar6mIii lESZ az úton
~ harof!nd, li búbánat
Ne lássalak! - mond (lZ apa,
Keóh'ben a harag lázGD',
- De e házha sohn, soha
Nem teszed be többé lábad.

Éjfél után eRY ablaknál
KopoR/atott Erdős János.
Oyen{Ze hang volt a felelet:
Ify p;.'\zaka ki járkál most?
- Én vOfZyok itt, édes rózsóm!
- Édes apám elkergetetf. volt
- Minden bünöm az CSflpán.
Hogy tégedet úgy szeret/ek.
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Most elmegyek más határra
Bánatomat elfeledni,
De tégedet édes rózsám
Örökké joglak szeretni.
Lehet, hogy majd vissza;övök,
Ha csilú/ apám haragja.
Ha akarod, megőrizhedd

A lányságodat számomra.

Óh! Ne menj el Erdős János
- Szólal meg a leány, sírva.
Ki ad nekem akkor csókot
A szerelmes ajkaimra?
- Kh'el szedem a virá~ot?

- És a mezőt kivel já~om?
- Ne menj el hát, ne hagYj €7gem.
Erdős János, kedves párom.

Kedves rózsó'l1! EI kell mennull.
Az Úr fstenúgy rendelte, '
De azér! majo visszajöv,'j!
Mint a madár, kikeletre.
Adj egy búcsi.l,;sókof tehat,
Édes rózsám, a na~y útra,
Me!y megőrzi a sZÍv,omef
Es visszahoz hozzád ujra.

És fe/ái/va a nyeregben.
!vJegcsókolta a babáját.
Es e fenséges jelenetet
A csillagok is csodálták.
És ez a szó: lsten veled! 
Elhanf!zik az éjszakába
És eltünik Erdős János
A kavargó út porába.

Az ablakban pedig sirva
Ali az árva elhagyott lány,
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Kihajolva az ablalcból
Néz a szürke jelhő után.
lma száll a magas égre:
Kérlek téged, jó Istenem,
Elbújdosotf szeretömet
Őrizd, őrizd meg énnekem.

Megérett a domb szől/ője.

Elmúlt már az őszi szüret.
Az elbújdosoft fiútól
Nem jött még egy sor üzenet.
Szomorúan jár a gazda,
Nem tölt soha poharaba.
Fényes nappal, sötét éjiel
Mindig csak a Fát w7rja.

Eji Hejf ... Nem Fid az a gyerekf
Dc húl ilyet, hogy is tettem,
He,'.:.)' az édes anyja mellé
Szánomra öt elteI7l2'{~.77?

Fe/eJégem meghdt már ,r~jg,

És r.lOst. ime, fl:::.77. si:7csen.
Ön·. fel'em J'al'! - de m('(Jl'er!

~ '". ~

Az igazsá.IIoS Ur {Slfil .'

Tör/ént pgyszer, hog.v e~J este
BebondukoJt a tan,VDbo
EfZJ' toprcnfZYos, vándor legény,
Szállást kérni éjszakára.
És az öre.{[ aki réRen
A vándor/ot ki nem állta,
Most ez ifjú vándor /ef!ényt
Minden jóval megkinálta.

És a vandor, amif! evett,
Az öreg meg elmesélte,
HOf?Y ősz fejét, csendes házát
Milyen fájó csapás érte.
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Kérdezgette: nem-e látta
Erdős Jánost,.- az ő fiát?
Vajjon merre vonja, húzza
Sáros országutak kínját?

És a vándor "nem"-me! jelelt.
Az ö,reg meg, szinte sírva
- Oh Istenem! - felsóhajtott,
Bár csak ezt ne tettem volna.'
De egyszer csak me!!rezzent im
A mécsesnek halvány lángja
Es a l'ándor sirva borúlt
Az édes apja nyakába.

Apám I Apám! - szólt a fiú
Bocsáss meg. Hát hazajötlem.
Meghallgatoli az Ú:' j·sten, .
Nem hiá!Ja könl'ijrög i f?nr
Momi az apa: Édes /iam.'
Mir;,jen el van mér felejtve,
Le/nj/hatoú' fáraó! (c'ed
Édt-'s' opád lág;; ,'j/~b~,

Eskü~}öre szólt il harang,
BolciJg volt az édfs apa,
Most esküdött, kit SZCTf'tett:
Az egyetlen János fia,
Majc. jolyt a bor. szól! a nóta
És bolda,r! volt ifiú, lireg.
Múló vihar, nyári vihar
Volt csak ez a kis fergeteg.

A ház mögött, akiskertben
Hárman ültek egy kis lócán:
Ketten csüngfek szeretettel
Édesapa boldog szaván.
Édes fiam! Édes lányom.'
Adjatok há/át az Istennek,
Mert eljött a fehér galamb:
Győzött. győzött a "Szeretef
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EMLÉK EGY KISLÁNYTÚL.
Voltam én is ábrándos kis diák,
Áldogáltam ot/, az uJca sarkon,
Átszenvedlem száz pokolnak kínját,
Habár égett fagytó/ kékes arcom.

Fagyos szélben, mely csontom áljárta,
Tapostam én az utcátok havót
Vágyó lelkem, hogy kek szemed lássa,
Meggyógíytva beteg 5zil'em bajdt.

Számtan óra, a nehéz gyiikvallós,
Miért kijdrl nekem il s?elmlldu,
Óra alatt ftjzyeltem, mily csodcis
Szőke hajad játszi gyölIgy /wTlJwta.

Diák bálok. l'ógyam minden úlma:
Te kis, édes, szőkefürfű leán)'
Azt ltilfelJ/, /:r,gy (l szil'elll imádva.

Nem IlId soh el elfeledni falún.

f:., III),! If/L. elll1~g); ú/l]' íl fi/,'Itern.

Millt ,l "t;/l/I! f!,l'I:'I/!r'~: <I111.jo ('''íft.

Hi! le I,iil/,jf Ji~)' en j, j;'/"J:Uli.

Slil'i:'i7Ilie/l'J/úi (j mul! .~yc;I[(: /imáit

Em/t:'k Il's!l'! nekem. ,:l'lúl <iellí /<i/,;
Emli-/("úllt"l; IIÖI/II)'ii i,'s.: h'íI'SZljt:'

Ú,I;)' te';'.J:k, milli uz ölr'f!.,i/<I\"i..
Ki perdá (JnYi:.";i)1 lemette.

A BÉCSI LÁNY.
MaJ?rar földre jölt egy hécsi tÚli)',

Hol (/ Hdrrllas Körös knI1J'llm.!l.,
Rt/b leli szivem huncut mosolni/1.
RcidüiJ!)(!nfem.' szerelm/') vagyok.

Tél voll akkor, csikorgó /lideg,
Az ab/akon nyilt II jégvirág.
A szillemben nej/ós kike/et
DJlolgatta szerelmes da!d
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Olvadt a hó, ho!;y jött a tavasz.
Csak álom volt a bécsi szőke,

Némel szótár, cifra der, die. das
Magyar nyelvem, hej! de feltörte.

Mikor megjött a gólya, fecske,
Már tudtam e S2ól, hogy: ich liebe!
A bécsi lál/Y elrepült messze ...
Mds fiuvat SI!lCilt (J Ring re.

Hármas Ktlr(is virrigos lája
Sorsomon most hUf/wtul nevet.
Eltünt s2Ívem der, die, das álma,
Lelkem tehát úira bút temet.

VER~· ::GY SELYEM KENDŐRŐL.

FI/jdog.it a szél hordja a havat,
Kemenyek fe/ett jÜlyii/ve sza/(td.
A l:áZf~tSzek jeges szakóIfa
Búsan l'sil1og a hideg vilJgba.

Ftkele varjaK fcarogl-'u szállIlok .
HOÍ"!'Orfcgén.l'i (I nlf'les; nyárI/of<.

A liget hal/f!.o I, nogy csend van benne.

Tél o. víg du/t réJ; ~;Iba fellle/tf

Most, mikor a IéI í(Ízzo szokd/iát,
Mulalja büszke ös szobcdságdt.
Csüggedt sZÍvemnek új lJildga nyí/l,
A hideg télben lál/gol, melegit.

Ég bennem a túz, eg bennem a láng,
Elolvad löle minden jégvirág .
Szöke kislánynalc vig kacagása
Feliámadl szIvem rózsás virága.

Téli hajnalan havas mezánek,
Képzelelemben, virágok nónek.
A nap rózsája kinyílt az égen
Ketszázeves bor! - pezseg a vérem 1
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Szerelem, égi tündér leánya

Tölfölt nekem most, boros pohárba.

Te, szőke kislány! Te, édes álmom!

Hallgass meg engem, az imádságom:

Szeretlek téged. érted ver szivem.

Én öt követem az útján, híven.

Mint a nngy folyó. mint a kis patak,

Amely az elsó csepp ufál! szalad.

Óh mondd: Te szeretsz? Valld meff az! nekem!

Szerpted te fl mej2hurcolt nPlIenl?

TI'. kis hunCITt fán)'. nrnnj'OS sznszke:

Ram hOp'vnád s7Évpd iusskénf örökbe?

Ki verset fnrOffd hptt('d, - érted?

VO~' nk;t neked orrf) kell kérnrd,
Mpn;pn [Ioéln, ínnpn. líl "pzef,

il.ferf v(]n már [prti ki en!!em szeret.

Nf'nI tudom. ho{[v 1'nn. dl! hríí""inf !e.ffY<?fl.

F': csak fP[!pdef It'tNi "ZI'refnl
É, pnm'; ('Iff!. nns,:wJ" i.': folrí!;.'

VrífrJs70d l'rírnm, fp. kis. sztÍkp "Íny.

Ho nem hirího cs/,,;(hilj itf o rím
;4 f,.n!lpS7plnph· nrítác: l;'ioin

FQ~ rrízsnc::!Ín/Í kic: kpnrl/il kPrpk

~1il mn;d fiÍl\,(Jllás;;:,Tnf'~' az pl'pk

Dp nddi!2: lsten Ip{[vpn Ip 1'elpd!

Lphef, hOQ\' ~zívpd mf)idnn elfeled,

DpeQv pop/n, ef''' szőke J!1'erek
Súvében, firí;:, nriikkfS surd! ..

CSICSÓKA.

A c,icsnka nem mlfsfr(Ífii,

Npm ke{{esz már Domhi Sá rí.
Hf) pl hoffJ'fri f, oknd másik

jövő nyárra, aratásig.
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Nem lop/am én életembe,
Csak a csókod akiskertbe.
Mégis rám mondtad: gazember I
Pedig nyár volt, nem december.

Rojtum van a világ szája,
Száradjon el a kert fúja.
A csicsáka nem muskátli
Nem kellesz már Dombi Sári.

A KANYAROO.

A kanyargó Tisza mentén leégdt egy csárda,
Benne égeI! a csapláros kökénj1s2PnlŰ lánya

Kavamgvu :milL a füstje o tús öszi felIJön .
ValfJ.hol e..Q)' hetyár [l)'el<'k bújdosi/i oz eufön.

Ne SÍI) kt·dl't'.'·, édes anYlim, JJem tehetek ró/o,
B(;ido.l'..sá~(jm összetépfe 1'0" h"Jován}' rÓ:ZSIi

H:';'lerwr? let! a galamoo>7/, testem.. fdkr-:.7/ orva,
Né- váriatok többé vissza n:ídas kis tal) únl:ba.

Qreg (ü"fJi<. sirafgat{)(/k u lÓ' 7isza J.r?; fjlill,

L.,::gJobi) WI III u.. hv bcir;(;tLifll {) Tisz,;!lv.1: nd,jcn .

Tudom ls/ell f meg<Í.'lId!/v.. Jlfő;né o /? <Í id,
Hogyha befe[olyna kör..flj',·m. ro kl.:vrű bán:.J

Betyár lef/ern, kis pej l VOIli Figyel engc!!! rness2f',
Hogy a lelkem azt a ráz<;ál. /)úmv! eJte/eeije.
Ö>zi esö, hulljlevél rejtsetek ei engfm,

Mert szeretni a szívemmet csvk egyszer szereltem.
De ó megcsalt. mást szeretett, testem, lelkem árva.
A kanyargó Tisza mentén leégett egy csárda! ..

A SfRIG BETYÁR.

Ha bemegyek a vásárba Abon)'ba,
Piros nyergel lapok szürke lovamra.
Piros nyergel, sarkanf)'út a csii!mámra,
Az illik az akasztófa virá!;ra.
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Ha zavar a kommisszáros, a ha;dú.
Félre minden: félre bánaf ami bú.
Van egy tanya Szeged alatt, amezón,
Olt vár engem a második szerefóm.

De a vérem nem hagy nyugton sohasem,
Szürke lovam újra csak felnyergelem.
Betyár vagyok, az is /esuk, mig élek,
Míg csak el nem száll belólem a lélek.

EGY DAL

Kint sétá!tam a ligetben
Egy tavaszi csendes este,
Mikor a nap húcsú csókját
A fa/ambra rálehe/Ie.

Daloh a kis fü/emi/e
A!faló dalt a virágnak,
Mif: ott, bent o )0 i'i1lo/7 ban
1 c['(fa'/illO ,. mu "'i/'·,,;//ú '(~fi. :::- ".f r.. J '_" ~ u. J /1 •

Si!fáitak a fam/'f·L; oiott

s ''; I. . l' I' ., zo (e, uarr 0, SZfJ7 r.IS onJo/{,

Ahn f viharra il !i JpS u,aj r,..o-

Cir6gat a mosoiYf!.dsok.

.Én egyedül séfó/golok,

Akinek a sZÉlJe árva,
Elfopta a boldogságát
Egy szőke lány mosolygása.

Engemet még nem szeretet!
A vi/ágon soha senki,
Csak a kedves édesanyám,
Azt nem lehet elfeledni.
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TAVASZI LEVÉL.
Tavaszi este fekete felhők

Virrasztottak fent, a borús éf-fen,
Mikor szivemre fájó szemfedőt

Borított gyásszá váló reményem.

Szerettem volna boldognak lenni.
Tavasz szent lánf-fin égeff arcomon.
Szerettem volna léted szeretni.
Te, kis. aranyos, szőke angyalom ...

Ifiúságomnak rózsakertiriben
Búsan c,ör/Zedez a hánot patak.
Kedves ki.'>lrinv! n08.von frii nékem.
HOlZ}' már ki, sz[ved kötött. nem szabad.'

Szívem azóta ú~v visi. VlÍ!!jn
RÚf. [lono,z fére~. A lé/pkfríhon,
Kés7ű! szívemnek [!l'ri,ZM fárri in
Fáió oz. nagyon az II szó: - .. már van.'" -

Már von! - alv Í{iiI1Tl1'pn mondta ki o/ke].
Mikőznpn cspndiiíf a PNtlI {lnh,!r.
Miérl hú.'> ,zÍlIfm f,ii moíd'J/r'f!.hosor.
Mert n pohárba. n / úf!orzdÍ'! jlÍr.

Óh f mendd (so.~ /Ilc: i,. mht von ,; .5?.1VI!iTL?

A szerelemnek mert n·~,it virn!2() ?
Ázén'. hoe)' minr!rJ) ,:~ko[Tó rÍrJ7pn

A leikem vére hlil/ion .,zirmrih:J?

HOf!l' keserű ki.inn,' i!i/ln72.p<;~p o7f

M"lv a dnhOf!!J<;zív ki':rii! INem?
Téln" hOlítia n df/los ;nr,7szt
É<; frii (1Z élet. fa; a s2erefem 1" .

S7.prpt1ek té{{pd. hn fp nem szpre/sz.
É/pied má.'>kPnt [londoind fudít,
Szívemnpk s{rián hú<; !(öd ren~pdez

Szomorú fejfán Q hús szó: ..Fuit" ...

BfJrú ffl derű. naponlr([ az pi.
H-n mo,f frii ic; az n ';U). hne": ~sohn!"

Azért Me; szívp.m nem c,iie~ed, remél.
Lehet még a szó holnap mosolya: ...
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KESELYÓSI GYEREK ÁLMA.

Szép, csillagos, csendes este itt, kint a tanydnkon
jókat heverészek virágos subámon,
Hallgatom a mé/a csendet,
Hogy a szellő mit izenget
A falunkból. a babámtál énnekem.

A náldmat húzza ezer ingyen cigány:
Gyere ki, hallgasd meg kis, aranyos babám.
Hallgasd meg a tücsök dalál,
Ajakim epedő szavát.
Kint, a pusztán, göndör subán, kedvesem.

De le, tudom. nem jii5SZ ki a kis lanyámba,
Nem heversz le mellem virdgos SUbl.ÍlIlTO,

De én téged nlindig várlak,
MegIllondhatod az anyddrlllk:
Hogy a gyerek, szőke gyerek, csak s·zeret.

SZERETNEK ŰSSZEL

SLete'nek ÖSSZff leJ,eh·ek lenni.
1.-ehll!,vo csendb(J[! mindcn/ feledni.
Bo rG'.-.'loh arat, nótc.<: cigányi,
Hűtfen szeretőt, mindrnt, mi hánt

Eg)' szőke kislóJ1j' pici kis hiiJa

Taposná szivem az őszi sorba.
Szilr e je/hőknek szomorú könnye
Kimosná nevét szivem ből, örökre ...

Szeretnék összel levélnek lenni,
Szürke felhőkkel nagy útra kelni.
Feledni mindent: kacajt ... könnyet ..•
Kislányt szeretni . .. soha többet!
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R.ózsÁs CSUTORA.
Van nekem egy szép csuta/ám,
Oregapám hagyta azt rám.
Piros rózsa nyilik rajta,
Lóg egy szegen, felakasztva.

Valamikor, réges-régen
Vidáman ugrált a réten.
Szegény, kis borjri korába
Fúlt útszéli pocsolyába.

Igy, az életét megunva
Lelt belőle szép csutora.
Hajdan bőgött, most ő bőget:

Komája az eskilvőknek.

Lakodalom! Keresztelé!
Vén csutorám gyere elő!

- Ki-kitekergetem nyakát.
Mégis :5 győz, mat jöMlzöz vág -

Kijolyriogál piros vhe,
Fell az aszta! fe/e/fre.
Csúsúk hantos othei/:Jja:
Oyantdzz torkom, szói a nóta.

Njost üresen lóg a szegen,
Almodoz a méia csendben,
Hej! de nótás lehet dlma,
Pedig most már pók tanyája f

MÁST SZERETETT.
A pilisi tölgy erdőbe

Barna kis lány agyon lőve.

Betyárt űznek a pandurok,
E Leányért abosszújok.

Amott nyargal, ott, a hitvány,
Elfogni! - szól a kapitány. 
Sarkantyúzza fáradt lovát,
Nap - estig űzik a betyárt.
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Rohan a ló, mint egy táltos,
A füléig csupa sáros.
Sötét, borús, könnyez az ég.
Kis pej lovam birod e még?

Allj meg lovam, itt a Tisza,
Én leszállok, te menj vissza,
- Szólt a betyár. Bánatába
Beleugrott a Tiszába.

Zúg a vihar, dörög a villám,
Vágtat a ló, mint egy sátán.
Viszi, hozza a levelet:
Az (! úslány mást szeretett.

BÚCSÚZNl fÁ
Búcsú ~..ni já}, nehéz nekem,
Mat ff7 ml?gát úgy szaetem
Fe.'edni én nem tudom soiw,
BiÜncsbc verte sZÍL'em moso/~V(j.

Búcsúzfli fó./: szivem sajo$..
Benne ha!vcwy, kis mécs ragyog,
Mely elüzi a bús éjszakát.'
Feledni én nem tudom maga!.

Búcsúzni fáj, lelkem vére,
Könnyen hull a szép em/ékre.
Fáj az elmúlt, boldog kikelei:
Rozsda ette meg bús szívemet.

Feledni kell, ám úgy legyen,
De én magát csak szeretem.
Szivem sajog, búcsúzni jáj:
Nehéz a szó, kislány: Gud bay.
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TŰZÉR NÚTA
COfllb, gUlllb, gomb, gUlI/b tüzér, baka 1;ombja
)'ccke kisldllY kilk S?'Ullle balaltdja.
jaj! cll: //(/gyun júj II sdvelll érte,
De n''!lii uc!nJIII S2cíz ujert cserébe.

fil/uI/k felett Illi rOli/ jenyes csillog,
Ja/.' de Ilagy kdr, ha cl balJám elhagy.
Hervlldjoll el illktibb lIliIldell rózsa,
De 11101 adjon fIIl!.11 (} bllútifll csókja.

Ej!,v ('s21f" 'fú bú.\ I iUII/fél hónap,
"c!of~':::böi eiéN IIZ (lc/clllak.
A haztill/uf hií(~n kiszolgtiloll/.
Azután a tier! leszek: r:des gyöllgyvirágofll J

GANDHI.
NYl/glIlW vtig)'oli IUlpki!ll'! fia,
Fdjl 111111 Idkl'lIl'k 11(1)1:, IIIc/ia
Nyuglllro ViÍg)'lil/. Ilii I (I PUII/PU, fény.
Miér! jurjon ü erelák Il!jtt'!(tin?

Magával vitte nopkr:le! szele,
Egy ht'íszke hajcl, eia kék lengere.
ElvitIe messze, lillOl /I/lis (I nyár,
Hove. uludni ég uJzsciju jdr.

KelJlere 1001l/(/ u Irjuyes /'I"yugol.
J~l,':;"'sme"'\JI! ill líj ösvényl, II III t,
Bebaranf!.olva IOl/ót ils IlegJ'l~/,

Fels i,-,' Ic:.Iké(;en i/<Izajll: Kele!.'

Hej Nvugal! NYI/gat a pOli/pa, a fény,
B:',:I/ mdg/ydja, pokol, tiinemény.
Nllbdl /t!ht'1 oz emberek arco.
Fl!kelt! 'Ieik!'! a2 ürc!ög /akju I . ..

C,';;.': i·i:;s"., V/s.,ZIl! Vur Hllzám: Kelet!
'v/l:áerek vissza I/)Ju/}uti sze/ek / ...
Vdr u ralJ népt'm. bilincsben, rabon,
De !it!,71 lIyugszom, mfg nem lesz szabado.'! r

Pro/é((I ojl«íll nC!Il ho/ IIZ Ige,
I-JidlJll verik r02sr/lí., bilillcs/li?
~ s;:enl 52C/buc/stir; l(il, CI? 1I1u(
Vdsolt gyerek vl/iy, lit,) NYII.!?o/! . .. Nyugat /. I.
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TÁNCI3KOLA.
(ElIllékűj 1:3. Po)

L rész.

Húzza rulöp Pista,
Meg kél fiJstös cigány,
Szivemben nincs hiba.
Karomban szőke íány ...
Uj dala e télnek:
1/ En és akisöcsém "
Ugye :o;<::p az éiel?
Szőke, kis Pirikém !

Kiútjál a kis Zöld,
Susog nádpáfcája,
Termett a magyar föld
N.~,:/C!S Iskolája
járják is a teincol
A csizmás legéttyek,
Mosolygó kislányok,
Nevető tündérek ...

Még 'szerencse, szörnyen,
Lábam tyúkszem mentes,
Mert megesik könnyen,
Ha a láriy szerelmes,
Elbarangol néha
Faxol járó lába:
Készü/hulek még ma
Tyúkszem halálára o o •

Azért fiát figye/em f

Szúk cip(; meR sírás
Nem lesL többé, kérem.
Olcsó tyúkszemirtás
Ozeme megnyilott
A tánciskolába,
jÓ, O/CSf) ta;,dijnk
SZIVti,'";)(',ól e/ónll'(J ..



fl: rész.

Úgye kis Piroskám
Szereted a faxol,
Ha vallomás utan
Csókkal teszek pontot? ..
Add hát vissza, kedves,
Ne legyél oly gyáva,
Ha nem vagy szerelmes,
Ne tedd el raklárra . ..

A/szik édesanyád,
Nem látju lii eg' senki,
Ha a rózsás kis szád
E:l:Y csókjól e/veti - ..
Tudod. hogy mi a csók?
A sZÍvnek l'frágo:
<:::7/,'r/1lenl /OU';'1 j'7() ·"ri............ ...: L4 . I:~ ..... J • / •./,;

Tapasz mennrOrS2Uf!J!
_/ .....

T,/(j(jd. h<J}2~i .'.';. jehilt
S:creí..-nr:slle/.. !('.'7ni;·
Lffi:emben ,';>n;o (sena
f<':"L:bol ró::' ;J;·'i;;;.
i-~-; '-ein ,.; '" ... : .
~:'::.v .'loG itv. /.1.,,:; :'i.
f:~·:t gJ'{jI7)'·crü j:,:l'~)s'

Verte most bj/ír:.csbt
A /\'1uzsának fiát.

Ne várjak a csálem,
Add vissza, mi enyém,
Hisz várja régóta
Egy bús henteslegény . . ,
Adjad hát kisleány,
Már várni nem birom,
Csóknélküf rossz vár rám
Majd lz vágóhidon.
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Sorsomat, meglátod
Nem birom már tovább,
Mert nem disznót, vágok
Bús szomorú pofát . ..
Nevessé! hát kedves
Nyiljon kis szád csókra,
Szeress, szeress, szeress:
Csók a legszebb rózsa.

Hej.' de részeg lettem,
Csakhogy adtad végre,
Emlékűl elteszem
Lelkem belsejébe,
qgye kis Pirikém,
Aldod már a foxot,
Meg a zene végén
Csókból kettős pont,:!.
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