








D arázs-
zümmögés

Olyan időkben, (1918-tól 
1924-ig) írtam esteket a ke
serűen vidám, kor festő ver
seket, amikor itt a magyart 
nevettetni kellett, —  bogy  
sírva ne fakadjon . . .

Marosvásárhely, 1935. szept. 8.

MORVAY lOLTÁh



est a kön$v 
M O RVAY ZOLTÁN
40 éves újságírói jubi

leuma alkalmával 
adatott ki



A költő őszinte sóhaja 
e kötete elé :

A  kárfiog$ is vezekelek, 
Istenverte versek ezek.
Kissé' békétlen az elvük,
Kissé mosdatlan a nyelvük.

Sok évvel ezelőtt írtam,
De eldobni mécsem bírtam, 
Felettük az idő fialadt,
De nem koptak, — a szamárság. 
Örökké szamárság marad . . .

(Az olvasó azt gondolja magában : 
„íme, végre egy költő, aki helyesen 
állapítja meg szellemi termékeinek mű
faját . . .“)





D M ORVA Y ZOLTÁN

A R Á Z S 'Z Ü M M Ö G É S

R É M E S E N  R I M E S  E L É G  I-ÁK

ÉNEKELTE EGY ROKKANT REGŐS, 
AMIGLAN MAROSVÁSÁRHELYTŐL 
TÁRGU~MURE$IG VÁNDOROLT...

E kötetben egy boldogtalan vidéki 
poéta mindenféle alkalmakra min
denféle lapokban potyára irt úgy
nevezett verseit találja a nyájdus 
Olvasó, aki e könyvre kiadott 
pénzéért nem kap vigasztalást, de a 
költőt — ez ingyen irt, versekért — az 
a tudat vigasztalja, hogy a költe
mények olyanok, amilyen értük a 
honorárium v o lt. . .

KIADJA
RÉVÉSZ BÉLA R.-T. KÖNYVKERESKEDÉSE
TÁRGU~MURE$ 1935. MAROSVÁSÁRHELY



Radó Antal, a jeles poéta, est írja egyik 
versében :

Költő tudj sokat 
S a valót kutasd 
Ám tudásodat 
Ne nagyon mutasd

Nótád fújjad el 
Jeg.js.etek útján,
Rossz dal az, amely 
Kommentárt kíván!

E  k ö n y v  í r ó j a ,  a b b a n  s z ó t  f o g a d  

R a d ó  A n t a l n a k ,  h o g y  a  t u d á s á t  (a m i  

n i n c s )  n e m  n a g y o n  m u t o g a t j a .  E l l e n 

b e n  a  m á s i k  k i t é t e l l e l  m e r ő b e n  

s z e m b e s z á l l .  U g y a n i s  e b b e n  a  k ö 

t e t b e n  m i n d e n  v e r s h e z  k o m m e n t á r  

v a n  í r v a .  K é p z e l h e t i  t e h á t  a z  o l v a s ó  

e z e k  u t á n ,  h o g y  —  m i  v á r  r e á  ! . . .



ÖRÖKKÉ VIDÁM ÉS SZELLEMES, 
KEDVES KIADÓMNAK

RÉVÉSZ BÉLÁNAK
AJÁNLOM EZT A MOSOLYGÓ KIS KÖNYVET

(amelynek sok versét Ő inspirálta), 
szerzői és kiadói házasságunk 25 éves 
évfordulója alkalmából. Viszonyunknak 
1909-ótaez a könyv a hetedik gyümöl~ 
cse. Egy családban bőven elég hét 
gyermek, de a hetedik gyermek mindig 
szerencsés szokott lenni. Remélem 
ennélfogva, hogy a Révész Béla R.-t. 
által kiadott eme hetedik könyvem is 
szerencsésen fog udvarolni a Fortuna 
istennőnél is szeszélyesebb hölgynek : 
a Közönségnek.

Marosvásárhely, 1935. szeptember 8.

A SZERZŐ.



Semmi jogot nem tartunk fenn magunk~ 
nak. Csak as. olvasónak — e verses kötet 
elolvasása után — a bosssankodás jo gá t . . .

Tg.~Mure$ Révész Béla könyvnyomdája, Mavosvásácfiely



Szabadjunk el Ószíríától!
0918)

(E gyönyörű dalok nagyrésze 
a boldog háború békés korsza
kában íródott. Most, a boldog (?) 
béke háborús korszakában, ami
kor Ausztriát megint Magyaror~ 
szághoz akarják boronálni, intő 
például zeng az alábbi vers, mely 
egy imádó és egy osztrák kaba
réhölgyről szól s amelyből kitü~ 
nik, hogy az osztrákkal nem jó 
szövetkezni. E bájdus hölgyet Dr. 
Vargha, akkori főkapitány elsup- 
poltatta, mint a ^helybeli férjek 
megmételyezőjét Óh. szép ifjúság, 
óh, szép kabaréhölgy, aki annyi 
hasznot hajtottál a specialista or
vosoknak ! Óh, métely ! Hova 
tüntetek el a költő szemei elől, 
a múltak r ó z s a s z í n ű  homá
lyába ? ! . . . )

Hogyha kérem összetépnek, 
Hogyha megőrölnek pépnek, 
Hogyha rögtön összezúznak, 
Hogyha felszabdalnak blúznak,
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Hogyha miniszternek tesznek, 
Vagy angolosan megesznek, 
Ahogy kitelik a számtól,
Akkor is csak azt kiáltom : 
Szakadjunk el Ósztriától !

Mi az oka ennek kérem ?
Oh, már régen forr a vérem ! 
Vásznam nincsen, ingem nincsen 
S nem kaphatok semmi kincsen, 
A ruhámon folton folt van,
Uj ruhám fennvan a Holdban. 
Ahogy kitelik a számtól,
Ezért zúgom rémségesen : 
Szakadjunk el Ósztriától !

Hozzánk a posztót sem hozzák, 
Nem ad többet már az osztrák, 
Nem ad cérnát, nem ad kelmét, 
Megvonja a segedelmét,
Nem ad cipőt, bőrt s egyebet,
Ha a szivünk meg is reped.
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Ahogy kitelik a számtól, 
Azért üvöltöm, sőt bőgöm : 
Szakadjunk el Osztóétól !

De bánatom legfőbb oka, 
Egy kis csinos osztrák boka 
S felfele a folytatása . . . 
Nincs a földön néki mása ! 
Mennyit sikkasztottam érte | 
S a szívemet összetépte . . . 
Ahogy kitelik a számtól, 
Azért rívom könnytengerben 
Szakadjunk el Osztóétól !

A kabaréban lépett fel,
S ledöfött egy tekintettel, 
Megmutatta minden báját, 
Főképpen a lábikráját.
Én a lábaihoz hulltam 
És megtagadtam a múltam . .  
Ahogy kitelik a számtól, 
Azért búgom bánatosan : 
Szakadjunk el Osztóétól !
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Hogy ígY járok, sohsem hittem . . .  
Mért is volt kabaré itten ?
Oh, Haladás (?) te vagY óba, 
HogY juték íIy bánatokra !
. . . S mikor a szivem megette,
Dr. Vargha „elvítette" . . .
S miként a virág az ágtól, 
Teljesen kiürült zsebbel; 
Elszakadtam Osztriától !
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Egy hadi uzsorás siralma.
(1918)

(Volt egy bor, egykor, amely
ben a mexikói vándorhangyák- 
nál veszedelmesebb élősdi had 
élt és virult : a úadiustsorások fer- 
telmes népe — mindenütt, ahol 
a háború dúlt Ezek meghaltak, 
mikor a béke (?) megszületett, 
de e pillangók kikelt hernyója a 
„hadiszergyáros" tovább él -és 
ez gondoskodik arról, hogy egy 
uj háború megint a nyakunkba 
szakadjon. A költő, e bájdalu 
zenér, ezeket zengi meg alábbi 
halhatatlan költeményében )

Na hérem, ezt sohsem hittem, 
Hogy egyszer béhe lesz itten ! 
Ahhor én miért dolgoztam ? 
Annyi mindent mért halmoztam? 
Várva jó honjunhturáhra,
(S néha az ahasztófára . . . )
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Ha a háborúnak vége ? 
Kedves rabló testvéreim 
Vigasztalják keserveim, 

Ugy-e, hazugság a béke ?

Az a Czernin, az a Khülmann ! 
Az ember a vízből künn van : .  . 
Mért halmoztam szeget, borsót, 
Púdert, spárgát, fakoporsót. 
Bicskát, posztót, ostornyelet,
Ha eladni már nem lehet ?
Ha ezeknek nincs értéke ?

Kedves rabló testvéreim, 
Vigasztalják keserveim,

Ugy-e csak mese a béke ?

Felhalmoztam szurkot, lencsét, 
Tubákot és vaskemencét, 
Kráglít, bútort, lámpabelet, 
Mindent, amin csalni lehet, 
Felhalmoztam mindent kérem, 
Felhalmoztam minden téren !
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És ezeknek íme vége ! 
Kedves rabló testvéreim, 
Vigasztalják keserveim, 

Ugy~e nem lesz sohse béke ?

Akik ma békét csinálnak,
Zöld asztalnál disputáinak, 
Fogják meg e fecsegőket 
S vigyék ki a frontra őket !
Hol van az a régi nóta :
Az a golyó s akasztófa ?
Eddig békén vettünk adtunk,
Más vérében vájkálhattunk, 
Nyugalommal rabolhattunk. 
Eltűnt ! Nincs — csak az emléke ! 

Uzsorások nemes köre, 
Mondják meg becsületökre 

Kinek kell itt vájjon béke ?
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L a k á s t  k e r e s e k !
(1918)

(Hát volt egy olyan kor is — 
kérdésed nyájas olvasó, — ami
kor keresni kellett a lakást ? 
Hogy értse meg est a mai em
ber, mikor most minden hásban 
a lakások nagyrésse üresen áll 
és kiadó ? Hát kérem, es fisikaí 
törvény! A jólét melege kitér~ 
jeszti, a nyomorúság hidege ősz- 
szefiúzza a tömegeket. Ma min
dent Összehúztunk. Lakást, kia
dást, nadrágssijat, ssivet. A la
kások, a gyomrok és ssivek üre
sen állnak. A költő verse — mint 
a neanderthalí koponyát a dilu- 
viál réteg — megőrsí e képte
lennek látssó kort, hogy egysser 
— ilyen is volt ! . . .)

Hetvenhárom utcában jártam, 
©tszáztizenhét lakást megláttam,
De már ez kérem mind ki volt véve, 
Széthulltam mint az oldott kéve
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Este a tömérdek járkálástól, 
Elájultam a sz ö rn y ű  fáradságtól.
Hej ! Azt a kopogó, ropogó, 
Fityegő, kotyogó rézangyalát 
Ennek az átkozott rossz világnak ! 
Kihunyt szivemben a remény . . . 
Tekintetes lakbérletí bizottság,
Hova költözzek május elsején ?

Lakást keresve, harcokat vívtam, 
Mindenféle gyanús szagokat szívtam 
Egy helyen vén nő öltözött éppen, 
Állkapcsom leesett, úgy ütött képen, 
Mert megláttam a — müszemét, 
Álhaját, műfogát, műbebelét . . . 
Hej ! Azt a kopogó, ropogó, 
Fityegő, kotyogó rézangyalát 
Ennek az átkozott, rossz világnak ! 
Kihunyt szívemben a remény . . . 
Tekintetes lakbérleti bizottság,
Hova költözzek május elsején?

Bár a fejemet a falba vertem, 
Nekem való lakást egy helyen leltem.
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Ezért igaz hogy nem sokat kértek, 
Kopott és omlott, szűk 
De a munkabér s anyag is drága, 
Nem költhetek a javításra.
Hej ! azt a kopogó, ropogó, 
Fityegő, kotyogó rézangyalát 
Ennek az átkozott, rossz világnak ! 
Kihunyt szivemben a remény . 
Tekintetes lakbérleti bizottság 
Hova költözzek május elsején ?

Gyulainál egy koporsót néztem, 
Nyári lakásnak az is jó nékem,
Ki is próbáltam, épp belefértem,
A tisztes árát meg is ígértem,
Jaj, de koporsót élők úgy kapnak, 
Hogyha a hatóságtól jegyeket adnak. 
Hej, azt a kopogó, ropogó,
Fityegő, kotyogó rézangyalát 
Ennek az átkozott, rossz világnak! 
Kihunyt szivemben a remény . , . 
Tekintetes lakbérletí bizottság,
Hová költözzek május elsején ?

20



Hold-utca végén, már negyedik éve, 
Le van egv szennycsatorna teteje véve, 
Mindenféle élők ide lehullnak 
S amint lehullnak rögtön kimúlnak. 
Ezt a lyukat én befedem végre,
S ennek fejében adják ide bérbe. 
Hej, azt a kopogó, ropogó,
Fityegő, kotyogó rézangyalát 
Ennek az átkozott, rossz világnak ! 
Kigyult szívemben a remény ! 
Tekintetes lakbérleti bizottság,
Ide költözöm május elsején !
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Bankfí kávéházi hősködései.
(1918)

(A háború alatt felmentett és 
hősködő bankfiuk kávéházi hen
cegését festi a lenti dal. Haj, de; 
a bankosokat bunkóval sem le
hetett a frontra kiverni ! Nem so
kat adtak a költő versére s a 
frontokat és harctereket a bank 
biztos termeiben tanulmányozták 
térképről és szidták a hadban 
küzdőket, hogy olyan lassan ha
ladnak előre. Ők hamarabb el
pusztították volna az ellenséget. 
Lám, minden fegyver nélkül is, 
el tudták pusztítani az itthon ma
radt lakosságot ! Jobban kifosz
tották, mintha egy ármádia orosz 
vonult volna el felettük.)

Mondtam én, hogy mind elfogynak ! 
Mondtam én, hogy összerogynak ! 
Azt a kutya fítyuláját,
Mindnek kiszedtük a máját!
Angolt, franciát megettük,
Taljánt, szerbet zsebretettük,
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Amerika, belga, muszka, 
LenYeldestük mind ! — Egy szuszra

Montenegró, meg az albán?
Ez nekünk mind nagyon „halvány.' 
Elsepertük sorba őket 
E silány hetvenkedőket.
Csak azt csodálom én kérem 
Hogy nem vertük meg már régen? 
Ezt a kócos, cudar hadat,
Mely előttünk mindig szaladt !

Nekem szörnyen forr a vérem 
Én nem kötök békét kérem !
Azért tartott ily sokáig,
Mert én és egy rakás másik,
Nem voltunk a küzdelembe. 
Lángoltunk a harci kedvtől,
De fontos állam-érdekből 
Állandón — fel voltunk mentve . .
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P a p i  r - v í  l á g .
(1918)

(A háború végefelé már min
den papírból volt : a ruha, a ci
pőtalp, a pénz, az inggallér, a 
spárga és a diplomaták fejében az 
agy velő is, (Ez különben a há
ború elején is abból volt.) E fe
ledhetetlen bájos korról szól az 

' alábbi bájos dal).

Papírból van a kabátom 
S nagyon csinos, amint látom. 
Papír a cipőmnek talpa,
Azért vagyok olyan nyalka. 
Ez kérem eddig így jól van.
A kráglím is papírból van. 
Papír a kézelőm nékem,
Papír a zsebkendőm kérem, 
Papír-sapka a kalapom 
Azért szeret a galambom.
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A trafikban mikor lehet 
Papírdobozokat veszek,
A dobozban cigáró van,
A cigáró papírból van.
Ez így tehát rendben lenne,
De a dohány — papír benne . . . 
Ehhez papir szipkát veszek 
S nagyon előkelő leszek.

És mivel lakásom nincsen 
— (Nem kaphatván semmi kincsen) 
A keblem nagyon fellázadt 
S csináltam egy — papírházat.
És most kérem ottan lakom.
De mivel az üveg drága:
Papírból van az ablakom.
E szép papírablakokból 
Nézem a gonosz világot 
És az ablakokba nyíló 
Sok pompás papírvírágot.
E gyönyörű papírlakban 
Egész kényelmes az élet, 
Napról-napra, hétről-hétre 
Papirgaluskával élek . . .
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Csak az bánt, hogy már öregszem 
S már nem szeretnek a lányok, 
Mert elfogytak a zsebemből 
Azok a papirra nyomott 
Osztrák-magyar utalványok !
Épp azért, ha ezután is 
Mindennek csak nő az ára 
Felakasztom magam kérem 
Egy vastag papirspárgára !
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Kávéházi Konrádok
a szia 1 társa sá ga.
(1918)

(Városunk egyik kávéházában, 
a Korzóban, a háború alatt, egy 
felmentett buta társaság kritizálta 
folyton a harctéren történt ese
ményeket. Nekik soha sem vol
tak eléggé bátrak és vérengzők 
a katonák. Ha e gyáva, de foly
ton hősködő banda közelében 
elsütött volna valaki egy puskát, 
az egész kompániának tönkre
ment volna a fehérneműje. Nos, 
ha Csokonainak szabad volt ódát 
irní az árnyékszékhez, költőnk
nek is meg szabad zengeni, hogy 
mi vott Vásárhelyen a kávéházi 
Konrádok asztaltársasága.)

A „Korsóban“ van egy asztal, 
Amely minden bút vigasztal, 
A tagjai csupa hősöb,
Néha zordoh, néha bőszöb.
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Ha béke-hírek terjengnek, 
Lelohadnak itt a kedvek. 
Szörnyű mindnek a haragja, 
Mind acélból van faragva. 
Egyik hősebb, mint a másik,
S elszántak a meghalásíg !

Elég vér még nem folyt nékik, 
Ők még nem várják a végit 
Ez őrült kalamajkának,
Ők még folytatásra várnak.
Aki a békéről beszél,
Azt szerintük meg kell vetni, 
Ostobaság volna még most 
A háborút befejezni.

Amikor a fecsegésük 
Néha-néha dühvei hallom,
A vérem felháborodik 
És szörnyen viszket a markom. 
Ez mind intelligens ember ? 
Tudják ezek mi az élet ? 
Tudják ezek mi a nyomor?
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Éhség, jajok, könnyhullatás ? 
Ezer és millió csapás ?
És százezrek boldogsága,
Ami mind, mind semmivé lett.

Ezeknek még háború kell ?
S erről hangosan beszélnek?
S a nemezis haragjától 
Ezek még mindig nem félnek ?

Óh te kedves csoda-ágyú 
Én nem tudom merre, hol vagy 
Csak azt tudom, hogy a csöved 
Mint ez urak butasága,
Olyan rettentő és oly nagy. 
Tisztelettel kérlek szépen, 
Fordítsd erre az orcádat,
Vegyél egy nagy lélegzetet,
És tásd erre el a szádat.
Aztán egy öreg golyóbist,
A képedbe hamar tégy be 
S minden erődből köpdd ide, 
Ez „ökörkor“ közepébe!

e_^
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Dal a „Társaskörről"
(Í9I8)

(Egy közkedvelt „kultúrintéz
ménye“ volt városunknak a há
ború előtti és háborús években 
a “Társaskör,“ ahol, mit is tehet
tek volna egyebet a jó magya
rok ? kártyáztak és vesztettek ir
galmatlanul, a kultúra nagyobb 
dicsőségére, itt is, mint minden 
más magyar Társaskörben. Egy
szer aztán Tóth János, akkori 
belügyminiszter, torkonragadta e 
finom társasköröket, ahol egy
más kifosztásából éltek az em
berek s szigorúan megrendsza~ 
bályozta őket. A költő, e meg- 
rőkönyítő eseményt, megrökö
nyödött aggyal, zengi meg itt 
alant.)

„Mint a madár a fészkébe, 
Szomju vándor hűvös érre, 
Mint a gyermek anyaölbe,“ 
Vágyom én a Társaskörbe.
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Szüntelen csak oda vágyom, 
Ott van az én boldogságom, 
Hova a feljárás görbe,
A szép, finom Társaskörbe.

Azért vágyom oda kérem, 
Mert nagyon kapzsi a vérem, 
Ott van az igazi börze !
Pénz terem a Társaskörbe!

Ahol pedig pénzszag érzik,
E helyért a szivem vérzik.
S magamat majd összetörve, 
Rohanok a Társaskörbe.

Bankot adok, nyerek, vesztek, 
Egy pár ezrest megeresztek,
A bajuszom hetyke, pörge,
Ha nyerek a Társaskörbe.

Néha búra hajlik kedvem,
Ha a pénzemet elvesztem,
S megfogadom igy letörve: 
Nem járok a Társaskörbe!
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Kultúráért ver a szivem, 
Rajongója vagyok híven,
Érte szállók gyakran pörbe, 
Vitázva a Társaskörbe.

A „kultúra“ kártyát jelent . . . 
Megédesítve a jelent,
A kutyának ez az örve 
Mindenféle Társaskörbe.

Hej, de rossz csillagok járnak, 
„Kultúránkra" felhők szállnak. 
Tóth János a népek atyja 
Köreinket zavargatja.

Ölbe, görbe, törve, örve, 
Pörge, pörbe, gége hörge:
Jaj, mindjárt megbolondulok! 
Gyász borul a Társaskörre!
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A „Daruiban” cipői veilem.
(1918)

(A háború alatt as volt a di
vat az itteni cipősboltokban, hogy 
csak annak adtak — pénzért — 
cipőt, aki a cipő árának megfe
lelő összegben — kenőcsöt is vett. 
A cipővásárláshoz is sorba kel
lett állni, olyan nehezen ment ez 
a művelet s borzasztó közel
harcok révén lehetett csak, hang
súlyozzuk — pénzért — cipőhöz 
jutni. Ha ezt a mai cípőkeres- 
kedő olvassa, aki hétszámra nem 
lát egy vevőt, bizonyára így zo
kog fel : Óh háború, jöjj vissza 
egy szóra !)

Art kérdezik tőlem kérem 
Ilyen büszke miért lettem? 
Okom van rá egész halom 
Úri gőggel kivághatom :
A „Durulban“ cipőt vettem !
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Lábom fejét cipő híján,
Eddig mindig festegettem, 
Feketére vagy barnára,
De ez végre megszűnt mára : 
A Durulból cipőt vettem !

Megtanultam jól bokszolni, 
Mielőtt a meccsre mentem,
Ki előttem állt a sorba, 
Rúgtam hasba, vágtam orrba 
S a Durulban cipőt vettem !

S a vásárlás küzdelmében 
Absolute levetkeztem, 
Letépték a ruhát rólam,
No de azért minden jól van • 
A Durulban cipőt vettem !

Három fogamat kiverték, 
Félszememre vakká lettem,
De azért én boldog vagyok, 
A lábamon cipő ragyog,
Mit a Durulkában vettem !
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Eladtam a birtokomat,
Hogy ez mind megtörténhessen, 
Hogy önöknek megmutassam, 
Hogy önöknek elmondhassam : 
A Dunaiban cipőt vettem !

Ezer kroncsi volt a cipő, 
Ötszázért kenőcsöt vettem,
Ez a szokás a Duruluba,
Ezen kissé elborulva,
A cipőmmel hazamentem.

Amint büszkén mendegélek,
A cipőmbe, melyet vettem,
Jaj, levált a feje, talpa,
Elhagyott a hűtlen, csalfa 
S megint cípőtlenné lettem !

Ám a kenőcsöm még meg van, 
Csakis ez a vigasz nekem 
Ennélfogva miként régen, 
Lábamfejét újra szépen 
Cipőszinre kenegetem.
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De ez a bus tragédia
Tönkre tett ! Fel vagyok dúlva, 
Én már csak a halált várom 
És nem megyek semmi áron 
Cipőt venni a Durulba ! . . .
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Költözködés.
</9/Ö>

(Az alábbi, ma már érthetet
len dalban, azt zengi meg csoda
lantján a költő, hogy miként bab
ráltak ki a lakókkal a háziurak 
a háború alatt. A lakó ujráépít- 
tette az egész házat mielőtt be
költözött volna s akkor a háziúr 
valami ürüggyel nem hagyta be
költözni. A dalhoz a zenét a mai 
üresen álló lakások házigazdái
nak dühös fogcsikorgatása szol
gáltatja, hogy ennek a jóvílág- 
nak elkelletett múlni ! . . .)

Szerkesztő űr ! hönnyímbe mártott 
Tollal írom én ezt a dalt.
Mert látom, hogy a végzet rajtam 
Kacagva ül ím itt diadalt.

A rossz lakásviszonyok folytán 
— Végsőt feszült már ez a húr! — 
A felmondást — jaj - -  elfogadtam 
S így kidobott a háziúr.
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Kálváriákat aki járt már,
Ah méltányolhat engemet,
Mert sikerült uj lakást kapnom, 
De beköltöHni nem lehet.

Ugyanis eH uj hajlékomban,
Egy rövid félóra alatt 
Összeszedtem huszonnyolc liter 
Poloska nevű bogarat . . .

Megsütöttem az állatkákat, 
Közben a könnyem egyre hull, 
Megelégedetten s pipázva 
Nézte a kedves háziúr.

Minden szobát újra festettem,
Uj függönyök az ablakon,
A villanyt bevezettettem,
Szóval költekeztem vakon.

Kiköveztettem az udvart, 
Kanálist vezettem elébb, 
Filagoríát építtettem,
Igaz ! Hát a vízvezeték !
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És mibor beabarob boltozni,
— Szava mindig szivembe szúr — 
Szelíden szól hozzám a bedves
A nyájas, drága háziúr:

—• Most hallom, hogy megcsalt a
[ténsur . . .

Ez bérem ám bemény dió,
Mért nem tetszett előre szólni 
Hogy hát az úr . .  . ízé . . .  zsidó . . .

— Hát ez a baj bedves barátom ? 1 
Örvendeztem meg végtelen,
Ezen, ha beli, segiteb rögtön 
És elrohantam hirtelen.

Elrohantam — beresztelbedni 
S nyabamba már bereszt ragyog,
A főispán a beresztapám,
És tegnap óta — gój vagyob.

A házigazdám megbébült hát 
Minden tebintetben velem,
Es bijelenté ünnepéllyel,
Hogy holnap már böltözhetem.
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Ma volt e holnap — a szállítókkal 
Elvítettem a bútorom,
A kapuba állt házigazdám,
Sötéten mint egy bus torony.

— Ténsur, itt van a foglalója, 
Beköltözni már nem lehet, 
Elrekvírálták a házat tőlem,
Éppen most kaptam levelet.

Oh jaj, nekem, én is úgy jártam, 
Mint aki házasodni ment, 
Megfürdött, tísztainget váltott 
És a pártija fucsbament ! . . .
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Tavassí ének.
C/9/8>

(A költő egy ligeti pádon 
filozofál. Meg kell jegyeznünk, 
hogy egy vidéki költőhöz mél
tóan — üres hassal. A vers is 
olyan, mint a költő hasa . . .)

Egy bushomor überciherbe 
ülök a ligeti pádon 
És az életen elmerengve,
A fű növését hallgatom.

Az út porába bogarak másznak, 
íme itt van a kikelet !
A lombokon madarak játszanak 
S nevetnek az ember felett.

Nevetik, hogy míg én: az Isten 
Képére teremtett alak,
Korgó gyomorral üíök itten,
Ok dúsan esznek azalatt.
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Menykő beléd, oh szent természet ! 
Mért teremtél úgy, hogy egyek ? !
S ha már gyüjtél rám annyi vészét 
Mért nem eheteh hát — legyet ? ! . . .

Mert míg a madarak szörnyen híznak 
lm én dalolva koplalok . . .
A jobb jövőbe ők nem bíznak 
Míg én bízva éhenhalok !

42



Tavass a szerkesztőségben.
<1918)

(A sorsüldözöít költő seny
vedő életének egy, a szerkesztő
ségben lezajló derűs epizódját 
lantolja meg az alábbi örökéletü 
versében.)

„Zajgó sejtelmek fénYhullámaborzong, 
A dali bornak alkonyfénYe nyög, 
Kéjes szerelmek vonnak mellé kordont, 
Virág-vért hánY a beteg, lomha rög.

Dalaim árnYa szived bétakarja, 
Rozmaringág a sóhajom feléd ! 
Virágzó fáknak íllatterhes karja 
NYujtózkodíh s mosolYg rájuk az ég.

Rommá lett álmok foszlánYi sóhajtva 
Végiglengnek a komor táj fölött.
A késő Bánat görnYedve ül rajta,
S haldokló FénY sir a hátamögött.
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Szívem már többé nem zokog kín-
[lángban

Meghaltszerelmem,némánnYögvebúg, 
Fuldoklik érzelmem a bús óceánban 
S felette a bánat sirálya zúg"

És így tovább, még 63 versszak.
A vén szerkesztő nYakán az erek 
SzörnYen dagadnak. Ebből baj lesz

[kérem !
A közelébe menni nem merek.

Előleg kell ! A fene egYen költőt, 
Fűzfa-poétát, zengő lantokat, 
Kífordíttattam egY hat éves felöltőt 
Itt van a kecske. S pénzt vár, de sokat l

Mi lesz a pénzzel ? Az öreg haragszik. 
Az a rettentő, tömérdek epe,
Modern poézistől felkavarva habzik 
S látom már benne mindent ellepe . . .

44



A  fiatal kecske áll, mint a szobor itt, 
Várván a pénzt. S én végtelen sze

gényen,
Odalépek a mérges szerkesztőhöz 
S végignézek a szabómon, szegényen.

— Szerkesztő úr, im itt a költő, kérem, 
Szerezményí ama bájos dalok, 
Melyeken, mint élvezettel látom, 
Szerkesztő úr már régen andalog . . .

— On irta ezt ! ? Hördül az ártatlan
[szabóra

On az aki engem így meggyötört ? 
Felkapta szabómat, mint szél a virágot 
S úgy dobta ki, hogy a nyaka kitört. . .
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Egy hadiszállító merengései.
09 18)

(A hadsereg szállítók háboru- 
belí lélekrajzát adja az alanti dal. 
Alantas lelkek, alantas komíszsá- 
gát, — alantas zengzettel.)

Hogyha kedvez a bonjuktura, 
S háború lesz még tíz évig 
Ami szerény bőreinkben 
A bankókat nem olvassák, 
Hanem kérem, mázsán mérik.

Hogyha kedvez a konjunktúra 
És fegyházba nem kerülök 
Egész kedves családomon 
Hamarosan erőt vesznek 
Az arisztokrata alürök.

Hogyha kedvez a konjunktúra 
Egy latifundiumot veszek, 
Amelyiken nagy kastély van 
(A várkastély előnyben áll)
És én kérem várur leszek.
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Hogyha kedvez a konjunktúra, 
A vár hetvenhét szobáját 
Berendezem nagy pompával 
És várom majd szende bájjal, 
Míg megkapja patináját.

Hogyha kedvez a konjunktúra, 
Fiam képviselő lészen 
És hogyha miniszter beszél, 
Kegyetlenül helyesel majd 
Neki az országgyűlésen.

Hogyha kedvez a konjunktúra, 
A lányom grófhoz megy nőül, 
Csak tokajit fognak inni 
S olyan házat fognak vinni, 
Hogy a világ belebődül !

Hogyha kedvez a konjunktúra, 
S háború lesz még — húsz évig, 
Megelégedetten nézem,
Hogy, az állam adóssága 
Felfog nyúlni majd az égig.
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Hogyha kedvez a konjunktúra, 
Majd veszek egy birodalmat 
Királlyal és parlamenttel 
(Mindent megérhet az ember)
S én gyakorlom a hatalmat.

Ebben a pompás országban 
Szabad lesz mindenkit nyúzni 
Éheztetní, nyomorgatní,
Jajgatáson vigyorogni,
Aranyért szíveket zúzni.

Hogyha kedvez a konjunktúra,
A birkatürelmű népet 
Széjjelosztjuk magunk között, 
Minden hasznát kisajtolva,
Az agyán vágunk majd léket

Hogyha kedvez a konjunktúra,
. . . De vége van im a dalnak, 
Most jut az eszembe kérem 
Mint vágunk eret a népen,
Hogyha addig — éhenhalnak ? f
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• 00Elm élyeszfés
(1918)

(A háború vége felé a néme
tek „Elmélyesztés" címén, egy 
ötletet vetettek fel, amely szerint 
a szövetségesek országai annyira 
összefognak, hogy közös lesz 
minden ! (Az asszonyokat kivéve.) 
Megosztoznak „boron, kenyeren, 
kardon." Hogy miként óhajtották 
megvalósítani, a költő ezt köz
ismert zseniálításával magyarázza 
meg a politikában járatlan olva
sónak.)

Elmélyedtem az „Elmélyesztésen“ 
És őszintén megmondhatom : 
Vidám derűtől lett napfényes 
Szokott komor hangulatom.

Mi szeretjük a német-testvért 
(Mint a pesti az árvizet)
De úgy vélem e szerelemre 
A jó magyar majd ráfizet! . . .
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„Közös lesz minden" (mondja a német 
S ezen én meg sem ütközők)
„Ami a tied az enyém is
De az enyémhez — nincs közöd" . . .

„Megosztozunk boron, kenyeren, kar-
[don,

Megosztozunk testvéresen,
De ami még nálad maradt,
Annak felét — majd elveszem . .

. . .  Másik felét az osztrák sógor . . .  
(Nekünk ha szabad kérdenem)
Mi marad kedves uraim,
Ha osztoztunk „testvéresen ? “

A mellényemnek elejét 
Az osztrák viszi el — szegény 
A hátulját a német | testvér 
S csak a lyuk marad az enyém ? . . .
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Az elmélyesztést kérem szépen 
Megmagyaráztam íme itt,
Ők rendezik a mulatságot 
S majd mi isszuk meg a levít. . .
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Boldog, kinek dohánya van!
(1918)

(À dohányról less ssó as 
alábbi kacér dalocskában. A do
hány, a pesti argot sserínt pénzt 
jelent. A háború alatt, irmagul sem 
lehetett dohányt kapni. De egyes 
élelmes felebarátaink, a ssíntén 
kÖspontosított dohányt, — kös- 
kereseti társaságokban egyesülve, 
— megkaparították és ígasán 
pénsként hassnálták. Mert pén- 
sért nem, de dohányért minden 
földi jót lehetett sseresní a háború 
visssa nem térő boldog napjaiban.)

Vettem egy házat és egy birtokot* 
Vettem tíz lovat, ötven tehenet, 
Vettem én bútort, posztói, vásznakat, 
Vettem, amit csak megvenni lehet.

És veszek folyton túrót és vajat, 
Lisztet és cukrot, kávét és tejet, 
Veszek én kérem bőrt és talpakat, 
Báróságot és minden rendjelet.
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Nem pénzért veszem, ne hígyjék önök, 
Pénzért, e kócért, venni mit lehet? 
Van, hej, a pénznél nagyobb kincs is ám 
Amiért venni ma mindent lehet.

Amit önök a szemükkel sem látnak 
Ami annyi gond, annyi homlokon 
Azt a sok drága, kedves, jó 
Ami ide jön — én mind ellopom ! . . .

Ellopom kérem, el, arcátlanul,
Ami Önöknek ábránd, képzelet 
És mindenféle földi jóra váltom, 
Mert élni ma csak dohányból lehet !
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A színházban tevefkegfein.
(í9l8)

(A háborubel í  felfordulást 
szimbolizálja az a különös és ak
koriban lábrakapott szokás, hogy 
a közönség, a nyári szezonban, 
a gőzfürdőnél is melegebb Trans« 
sylvánía akkori színháztermében 
egyszerűen levetkezett a lehető
ség legvégső határáig. A hadi« 
uzsorások*hozászoktatták az em
bereket a levetkőztetéskez, ezért 
ment ez könyen a nyilvános he
lyen is, mint a lenti, dal csengő 
rímeiben meggyörködteti a sze
mérmes olvasót.)

A múlt héten hérem szépen 
— Ezzel nem mondoh újságot, 
Átkozottul nagyok voltak 
Mindenütt a hőhullámok.

Hogyha a hőhullám éget,
Nem kell hozzá nagy képzelet 
Hogy az atmoszféra kérem,
A színházban milyen lehet?
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A mi „modern" színházunkban 
Nyáron kellemes az élet,
Bátran ki lehetne adni 
Hoch urnák pékkemencének.

Egyenlítői légkörben 
S szép lány s asszony szemtüzében, 
Lekivánkozik a ruha 
Mindnyájunkról kérem szépen.

Mivel nagyon kövér vagyok,
De a Múzsát hőn imádom,
Érzem, hogy én a színházban 
Fogom lelni a halálom.

Olyan szörnyű volt a hőség,
A színház egész megtelvén,
Hogy egy hadi hájas urnák 
Csak zsírfolt maradt a helyén.

Letettem a nyakkendőmet,
Azután meg a gallérom,
De éreztem, hogy a tüzet 
Még igy sem sokáig bérom.

55



Levetettem a mellényem, 
(Tűrhető jó ing volt rajtam), 
Levetettem a cipőmet,
S a fusEeklim beleraktam.

Egy újságot az ölembe 
Ügyesen elterítettem 
S finoman és előkelőn 
A nadrágom levetettem . . .

— Elég kellemesen ültem 
Az előadás végéig,
Sőt eltudtam vón’ így ülni, 
Egész a békekötésig.

Ajánlom, hogy ez uj szokást 
Tessenek majd elfogadni,
S a ruhatárban ezután 
Minden ruhákat lerakni.

Igen kérem — urak s hölgyek, 
Minden ruhákat leraknak 
És színházi ruhaképpen 
Fügefalevelet kapnak . . .
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Kitört a béke!
0913)

(Ahogy a háborúnak vége lett, 
kitört a béke s ennek nyomán a 
szabadság, illetve a forradalom. Hol 
a verandájára, hol a szobájába 
lőttek be a költőnek a szabad
ságtól — de inkább a tiltott szesz
től — megmámorosodott polgár
társai. A költő nem volt az öröm 
ilyen pukkasztó kitöréseire be
rendezkedve és mérgében irta az 
alábbi dalt.)

Amíg hérem harcoh dúltak, 
Rosszul, de nyugodtan éltünk, 
Keveset, de szühen ettünk, 
Ám a jövőtől nem féltünk.

Mióta kitört a bébe 
Megesz bennünket a bánat, 
Pedig már nem kell aggódni, 
Hogy elvisznek katonának.
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Hej, szebb dolog nincsen bérem 
Mint ez a jó, áldott bébe 
S főleg az a nagyszerű rend ! 
Minden bulturábnab ébe!

Hogy ha este hazatéreb,
Ezt tartva hozzámillőneb,
Innen is, meg amonnan is 
A hasamba belelőneb.

Valamit a szemünb meglát,
E szép bébés állapotban,
Azt a bezünb nem hagyja ott, 
Szárnyraheltí prompt, legottan.

Szesztilalom törvényünbet 
Is megtartjub becsülettel,
Mert mióta bi van adva,
Részeg nálunb minden ember.

Dülöngélneb jobbra, balra 
Es nebi menneb a falnab 
Egyíb-másíb nagyot boppan, 
Osszerogy s a sárba hallgat.
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Hallgat kérem s elhallgatja 
Hol mérték a szeszt elébe, 
Mi is illő tisztelettel, 
FátYolt vonunk ím felébe.

59



lön  már Tavasz !
(Í919)

(A poéta kedélyét esen a té
len nagyon nyomta az őt körül
vevő atmoszféra és a tavasz után 
sóvárog a lentírt versben.

Jöjj már Tavasz !
Rügyed, virágod várjuk.
Vidd el rólunk a tél havát,
Mert már nekünk ötödik éve 
Szivünk, lelkünk fagy járja át.

Jöjj már Tavasz !
Szabad szellőid várjuk.
Mely alvó táj felett suhan,
Alvó magvakat költöget,
Ami ma még a földbe van.

Jöjj már Tavasz !
Tűzlángu napodat várjuk,
Ami mindent életre kelt,
Mindent, mi ma dermedten ernYed 
Amit a fagY ma letepert.
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Jöjj már Tavasz!
Szabadság meghalt istennője.
Az élet hív, neked dalol 
Tán még maradt egY bis erőnk,
S kiáshatunk a hant alól.

Jöjj már Tavasz !
Vagy nem jössz el többé nekünk ? 
S lelkünk örök tél fogja át ? 
Számunkra nem lesz kikelet ?
S csak sírunkon nő a virág ?
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E r e b u s .
(Í919)

(A költő kezd lábbadozní a 
nagy elsavanyodások után. Eddig 
halni akarat, de most már csak 
a drága temetkezési költség miatt 
fordít hátat az elmúlásnak.)

Nem sírunk többé 
Nem is jajgatunk, 
Közönyös búval 
Mélyen hallgatunk.

Nem hiszünk többé, 
Nem is kétkedünk 
Ha jó, ha rossz jön. 
Mindegy már nekünk.

Nem bánjuk ez s az 
így vagy úgy leszen, 
Mindegy a végzet 
Bárhova teszen.
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Nem is pihenünk,
Nem is dolgozunk.
Semmit sem viszünk, 
Semmit sem hozunk.

És hogy itt v a g y u n k  még 
S nem a sírba lenn,
Ahol minden bu s baj 
Végképp elpihen

Csak azért lehet s tart 
Még a szenvedés 
Mert pimaszul drága 
A — temetkezés ! . . .
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Moziban.
( 1919)

(A poéta az őt körülvevő 
sivár életben, egy napsugaras fol
tot lát — a sötétben.)

Szerelmes pár ül egymás mellett, 
Kézt kézbe fogva ülnek ott,
Hogy mi pereg le ám a vásznon, 
Nekik közöny, sívár, kopott.

Ami ott folyik, az csak játék ! 
Bárhogy figyeli a terem,
Nekik nincs mit tanulni onnan,
Ok tudják, mi a szerelem.

A vászonképen csókolódznak,
A szivükben hej, forr a vér . . .
S a szürke, áldott félhomályban, 
Az ajkuk lassan összeér . . .
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F e b r u á r i  hó.
<1919>

(A költő a jelen sivárságai 
közül elrepül az ábrándok rózsa
színű felhőin, a múltak csillogó vi
lágába, ahol az ifjúság, soha meg 
nem öregedve, örökkön él.)

Óh édes ifjúság, rózsás és derűs bor 
Tündéri szárnyakon gyorsan illanó, 
Röpülj ide hozzám, röpüljél még

[egyszír,
Hozd vissza őt újra februári hó . . .

Óh szép régi farsang ! rózsás és de-
[rüs kor,

Melyben minden mókás, színes és
[bohó,

Csillogva száll vissza íme most elébem, 
Ahogy hull, hull lágyan a februári hó...

65 3



Leánykacagással telt csílláros termek, 
Síró hegedűk és halk szerelmi szó. 
A fehér karokra lopva lehelt csókok... 
És künn hullt pihézve a februári hó...

Fagyos hajnalokon meleg szívvel
[szálltunk

S a csengős szán előtt párát fújt a ló, 
Mi a szánon ültünk jól-jól összebújva 
S ropogott alattunk a februári hó.

Mily szomorú, hogy az ifjúság elmúlik 
És a boldogság oly gyorsan illanó... 
A mi szerelmünk is betemette mélyen, 
Álmainkkal együtt a februári hó !
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Egy vén (20 éves) hadfi mór« 
fondírozásaí.
(1919)

(A költő, sok olyan fiatalem
berrel találkozott akkoriban, mint 
amilyet alább megénekelt s ezek
kel nagyon együttérzett. Akik 
nem tudták a háború végén, hogy 
négy éven át, — a tömérdek lelki 
és testi nyomorúság közepette — 
miért is küzdöttek szegények ? ..)

Miiven szamárság ez az élet, 
Mílyem szamárság istenem,
Itt ülök mélán és borongva 
S végig gondolni sem merem.

Most öt éve még gyermek voltam, 
Most öt éve? Nem is lehet! 
Gyötörtek a koszinuszok,
A tanárok, nők — s felelet !
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Most négY éve katona lettem, 
Kacagtam s búsultam sokat,
S mint önkéntes, a vén Szebenben 
Sóvárgtam a szász lánYobat.

Most három éve, balkarom,
Varsón túl orosz lőtte meg.
Pestre kerültem ! NagYSzerü volt !
A karsebem gYorsan heged.

De a „főúri ápoldában“,
Ahol divatból nYögtem én,
A szivemet halálra zúzta 
Egv kis ápoló-tüneménY-

Mit cifrázzam ? Szerelmes lettem. 
Tavasz-virágos Zugligeti . . .
Az Isonzó tüztengerében 
A hadnagY úr — ott sem feled I

Rózsás levelek s álmok szállnak 
Reimsz alól Pestre. — De halad 
Az idő és a levelekre 
A válasz később elmarad.
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EgY fejseb aztán Arras mellől 
Hazámba megint elhozott.
Kerestem grófi ápolónőm 
De az „üzlettel felhagYott“ . . .

Nem volt divat az ápolás már . . 
Fejem begYÓgYult, de szivem 
NYÍtott sebét bánattal, búval 
Megrakva Tríentbe viszem.

Most két éve történe mindez.
Most egY éve nagY nYugalom. 
Olaszbor s asszonY, kártYa, tervek. 
Ereztem, nem soká bírom.

El a frank-földre s vissza. — Újra 
Láttam a citromok honát.
Haj, haj, a Piavének árját 
Kissé félholtan úsztam át! . . .

S aztán a vége . . .  Le a fegYverrel..  
A komédiának vége lett.
Az ember óh, mindent kibír,
És minden küzdést elfeled.
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De a szerelmes ápolónőm 
Csókját feledni nem tudom,
Mert még csak húsz éves múltam. 
S ez a legnagyobb bánatom.

A kis grófnő máshoz ment nőül, 
Régen — még a múlt év telén . . . 
Kérdem húsz éves, őszülő fejjel : 
Hát egy ábrándért küzdtem én?
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Kedves Prometheus bátyánk í
(Í9 Í9)

Iriny János bácsi, aki egykor 
a gyufát feltalálta és aki később, 
öreg korában, a debreceni István- 
gőzmalom hivatalnoka lett se ver
sek szomorú kíizzadója gyermek
korában sok málnát szedett Deb
recenben, a Pa tay-házban levő 
kertjében, mondom, János bácsi 
a gyufa zseniális feltalálója, bizo
nyosan átkozódva forgott sírjá
ban a háború alatt, mikor a 
gyufa is gaz uzsorások prédája 
lett. Eldugták és nem lehetett 
kapni. A poéta, nem tudván pi
pára gyújtani, az Olímpusról tűzet 
lopó titánt, Prométheust hívja 
segítségül, hogy lánghoz jusson, 
úgy pipája, mint költői szive 
számára.

Eltűnt nyomtalan a gyufa, 
Üsse meg a lapos guta 
A láncberesbedőt bérem !
Hej, hogy süstörög a vérem !
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De mit ér, ha csak bent égünk ? 
Kedves Prométheus bátyánk, 
Lopjon egy kis gyufát nékünk !

Átkozottul csehül állunk,
Mert hát nem lobog a lángunk,
Mi már tüzet sem rakhatunk,
Már pipára sem gyújthatunk,
Mi lesz velünk ha nem égünk? 
Kedves Prométheus bátyánk 
Lopjon egy kis tüzet nékünk!

Két korona egy skatula 
Komisz, meg nem gyűlő gyufa.
De két koronáért sincsen,
Nem kapható semmi kincsen.
Ha ez igy megy, tényleg végünk, 
Kedves Prométheus bátyánk 
Lopjon egy kis gyufát nekünk !

Acél, kova, tapló kora 
Nem jő vissza többé soha !
Nem bizony S több vón a kedve, 
Mindünknek, ha gyufánk lenne,
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Nem szidna a feleségünk . . . 
Kedves Prométheus bátyánk 
Lopjon egy kis tüzet nékünk.

Óh te kedves, büdös földgáz, 
Érted minket a hideg ráz.
Ha itt lennél, mindig égnél 
Jobban minden reménységnél. 
Gyufa soha nem kellene 
S kedves Prométheus bátyánk 
Kend is annál melegedne,
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T a v a s z .
0919)

(À tavaszi sugarak eszébe 
juttatják a költőnek a nyíló virá
gokat, a zálogban levő übercihe- 
reket és a nehezen fakadó sze
relmeket. Dala erről zeng és csa- 
pong a márciusi csalóka napsu
gárban )

Hol az a kor, óh, mondják kérem, 
Mikor így tavasz kezdetén 
Téli kabátját zálogba küldte 
Minden teremtett földi lény.

S az első kinyílt hóvirággal 
Elbucsuztattuk a telet 
S előbujtak a zálogházból 
A gyűrött übercíherek.

Hol az a kor, óh, mondják kérem, 
Mikor így tavasz kezdetén,
Az újságokban felburjánzott 
Sok bájdus fúzfaköltemény.
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S a fűzfaversek megíróí,
Habár nem éppen okosan,
A megénekelt szende nőkkel 
JegYet váltottak óh, sokan.

Hol az a kor, amikor kérem,
Még nősültek az emberek,
Sőt többet mondok, itt is, ott is 
Született is egY pár gYerek.
Hol az a kor? Sóhajtva kérdem, 
KönnYelmüségek szent kora, 
Elvitte az idő magával 
S nem jön vissza talán soha ! . . .

Pedig mi lesz, ha csók, vidámság 
Szívünkben lángot nem fakaszt ? 
— Ha már nősülni sem lehet, 
VigYétek vissza a tavaszt !
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A „Hold-utca''
(1919)

(Az a szerény vásárhelyi utca, 
ahol a költő háza áll és maga* 
ültette dúslombu fái alatt e hal** 
hatatlan verseit irta, eddig név~ 
telenül szégyenkezett a többi 
neves, sőt hírneves utca között. 
De aztán a bölcs városi tanács 
igen szellemes nevet adott ez 
utcának, mely a költő révén az 
irodalomtörténetbe kerül. A dal
nok pedig im, dalt zeng az utca
keresztelőről )

Ezer bocsánatot kérek,
A bőrömben alig férek.
Kitört az öröm belőlem,
Minden baj elmúlt én tőlem.
Az a kis köz, melyben lakom,
Hol kinézek az ablakon,
Ahol már annyit koplaltam 
És ahol annyi dalt daltam,
Hol még senki jól nem lakott,
A mai nap — nevet kapott !
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Jaj, majd elájultunk tőle 
Mert — „Hold-utca“ lett belőle !
E szellemes nevet kapta ! 
Áldasssék az, aki adta !

Hold-utca -  ez már név kérem, 
Mindenhol és minden téren!
Mi itt lakók mind ezt vártuk 
Mig a sok sült krumplit rágtuk. 
Mert itt csak is urak laknak,
Kik bankót bankóra raknak.
(Az uzsorások zsebébe,
Fára, tejre, lisztre, szénre,
S mégsíncs semmink, soha mégse).

Finomlelkü, derék népek,
Hogy ha ezt tagadom — vétek. 
Ma egy kissé minden drága 
S ezért van, hogy a Hold-utcán 
Tizőnknek van egy nadrága . . . 
Ám mind háziurak vagyunk 
S szellemben fő folyton agyunk, 
De búsulni már sincs okunk,
Mert — amint eddig is tudtunk — 
A Holdban van a birtokunk . . .
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Éppen azért, hí utcánknak 
E találó nevet adta,
Aki a mi bulvárunknak 
Oly szellemes keresztapja, 
Jelentkezzen kérem szépen, 
Jelentkezzen minden áron,
S én a Hold-utca nevében,
Rögtön kebelemre zárom.

Elviszem a Hold-utcába 
Hol a nép hálája várja,
Ahol hálakönnyeínktől 
Megdagad a „Pohlos“ árja.

Ámbár a szomszéd utcákból 
Egyes irigy polgártársak 
Azt mondják, hogy a Hold-utcát 
Ok másnak neveznék — másnak...  
Tekintve, hogy itt gyűl össze 
Az egész környék szemetje 
Bérmáláskor Szent János ur 
Majd „Büdös-köznek“ nevezze . . .

78



Eladtam  a nagykabátom .
</9/9>

Es év tavaszán a természet 
úgy a halhatatlan holtot, mint 
más hitvány halandót is, szem
telenül becsapott ; ugyanis a gyö
nyörű tavaszi napohat zord téli 
időjárás váltotta fel. Ha a höltő 
mérgeshedett ezen, mérgeshed- 
jeneh önöh is a höltő alábbi 
dalán.

Nekem már ősi időktől 
Megvan az a rossz szokásom, 
Hogy az első tavasz-napon 
Eladom a nagy kabátom.

Ha melegen süt rám a nap. 
(Most mikor szörnyű az ára) 
Mért lógjon ott holttőkeként, 
Én és az ön nagy kabát ja ?
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Eladtam a nagykabátom 
Ezt a régi hű barátom,
De hogy milyen babkot lőttem 
Vérzőszivvel csak most látom !

Eltűnt a tavaszi napfény,
Zord tél fagyos havat szór rám,
És hogy nincsen nagykabátom 
Érzem minden percen, órán.

Dideregve átkozódom,
Hogy a tavasznak úgy hittem 
S mérgemben a felöltőmet 
Is a zálogházba vittem.

Az árát elflebbeneztem 
S most se pénz, se posztó nincsen. 
A békében és tavaszban 
Fájdalom, én korán hittem !

Most csak az a reménységem 
— Bár addig még sokat fázok, 
Amerika küld kabátot 
S abból egyet — panamázok!
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L e v é t

(A szerkesztőségbe zúduló 
tömérdek fűzfavers miatt, tönkre
ment a költő tavaszi jókedve és 
nekiront — (van ebben azért va
lami kenYéririgYség is) — költő- 
társainak. Tekintve, hogY konku
rensekről van szó, az olvasó ne 
vegYe nagYon a szívére az alábbi, 
egYáltalán tárgYílagosnak nem 
mondható kirohanásait, jeles po
étánknak.)

( 1919)

Bocsánat, édes Szerkesztő Ur ! 
HogY verset most nem küldhetek,
De kifogytam a verstémából 
S erről — ma még — nem tehetek.

Olyan sivár ez a bús élet,
Olyan fád és vigasztalan,
Hogy — üres zsebemre esküszöm — 
Maholnap felkötöm magam.
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Mért éljen bérem ,ma egy böltő, 
Miért zengjen ma dalobat ?
Hiszen, hogyha hapálni megy 
Zsebel nehéz százasobat.

Az igaz, hogy bapální mégis 
Kissé — bellemetlen dolog . . .
A toll bönnyebb, mint a bapa 
S abi bapál — nem andalog! . . .

Ezért van, hogy író és böltő 
Mindig bönnyen beletbezíb, 
Ellenben a föld ásásához 
Onbént bi sem jelentbezíb.

Milyen jó világ lenne itten,
Ha az a sob süldő zseni 
A böltés és írás helyett 
Mind a mezőbre menne bi.

Nem legelni ! . . Dolgozní-'bérem 
S bemény munbába fogna ott 
Papír s tinta pusztítás helyett 
Kapálván — nem lopna napot.
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Vagy ha költnek költő barátim. 
Legyen ennek teteje háti 
Ma kétszáz kroncsí egy liba ! 
Költsenek uraim — libát !
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Ne kártyázzunk !
0 9 1 9 )

(A költő, — e remek dalok 
szülője — bizonyára az egye
düli ember Közép-Európában, aki 
nem ismeri a kártyát és igy nem 
is szokott soha kártyázni. De a 
kiadója, az akkoriban nagyon el
harapózott kártyázás ellen uszí
totta a poétát, aki a következő 
zengő rímeket vágja a javítha
tatlan kártyások fejéhez.)

Én kártyázok, te kártyázol, 
Ma már mindenki kártyázik. 
Kellemes szórakozás ez:
Az ember izzad és fázik.

Néha nyerünk, néha vesztünk, 
Néha nagyon belemászunk, 
De mindenkor és mindenhol 
Rendületlenül kártyázunk.
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Kártyázik agg és csecsemő 
S ez természetesnek látszik.
Ma dolgozni nem érdemes 
S így úr s szegény csak kártyázik.

Miért fárasszuk magunkat,
Miért legyen izomlázunk ?
Jobb hogyha a blattott verjük 
S kitartóan csak kártyázunk.

Elúszik a keresetünk,
Ránk bízott pénz, földünk, házunk 
Ki a fene gondol erre,
Mikor kérem mi kártyázunk ? !

Veszekedünk, káromkodunk, 
Lekopik a finom mázunk,
Néha poffal bizonyítunk, 
Kedélyesen, ha kártyázunk.

Arra vagyok csak kiváncsi,
Ha elfogy a kártyakészlet,
Mi lesz a sok jeles úrral 
Aki mind kártyamüvész lett ?
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Píatnik ur, bérem szépen,
Ont még nem bommunizáltáb ?
A zavarob megbiméltéb 
Az ön finom bártYagYárát ?

Hej, hogy a tűz vesse széjjel !
Én ha beperel se bánom,
Rajtam a port már elvertéb,
Nebem mindenem elnYertéb
Én — csab azért nem bártYázom 1
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Az aszfalt sóhaja.
(1919)

(Városunk igen szép. aszfaltos 
város volt Még a tehénlegelők 
felé vezető utak is ki voltak 
aszfaltozva. De a szegény aszfalt 
soha sem lát vizet. Víz helyett, 
portengerbe fürdik. A szegény, 
vizet nélkülöző aszfalt nevében a 
költő imigyen sóhajt fel)

Tudom, hogy drága most a parfőm 
Az otkolon, a rózsavíz,
Rózsaolaj — amelyről zengett 
A perzsa bárd, a bús Hafíz.

Tudom, hogy drága minden hérem, 
Tudom, hogy hapni sem lehet 
Ontözhödési célra gyártott 
Mindenféle szagos levet.
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Nem is vagyok én nagyravágyó, 
Tekintetes, nemes Tanács,
Nem kell nekem cukor, élesztő,
Sem sima, sem diós kalács,

Követelőzni sohsem szoktam,
Mert hát tudom — nem is lehet,
De egyszer kérem — így húsvétkor 
Öntözzenek meg e ! . . .
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Májusi tragédia.
( 1919)

(Ez év májusában, a pompá
san kílombosodott fákra és ki
nyílt virágokra hó esett. A jeles 
költőt, a természetnek ez a bo
lond világhoz hasonló bolondé- 
riája, az alábbi bolond sorokra 
inspirálta )

„Itt van újra május elseje,
A levegő dallal van tele."
Ezt daloltam de a torkomon akadt, 
Hullatva az ég rám bőven a havat.

Gyöngyvirágos erdőn vártam ké-
[rém Őt,

A gömbölyű, durcás, kis hetvenkedőt, 
Végre nagysokára mégis megjelent 
És felmelegíté a fagyos jelenet.
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Majd haza indultam lassan ő vele, 
Szívem tűzzel, nyakam hóval volt

[tele.
Óh de szörnyű végzet ! Osszeros-
__ [kadok !
Megették mellőlem Öt a farkasok...
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Egy dombon lakó éneke í
( 1919)

(Lantosunk lapjában állandóan 
harcolt városunk jó vízellátásáért. 
Ugyanis itt inkább a fejekben 
volt a viz és a város völgyben 
lakói is ritkán, a magasabb régi
ókban lakók pedig egyáltalán 
nem láttak vizet a háborús idők
ben. E vizibetegség miatt zendül 
a költő lantján, az alábbi bánat
tól csepegő, vizenyős dal.)

Mindig költői volt a lelkem 
Magasra vágytam uraim, 
Nagyigényü hölgyekre leltem 
És fennenszárnyaltak dalaim.

Magasan van az én lakásom 
Ahol a nap kél — keleten 
Azon a napsütötte lankán:
A Tisztviselői telepen.

91



Ah, de komisz a végzet kérem, 
Komisz, amilyen csak lehet 
Elmondom én, mert napirendre térni 
Nem lehet mégsem e felett.

Amíg napfényben fürdik a lelkem 
A testem piszok lepi el,
Mivel a vízvezetékem csapja 
Már három éve nem level . . .

Meddő emlőit busongva nézem, 
Amely sohasem ad vizet,
Miért van itt akkor e vízcsap ?
S a nép vizdijjat mért fizet ?

Bús kérdések, melyekre válasz 
Mindeddig még nem érkezett,
És a piszoktól vakarózva 
Mélán töprengek e felett.

Ha beduinnak születtem volna,
Most én homokkal mosdanék 
Éh akkor sem nevetne rajtam 
Nagyobbat a májusi ég.
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Vizet, vizet, vizet sovárgok ! 
Mert ezt tovább nem tűrhetem ! 
Avagy porlepte testem holnap 
Felszántatom s — bevettetem !
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A zöId könyvek.
Cl919)

(Ah élelmezési rendszer, a 
háború aranyos idejében, piros 
és zöld könyvehet osztogatott ki, 
amelyre, — állítólag — lehetett 
élelmiszert kapni, ha volt. A sze
gény emberek zöldszínü köny
veket kaptak. De kaphattak volna 
szivárványszínűt is, mert arra 
sem adtak volna semmit. A költő 
a zöld-könyveket Hengi meg lenti 
zöld dalában.)

Ne mosolyogj ó bérieb, Nyájas 
Szivembe szúrt a fájdalom, 
Vérembe mártott tollal írom 
Ezennel itt — hattyúdalom !

Zöld bönyvneb valéb birtobába 
Mert boldus böltő vagyob én, 
Olyan boldus amilyen több nincs 
Ezen a hitvány sártebén.
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A zöld k ö n y v re  azért úgy néha 
Valami mégis adatott,
Hogyha szörnyű nagy nyomoromról 
Feltártam minden adatot.

De óh jaj, óh mi szörnyű végzet ! 
Ezután liszt számomra nincs !
Mi lesz velem magas egek ? 
Uramisten rám most tekints!

A lisztet amit eddig kaptam 
— Mert élni csak ma így lehet, — 
Egy pékhez hordtam s attól kaptam 
A mindennapi kenyeret.

Most azt mondják, hogy vegyek búzát 
Pénzért. — Ez kérem vicc lehet, 
Hiszen ha nékem pénzem volna 
Én tudnék venni kenyeret.

De pénzem nékem sohasem volt, 
Sem nagy, sem apró, semmilyen,
Én már a pénzt rég elfeledtem 
Én nem tudom a pénz milyen . . .
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Hogy szerezzek akkor én búzát ? 
Hát kérem láncos vagyok én ? 
Háztulajdonos, bankár, báró, 
Akinek vaj van a fején ?

Meghalok hát és a zöld könyvem 
Magammal a sírba viszem 
S e könyv majd szivemnek porából 
Kihajt, én ezt bízvást hiszem.

Kihajt síromon és belőle 
Bizonnyal búza lészen ott,
De én már nem vehetem hasznát, 
Én csöndben alvó bús halott.

De ti éhes poéta társim,
Kik múzsákra tesztek hitet,
Gyertek ki majd sirí hantomhoz,
S búzám majd — lelegelitek . . .
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Pénzbélyegzés.
(1919)

(Ezidőben kezdték lebélye
gezni az osztrák-magyar bank
jegyeket a román hatóságok. A 
dalnok, a bélyegzésből származó 
álmát köti az orrára a nyájas ol
vasónak, költői ihlettel.)

A pár milliómat én is 
A strózsáhból előszedtem 
S hiteregettem a napra,
Hogy ne vigyem penészedten.

Alig bírtam a soh banhót,
De hát azért felcípeltem, 
Keservesen megizzadva,
Mig a „Bélyegzőt" megleltem.

A bélyegző hivatalba 
Szállítottam fel a pénzem,
A Benhő ur szép házában 
Szébel e hivatal bérem.
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S amint az urak elébe 
A pénzt csomóba letettem —
. . . Orrba vágott kedves nőm és 
Kérem szépen — felébredtem . . .
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A k e n y é r ,
(19Í9)

(Volt egy bor, amikor minden te
remtett lélek pékkenyeret evett. Az 
otthoni sütés és a kenyérsütőnék 
munkája, egyszerűen lehetetlen 
volt A pékkenyér rossz volt és 
drága, de ebből sem lehetett ele
get kapni. Ah éhes költő Isten
hez fordult panaszra sérelmeivel. 
És az Ur megvigasztalta, úgy, 
ahogy azt a felsőbb hatóságok 
szokták.)

Istenem, vegyed tudomásul,
Hogy a mi mindennapi kenyerünk, 
Az a kevés, az a rosszízű, 
Rettentő drága lett nekünk!

Istenem vegyed tudomásul,
Hogy ez igy tovább nem mehet, 
Mi lesz, ha az ember eleget 
A pékkenyérből sem ehet ?
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Istenem vegyed tudomásul, 
Hogy mi régóta éhezünk 
És beleuntunk az éhezésbe 
És meghalunk, ha nem eszünk.

Álmomban eljött Isten hozzám 
S_ megsímogatta a fejem : 
„Édes fiam, hiába sirtok,
Én is pékkenyeret eszem ! . .
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M a x i m á l á s .
(1919)

(Nálunk mindig rend volt. Ha 
drágán adták az árut, még ma
gasabbra maximálták. A Csímbo- 
rasszóvá nőtt árak ellen, de főleg 
a gyalázatos Maxi ellen zendül 
fel a költő borongó éneke )

Egy bús veréb szomorúan 
Sir az ágon,
A balapom nagymérgesen 
Félrevágom.

Én nem tudom bérem szépen 
Mi lesz vélem,
Minden este megpofoz a 
Feleségem.

Folyton bapom a pofobat 
Kedves nőmtől,
Hull az ütleg számolatlan 
Reám esőstől.
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Azért van ily jó kedélye 
Kedves nőmnek,
Mert kérem a piac-árak 
Folyton nőnek.

Mért nem lehet semmit kapni ? 
Kérdi tőlem.
— Hát tudom én ? És én kapok 
Kérem bőven ‘ . . .

Azt mondják, hogy amióta 
Maximáltak,
Azóta az áru árak 
Égig szálltak.

Nem tudom, hogy mint lehet ez 
Kérem szépen,
Főleg pedig nem birja már 
Az én képem . . .

Az iroda folyton dagadt 
Képpel lásson ?
Egysze jobbról, egyszer balról 
Mondjam, hogy van fogfájásom?
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Azért írom itt mostan e 
Bús levelet,
Szüntessék meg azt a Maxit 
HogYha lehet.

Vagy ha az áruzsorának 
Nem is tudják vetni gátját, 
Legalább a nőm pofjait 
AlacsonYra maximálják . . .
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Azért nyomja fejemet a
( 1919)

(A költő szivében szerelem 
lángol, amely az alábbi tragikus 
hangú versben lobban ki. A láng 
elmúlt, de a parázs megmaradt 
és még sokáig égete a költő — 
zsebét.)

Egy rossz bubán rágódva 
Azon töprenkedem:
Minek is van a szív 
S a szívben szerelem ?

A bús ligetben ülök, 
Amelyben nincs virág, 
Amelyben nincsenek fák 
S nincsen a fákon ág . . .

Csak varjukárogással 
Teljes bús alkonyat,
Hol bus gondoktól gyötörten 
Búsulok én sokat.
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A mult szezonban nékem 
EgY nőért vert szivem,
Ki a Múzsa papnője 
S nagYra viszi — hiszem . . .

Bűbájos angYalom 
A karnak éke volt,
Múltjában s erkölcsében 
Nem volt még semmi folt (?)

SebestYén Miska zordul 
Elszerződtette őt,
Ezt a hűséges, bájos 
Csodás és szende nőt.

A szívem sajgott nékem,
A szivem megrepedt 
IlYen kínokat kérem 
Kibírni nem lehet.

HogY el kell vállní tőle,
Én ezt ki nem bírom 
És túl nem élem soha 
Ezt a szörnYü kínom.
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A sajgó bin most újra 
Dult szivembe harap, 
Mert Miska nem viszi el 
S a bis nő — marad

A rossz bubát eldobva 
Azon töprenbedem : 
Mineb is van a szív 
S a szívben szerelem ? .

S— '
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S z á l l n a k . . .
<1*19)

(Önnek az alanti verset is el 
kell olvasni a pénzéért t. Nyájas. 
Ha korpa közé keveredett — vi
selje a következményeit.)

Szállnak szomorún, fájón a fürdő-
[szerelmek

Melyet a csinos udvarlótól 
Újra a férj fele terelnek.

Szállnak a fecskék, szállnak a darvak, 
Szállnak a férji fejekről 
Szállnak a — szarvak . . .

Szállnak a napok, a hetek az évek !... 
Szállnak koponyámról ridegen, ko

moran
Szállnak a hajszálak kérlek . . .
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Szállnak a ködök s a felhők az égen, 
Szállnak a reménytvesztett sóhajok, 
Túl minden messzeségen! . . .

Szállnak a bánatok, a búk, a boruk, 
Szállnak az álmok,
Amik mind fájók s szomorúk . . .

Szállnak a szívből el a remények 
S a jövő kietlen romján megállnak... 
Hanem az árak! hajamat tépve kiáltom: 
Uzsorás urak! Már mikor szállnak!?
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Tavass és ősz.
0919)

(Tört remények őszi avarja 
közt ül és töpreng a zseniális 
poéta. Múltján borong, mint Os- 
sián — ködös, homályos énekével)

Május«

Remek, illatos tavaszeste,
Ábránd, sugárzás, szerelem,
A sétatér parkjában ültem.
S Ő-m is ott üldögélt velem.

És nagyszerű, pompás jövőmről 
Hévvel magyaráztam neki,
S Ő ártatlan zavarral mondta : 
Hogy a költőket szereti . . .

— Ott fog állni a szobrom — zengtem 
Ott a virágágy közepén! . . .
— Az márvány lesz — szólott Ilonka — 
S magát csak így szeretem én . . .
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Szeptember.

Hush év múlva egy őszi estén, 
Megint a parkban ülve ott, 
Eszemben jut hogy szobrom nincs még 
S éltem, ruhám : ütött-kopott . . .

Eszembe jut az őszi estén,
Ilonka és még annyi más,
Akiknek álmaim meséltem . . .
Sok tört remény és sok csapás . . .

Eszembe jut az őszi estén,
Hogy férjhez mentek mind a lányok... 
Eszembe jut az őszi estén,
Hogy elszállottak mind az álmok ! . . .

A hervadó szomorúságban 
En csak azon töprenkedek : 
(Szobrom helyét merően nézve)
— Holnap miből ebédelek ?  . . .
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B o r d a
(1919)

(Akkoriban szép de kevés szőllő- 
termés volt. A költő — aki őseit fel 
tudja vinni költőtársáíg, Anakre- 
oníg, aki szintén nagy ivó volt 
és a szőllőmagtól fűlt meg 85 
éves korában — borizü énekét 
az alábbiakban adja.)

Az ősz meleg sugárral fénylik, 
Irul-pirul a sok gerezd,
A szőllőtermés mesés, pompás, 
A bor azért csak drága lesz !

Felebarátím, mi lesz vélem 
Mi lesz vélem, azt kérdezem? 
Mert öt éve, hogy rendületlen 
Se nem iszom, se nem eszem !

Az evésről én már leszoktam, 
Ez kissé szomorú bizony . . . 
De szívdöglesztő keserűség, 
Hogy évek óta nem iszom!
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Lehet ma inni hérem szépen? 
Lehetne, hogyha volna mit !
Ha 20 boronáért nem mérnéh azt a 
Bornah nevezett valamit!

Néha a hon- és bús szerelmek 
Bánáti borhoz hajtanak 
S a bűfelejtő mély pohárkák 
Megcsókolják az ajkamat . . .

Hej ! De minő bort tesz elébem :
Korcsm áros, méregkeverő !
Ettől a bú nem hogy elszállna,
De seregestől jő elő I

S e szörnyitalnak minő az ára,
Mily kolosszális uraim !
Mikor megmondják nagyot szeretnék 
tltní mérgemben valakin 1

De nem ütök, üssön a mennykő 1 
Erre bízom az ütleget,
De becsületes embernek máma 
Bort inni sehogy sem lehet !
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Anakreon, a bordalköltő,
Hiába élt szegény öreg. 
Nyolcvanöt évvel, szőllőmagtól 
Ma már <5 sem fúlhatna meg !

Azt ismétlem, mit előbb mondtam: 
Irul-pírul a sok gerezd,
Kiszáradt torkú író-társak, 
Sirhatunk ! A bor drága lesz ! . . .

Ç__ '
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Őszí ének,
(1919)

(Ah ősz bús, sejtelmes boron
gása átjárja a költő szivét, job
ban mondva a vékony kabátját 
s Jeljajdul az őszt követő tél ellen. 
Ő ezt teheti, de az olvasónak 
nincs joga feljajdulni, hogy ez. a 
vers hidegséggel tölti meg az Ön 
szívét minden poézis iránt )

Piroslib már a fákon a levél,
Lílaszín hőd száll el a táj felett. . .  
De a felöltőmet, azt a tízesztendőst, 
Kifordítani többet nem lehet ! . . .

Megejt az őszi alkony bús varázsa, 
Köszöntöm a merengő, szép halált. 
S ezalatt az ötéves cipőmnek 
Elhervadt talpa szomorún levált. . .
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UdvöEölleb őse, méla álmaiddal 
Multonmerengés bájos ideje,
S bérdem bilyubadt nadrágom SEem-

[lélve
Mért nem vagyok én a Rótcsíld veje ?

Lehúllnab mélán a faleveleb,
Elnyeli őbét a bomor avar 
S aEon töprengeb : nagy babátot

[nébem
Vájjon majd melyib hivő becsbe varr?

Nincs ssebb aE ősEnél, SEeretem,
[imádom,

Ha jöttét látom a SEivem remeg, 
Csak ne somfordálna utána a vén Tél, 
A fene a féssbében ette volna meg !
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Az  Eleven Újságról.
í/9/9)

 ̂ (Az újságírók e bájvárosban 
„Eleven Újság "-estélyt rendez
tek, A költő e feledhetetlen es
télyt alábbi feledhetetlen dallal 
zengte meg.)

Eleven Újság! Álljunk meg itt 
EgY szóra nYájas olvasó !
Mert egY nagYszerü dolog készül, 
Amint ez elgondolható.

Eleven Újság! — Nem.olYan lap 
Mint a többi ütött, kopott,
Amit az ember megvesz ugYan, 
De elolvasni nem szokott.

Eleven Újság! GYönYörü lap, 
MelY pompás dolgokat regél, 
Sziporkázó, szellemes, élénk 
Minden sora, rovatja — él !
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Él! Ezt jó lesz ám megjegyezni,
Mert ez igaz, pont, szószerínt,
Ne tessenek úgy vélekedni :
No, itt becsapnak már megint !

Eleven Újság : egy szolid cég,
Egy előkelő színvonal,
Ha nem ilyen kitűnő lenne,
Nem zengene im itt e dal.

Eleven Újság rovatait 
Sok szellemes toll írta meg :
A helyi újságíró gárda,
Áldják őket az istenek !

A helybeli zsurnalisztákat 
Önök mindnyájan ismerik,
És hogy mind, mind egy őstehetség 
Kétségbe vonni nem merik.

Az a legjobb : dicső lapunkat 
Önnek elolvasni se kell,
Mert a rovatok szép tartalmát 
Egy hölgy vagy egy úr mondja el.
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Ennélfogva, ha éppen vak tán, 
Avagy analfabéta On,
Eleven Újság mulattatja,
E mulatságra, ha bejön.

Ez a mulatság, higyje el On,
Nem lesz olyan mindennapi,
Éppen azért jó lesz sietve 
Jegyet előre váltani !

Nem mentség, hogy most nincsen
[pénze

Hogy a konjunktúra gonosz, 
Zálogház van a Baross-utcán 
S ez minden csomót kibogoz.

Kijelentem : kifogás nincsen !
A mulatságon ott legyen !
Csak ha éppen fekvőbeteg, hát — 
Egy jegyet akkor is vegyen ! . . .
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Matínéwfáz,
0919)

(Ez évben járványként dühön
gött városunkban a matiné-ren
dezés. Mindenki és mindennap 
matinét rendezett. Az általános 
anyagi leégés, mely a matinékat 
követte, váltotta ki a jeles költő
ből, az alábbi fájdalmas feljajdu- 
lást. Ha az olvasó elolvassa, ő is 
jajgatni fog — a szenvedéstől, 
melyet szépérzékének e dal okoz.)

Reggel, délbe, este, éjjel 
Matiné van minden órán 
S hogy ott lehessek ezeken 
Eladtam az aranyórám.

Eladtam a nagy kabátom 
Eladtam a lakkcipőmet 
Eladtam a zsakettemet 
Eladtam a nyakkendőmet.

119



Eladtam a cilinderem 
S hogy a versenyt tovább bírjam 
Eladtam e bús versekért 
Járó szép tíszteletdijam.

Eladtam a fuszeklimet 
Eladtam a parókámat,
Hogy a tömérdek matinén 
Ott táthassam a nagy számat.

Eladtam a fogsoromat,
Eladtam az üvegszemem,
Eladtam a műlábamat,
S hátegyenesitő míderem.

Eladtam a reumámat,
Eladtam az agyvelőmet,
El a lelkiüdvösségem 
És közbecsült szeretőmet.

Eladtam az ingóimat,
Összes hadíkötvényemet,
Eladtam én mindent kérem 
Amit eladni csak lehet
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S hogy ezt a sob drága dolgot 
Visszaszerezhessem mégis, 
Nagyszerű ötlet uraim !
Matinét rendezek én is !
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T á j f u n .
(1920)

(Egy délután borzalmas szél
vihar vonult el a nagy költő 
tuszkulánuma felett. Ä dúló vihar 
dulása a poétát is feldúlta lélek
ben, amint az, az alábbi versben 
is látható, ahol semmi sincs a 
helyén. Főleg a józanész.^

Nahát hérem olyan szelet még 
Mostanában nem láttam én, 
Amilyen a múlt heddneh déljén 
Végig rohant a földtehén.

Éppen a banhóím terengettem 
Tizenhét széles lepedőn,
Hogy mielőtt beváltní vinném 
Szihhadjanah a szép időn.

De jajj ! Rámszahadt ez a szélvész, 
A tengerpénz szélneh eredt,
Három évi láncolás bére 
Röpült, szállt, felherehedett !
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Fogjátok meg ! — Ordítom bőszen, 
A szívem rögtön megreped ! 
Sivalkodva kapkodtunk kérem, 
Nőm, én és a kilenc gyerek.

Ráadásul a szélviharból 
Éppen a nyakamba szakadt 
A szomszédom kedves anyósa 
Egy jó másfélmázsás alak . . .

Lapótyává lapulva nyúltam 
El a szörnyű nagy súly alatt
— Csak ez a csapás kell még én rám 
Szuszogtam — ez a hájfalat!

A szomszédom átrohant hozzánk 
Nézni anyósa mit mivel,
El volt csüggedve, mikor látta, 
Hogy a szél mégsem vitte el.

Megvizsgálta az ájult vén nőt 
És örvendve rivait nagyot :
— „Megfizetem én minden kárát 
Szomszéd, mert most boldog vagyok!“
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— Hogyan? — nyögtem én cso
dálkozva,

Ah ajánlaton mohón kapva.
— Ah anyósom — súgta a szomszéd 
A nyelvét tőből elfíacapta . . .

e_^
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Élet a Ríf£~fütfdőbcn,
( 1920)

(A költő az úgynevezett ma
rosparti Ritz-fürdőben, a keveset 
takaró női fürdőtrikókon anda- 
log és azok eltakart tartalmán, 
az alanti alantas hangú versben. 
De az tagadhatatlan, hogy ha a 
vers szemérmetlen is, de gyö
nyörű \)

Hogyha Argus ide adná 
Mind a száz szemét nekem, 
Egész máskép zengné lantom 
Az alábbi énekem.

Ha nem két rossz szemem volna 
És szemüveg ezeken,
Mindent szindusabbnak látna 
A fürdői mezeken.
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Ahogy nő a nap sugara 
S emelkedik a higany,
Kacéran és izgatottan 
Jön a nő-nép nagyvígan.

Jön, özönlík, ki a Ritzbe,
Nő és férfi vegyesen 
És nekivetkezve jócskán,
Vízbe szöknek kecsesen.

Ez a viz ! Oh, boldog árja 
A Marosnak. Lágy habok, 
Irigylem e lompos folyót 
Hogy én itt nem „hab“ vagyok

Csak habozó. . .  Fáj a szívem ! 
Hogy szép asszony, ott magát 
Csak az a buta kis hullám 
És nem karom fonja á t . . .

Mennyi Vénus, mennyi angyal! 
Mennyi isteni alak !
A tapadó kosztümökben 
Mind belémnyilallanak ! . . .
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De a fénynek van nagy árnya : 
A sok ronda férfi o tt .. .
Hájas hátak, szőrös mellek 
És rengeteg — potrohok !

Istenem! Mily rút a férfi!
Végig nézve ezeken 
A szegény jó Wejd Oszkárt én 
Semmikép nem érthetem. . .

Jönnek, mennek, nyúlnak, fúlnak 
Asszony közt forog, sürög,
Úgy néznek ki ez urak itt,
Mint rózsák közt a bürök...

Én mindennap idejárok 
Mert nőm Szovátán nyaral,
Én plátóilag csalom meg 
S ő engem — fízice csa l...

A szemem is belefárad, 
Tantulusként ülök ott,
És lemosom a szivemről 
A sok sötét bánatot.
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Adjál uram, száz szájt nékem 
És legyen hatszáz barom, 
Abbor én e sob szép angyalt 
Mind keblemre zárhatom.

Agglegények ! Osszeroggyant, 
Sob vén sunyi, búalab 
Ide gyertek! Nőt imádni 
Én itt megtanítalak !
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N y à t  v é g
(1990)

(A költő műhelytitkokat árul 
el a lenti bús dalában, arról, hogy 
milyen lelki emóciók illetik meg 
a poétát, mikor e verses merény
leteit elköveti az olvasók szép~ 
érzéke ellen.)

Édes! A lelkünk nagyon ne fájjon, 
Hogy már hervadás száll át a tájon... 
Hogy a napfényes szép csillogásban 
Valami bágyadt, bús hervadás van.

Minden sugárnak csak a vége, 
Hogy elhamvadjon ragyogó fénye,
A szín apránként fakóra váljon 
S minden elmúljon,ami csak álom!...

Vidáman tűz le reánk a nap még, 
Én veled itt még soká m aradnék... 
De egy bús árnyék felettünk száll át 
S érzi a szívünk hűsröptü szárnyát...
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(Mikor a jeles költő eddig leirta a verset, a 
szerkesztő belenéz a kéziratba és felförmed : 

— Maga vén kacér víziló ! Magát nem 
azért tartjuk, hogy érzelegjen, hanem azért, 
hogy kolosszálisán buta,, de vidám marhasá
gokat írjon a népnek ! Érti ? !

A jeles költő tudomásul véve e felette finom 
instrukciót, folytatja költeményét !)

A nyárvég ez már! A zöldbab szálkás, 
Egyszer izzadt vagy, egyszer meg

[náthás
Férges a körte, romlott az alma 
Nincs az embernek sohse nyugalma!

Nappal emettől, éjjel meg mástól, 
Főleg az éhes kis poloskáktól.
A kenyérgondtól s ezer egyébtől, 
A pénzváltástól s más fítyfenétől.

S vizsgálva augusztus napfényes képét, 
Látjuk, hogy hozza a vílágbékét. . .  
A földnek minden népe, hogy békül 1 
Úgy békül, majdnem belekékül ! . . .
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Komisz egy bor ez! Piszob egy élet! 
Itt a poézis mind szerteszéled !
Én bús lantosnab születtem — érzem 
S egy boronáért soronbént vérzem, 
G y ö n y ö rű n  bezd tem  és rondán

[végzem !
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Kockacukor
(1920)

(A háború alatt és az azt kö
vető években, a jókedv és a koc
kacukor eltűnt a föld színéről. 
Mikor végre a kockacukor újra 
megjelent a láthatáron, a költő 
nem hitt a szemeinek. Énekelni 
kezdett a cukorról az olvasó ve
szélyére és kárára s édes dala 
imigyen hangzik.)

A kirakat előtt állok,
Vájjon nem csal a szemem ? 
Itt én kockacukrot látok? 
Kalapom is leveszem,
Hadd gőzöljön az eszem !

Kockacukor ez vagy kréta ? 
Az lesz I Ez más nem lehet ! 
Kockacukor ! Ez nem tréfa ! 
Erre a szám már nevet,
Mert hat éve nem evett !
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Kockacukor! Nem csalódom!
De az ár, mely rajta áll!
Mikor lesz nekem oly módom 
Hogy az árát kikínlódom ?
Addig elvisz a halál !

Kockacukor ! Ot darabbal 
Ettem a kávémat én,
Egykor régen . . .  TejsEÍnhabbal... 
A jelen SEÍvembe vagdal. . .
Oda van minden remény i

Ah, de mégis! Szívem éled !
Már oszlik a bánatom,
Hogy kockacukorral éljek:
Én Szalmássy úrral tényleg : 
Magam — adoptáltatom.
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Én jót kínyaraltam magam.
fi920)

(A jó után rossz következik. 
Est az Örök igazságot énekli meg 
a dalnok. Számára ugyan az élet
ben jó nélkül, mindig csak rossz 
következett, de hát nincsen sza
bály kivétel nélkül Az olvasó is 
legyen elkészülve a legrosszabbra, 
anélkül, hogy itt valami jót vár« 
hatna.)

Én jól kínyaraltam magam ! 
Nagyszerűn le vagyok sülve, 
Lelkem könnyű, szivem vidám 
S a zsebem ki van ürülve. . .

Én jól kínyaraltam magam !
— Ézt megéreztem előre — 
Betörtek a lakásomba 
S mindent elloptak belőle.

Én jól kinyaraltam magam !
Mig lakom üresen állott, 
Rekvírálták s beletettek 
Egy szép — tíztagú családot.
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Én jól hinyaraltam magam !
Két malacom be sem várva 
Engem. — Végrendelet nélkül 
Ment innen a másvilágra.

Én jól hínyaraltam magam 1 
A padláson láncolásra 
Volt hétezer doboz gyufám 
S az egér mind összerágta.

Én jól kínyaraltam magam !
Az ember mire nem ébred !
A sok gyufa lángra lobbant 
És a házam porig égett.

Én jól kinyaraltam magam ! 
Nincs semmim már földön, égen 
Egy vigaszom maradt csupán*
Itt hagyott a feleségem !
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Bús dal a dudáról.
C l 920)

(Poétánk sajtóperektől fel
zaklatott idegeit, ezídőben egy 
fertelmes gyári duda vadította 
meg még jobban. Közel állt hozzá 
a jeles dalnok, hogy mérgében 
lantjáról letépi az összes húrokat. 
Az olvasó végtelen hátrányára, 
ez nem történt meg. Azért kö
vethette el az alábbi zengeményt, 
ami imigyen dudál )

Mint a szirakuzai zsarnok ércbíkája 
Bömböl a hajnal-légen át,
Búgva, n y a fo g v a , hörögve ordít: 
Rabszolga ! Vedd fel az igát !

Munkám olyan, hogy éjfélkor fekszem» 
S a guta üt meg engemet 
Mikor hajnalban, öt órakor 
Megráz e hang földet, eget.

136



Nem tudom, hogy melyik gyárban
[bőg?

Melyik rabszoga-telepen,
De ha tudnám, én feljelentném, 
Igazán, szívből, melegen. .

Mert ha törvénybe van iktatva 
A nyolcórai munkanap 
Mért bömböl reggel öt órakor 
Ez az undok zsandárí hang ?

Velőttépő, hajcsár-üvöltés!
Mely hajnalban agyamban kap, 
Mikor kezdődik a te gyáradban 
Az úgynevezett — munkanap ? ! . . .

Ha az utcán én dalba kezdek,
Vagy elkurjantom magamat, 
Csendháboritásért a bűntetéspénz 
Mindjárt a nyakamba szakad.

Mi jogon bőg a gyári gőzkürt ? 
Hajnalonként a légen át ?
Hogy felébressze a rabszolgákat?
S a „Cég" jól érezze magát?
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Ha azt akarja — el ne késsen 
S a robotos mind ott legten.
Ne kürtöljön. De munkásának 
A „Cég" Wekker-órát vegyen !

Ne bőgesse e ronda kürtjét 
Az egész várost költve fel 
Csak azért, hogy a profitjából 
Valahogy csöppse vesszen el !

Ha minden műhely, hivatal, bolt, 
Ahol csak munkás dolgozik, 
Munkakezdéskor bőgni kezdne : 
Bolondokháza lenne itt !

Mi cimen bőgsz hát gyári gőzkürt ? 
Mi címen eszed éltemet ?
Rekedj be már ! Fulladjál már meg 1 
Amint csak tudsz ! Amint lehet ! . . .
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V a l l o m á s
l'iss»)

fEgy „Zord Idő“ című, abhor 
itt megjelenő irodalmi újság, köl
te m én y -p ál y áza to t  hirdetett, 
amelynek Berde Mária, az ismert 
költőnő is egyik bírálója volt. A 
szép bírálóhoz, egy mellőzött 
költő, az alábbi bánatos dalt irta.)

Búra hajló ciprus árnyán 
Elmerengek alkonyórán, 
Reményvesztett szívvel állok,
De egy tudat rózsát szór rám. 
Elvesztettem minden üdvöm, 
Múló álom e szerelmem,
Ám azért nem csüggedek el,
Rám zuduló veszedelmen, 
lm, valami megvigasztal 
Állom a fájdalmat érte,
Hogy a költői pályámra 
Oh, te dicső fényes pálya ! — 
Zord csapást: rózsás kéz mérte...

139



A z e z r e s e k .
0920>

^Ifjúkorában a költőnek egyet
len álma volt, hogy egy ezres 
legyen a zsebébe\ De est, akkor 
nem érhette el. És íme, élete al~ 
konyán, tele lett a ssebe ezre
sekkel, de esek nem értek sok
kal többet, mint a higiénikus pa
pírok. Erről borong as alábbi 
bútól átszőtt dal.,)

Ezrest adnak a cigánynak,
S ez oly megszokottnak látszik. 
A szomszédom tiz gyermeke, 
Mindegyik ezressel játszik.

Ezrest adnak két tojásért,
Ezrest egy cípőzsinórért,
Ezrest egy pakli gyufáért,
Ezrest egy félkiló sóért.
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Ezresebbel, gyujtnab tüzet 
Mert más píszbos papír drága, 
És ezrest használnab bérem, 
Minden célra nemsobára . . .

Ezres ! Óh, te álom-pénznem ! 
Mely után leibem sóvárgott ! 
Hitted volna, hogy megérjél 
Ilyen cudar, rossz világot?!

De csab legyél türelemmel, 
Gyere, gyűljél nálam szépen, 
Gyere drágám, én szeretleb, 
Nebem Te vagy eszménybépem !

A sob buta megtagad most,
Nem szeret a sob tudatlan,
Én téged ímádlab mindig 
Ernyedetlen, változatlan !

És Te utálatos, csalfa 
Híved voltam rosszban-jóban 
Még sem abarsz hozzám jönni, 
Most sem abarsz tudni rólam !
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Megátkozlak ! Ne légy boldog 
Sem a földön, sem az égben. 
S mázsaszámra vegyelek meg 
Majd makulatúra képpen !
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A pénz»
(1920)

("Abban a történelmi korban, 
amikor e szép dalok Pallas Athé
néként a költő isteni agyából 
előpattantak, pénz helyett, min
den bank, vállalat és fízetőpíncér, 
színes papírpénzeket nyomatott. 
Akkor minden szabad volt. A 
költő e pénzek ellen méltatlan
kodó dalát van szerencsénk itt 
átnyújtani.^

Piros, sárga, fehér és kék,
Százfajta szinvegyülékben 
Gyűlnek nálam papírrongyok 
S azt mondom, hogy: ez a pénzem.

Kedves tarkabarka piszok,
Te vagy az isteni pénz hát?
Ezért csalunk? S ez képezi 
Ma a munkánk hozadékát?
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A régi kékhasu bankók,
Hogy értékük köddéválott, 
Szégyenükben, bánatukban,
Itt hagyták e szép világot.

Eltűntek a láthatáról,
Az ő szerelmüknek vége.
Nem mosolyog többé róluk 
Ránk a bájos hölgyek képe.

Vállalat, bank, pincér, krajzler,
Ma bankókat nyomat kérem 
5 nálam gyűl meg e sok mocsok, 
Ezért háborog a vérem !

Mi vagyok én ? Jegy szedő tán ? 
Erről mért nem ír a sajtó ? ! 
Vámos vagyok t. olvasó,
Avagy talán szeméttartó ?

De a tarkabarka rongyok 
Jönnek, mennek, kopnak, gyűlnek, 
Mikor egy-kettőn túladok 
Hatványozva visszadülnek.
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Ha e színes pompás „pénzen" 
Nem vón rajta az értéke,
Ha csak tiszta papír lenne,
Én azt hiszem — többet é r n e ! . . .
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F e l l é p j e k  ?
(1920)

(Ebben az időben voltak az 
uj impéríum alatt az első válasz
tások. Minden nímand fellépett 
képviselőnek, így a költő is hon
atyának akart felcsapni, a lenti 
dal szerint)

Töprengek szörnyümód én, kérem, 
Töprengek irgalmatlanul,
Szemem szikrázik a gondolattól 
Sőt már homályba is borul.

A gond emészt, a pálya csábít, 
Mily szivettépő izgalom !
„Szedd le a nyár nyíló virágit,“ 
Súgja egy bűvös fuvalom.

Lépj fel barátom, lépj fel, lépj fel í 
Képviselő, honatya lész !
Milyen nagyszerű szinekura !
S nem kell hozzá tehetség, ész !
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Seit, panama, kijárás, ez s az,
Még elképzelni sem merem,
Mi jár vele nappal és éjjel,
Minden — ami csak pénzt terem !

S mit kell tenni a népért, érte,
Akit úgy nyom a bús kereszt ? 
Választás előtt egy pár frázist 
Az ember szépen megereszt.

A parlamentben mindig hallgat,
De miniszternél ácsorog,
A folyosón nagy hangon lármáz 
S a föld így vidáman forog.

Igen fellepek ! A hazának 
Meghozom az áldozatot,
S minden zsebem megtörnöm lassan... 
Barátim — pukhadozzatok ! . . .
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Én és a kutyák.
C l920)

(A dalnokot a költésben (nem 
tojás és pénz, hanem e dalok köl
tésében) éjjelente állandóan za
varták a szomszédok kutyái, ame
lyek üvöltése idegesítették a kotló 
költőt. Akkoriban tömérdek kutya 
volt e környéken. Ma bezzeg, el
tűntek a kutyák (a négylábúak). 
Bizonyosan megette őket a kutya
adó. De lehet, hogy a nyomorba 
jutott gazdáik. Ebben a jó világ
ban ez is megtörténhetett )

Mikor e dalt kezdem én írni, 
A bús pénteki éjszakán,
A bánat, düh, méreg és átok 
Komor fellege dűl reám.

E dalt, e bús, e cítromízü 
Humorral megírt dalokat, 
Amikor én lantolni kezdem 
Pukkadozok mindig sokat.
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Pont, amikor a Múzsát várom 
S a költő-ér már csörgedez,
A szomszédok tíz nagy kutyája 
Bőszen, vadul vonítni kezd !

E gaz csoport — sokszor figYeltem — 
Egész héten hangot sem ád,
De mikor én a vershez kezdek, 
Bőszülve bőg a légen át.

Ugat, vakog, morog, vonít,
Üvöltöz szörnyen míndenik 
Poézísemnek szaga van tán ? . . .
S ez nem tetszik, lehet, nekik.

Puskám nincsen. Bunkót ragadjak? 
Ezzel döngessem őket el ?
Avagy talán mérgezzet hússal 
Pusztítsam, irtsam innen el ?

Ennyi ebnek kell öt kiló hús.
©t kiló hús ! Uram Atyám 
Ha én öt kiló húshoz jutnék 
Egyszerűen — megtartanám !
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Megenném én ! Nem a kutyák. 
Milyen ötlet ! így is teszek.
E versek tíszteletdijából 
Ezek után csak húst veszek !

Igen úgy lesz. Több húst eszem, 
Kutyák, kifogok rajtatok !
S akkor, ha lantom pengetem 
Kutyák, ti csak ugassatok !
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( 1920)
T i n t

(A költő, agya kiszáradását 
kezdi tapasztalni és a tintás
üvegre fogja e baj okát, mint 
minden ember, aki a saját buta
ságáért soha sem magát, hanem 
mindig mást tesz felelőssé.)

Tinta, te komor, fekete piszok 
Undorodom szagodtól máris 
És a falhoz váglak—mit Luther egykor, 
Rögtön, te ronda kalamáris !

Tinta ! te harmat, az ördög virágán, 
Éjszinü esője a gondolatnak,
Melytől szerte röppennek a regék 
S az eszmék mindig elhervadnak.

Mig az agyamtól a toliamig ér, 
Vége a remek, pompás ötletnek, 
Mert csillogásíd rá, 'fekete lé, 
Remegő, sötét árnyékot vetnek.
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Tinta ! Te agyak gyötrelmes könnye, 
Gyászpatak a hófehér papíron, 
Amivel álmomat, könnyímet, búmat, 
Remélve, sóhajtva csak írom, írom.

Tinta te ...  Pardon... Bocsás meg tinta, 
Nem te vagy a hibás, tudom, belátom 
De minden szamár író csak téged 
, [átkoz.
Én sem vagyok jobb, kedves barátom.
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Játékbarlangok.
(1 9 2 0 )

( A h  újságok, akkoriban, azzal 
a kecsegtető hírrel maszlagolták 
a hívő lelkeket, hogy játékbar~ 
tangókat fognak az országban 
mindenfele felállítani és ezek jö
vedelme fedez minden adót. Mi 
nem fizetünk semmit Azóta meg
győződtünk arról, hogy a játék- 
barlangok elszaporodtak itt, mint 
a szemét, de ennek dacára, tö
lünk az utolsó fületlen gombot 
is elvitték adóképpen.)

Azt olvastam az újságban 
— Mennyi jó ötlet is szállt itt — 
Hogy a kormány erre, arra 
Játékbarlangokat állít.

Megvallom — a szívem éledt,*
Es megbízsergett a vérem,
Most mondják, hogy nem haladunk 
Mindenben és minden .téren !
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Monte Carlóból — egy ország 
Urasan, jól, vígan él meg 
Nem nagy ország -  ám de ottan 
A deficittől nem félnek.

Ha tíz játékbarlangunk lesz,
Mind hoz egy-egy míllíárdot, 
Akkor olyan bőség lesz itt, 
Amilyet szem még nem látott !

Fogyasztási és más adók 
Nem kellenek, köddéválnak,
Se ipar, se több termelés. 
Fíttyethányunk a munkának !

Portás, píncsér, krumpíe lesz itt 
Minden nemzetbelí ember,
Foly a bor, pezsgő s szerelem 
S pénz lesz annyi, mint a tenger!

Minden hadi kárunk, bajunk 
Fizeti a pinka bőven,
Jól élünk, nem nyomorogva 
Mint a régi rossz időkben,
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S a morál ? . . .  Mi közünk tőle ?
Ki törődik máma ezzel ?
A példa szó is azt zengi :
Ne játsz huncut és nem vesztei ! . . .
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Tízéves találkozón.
(1920)

(À maturans diákoknak jobb 
időkből rossz szokása a tíz- és 
több éves találkozók rendezése. 
E hibás kinövés előnyét és hát
rányát zengi az alábbi dalocska.)

Ah öreg fiuk, hogY összejöttek, 
Tömérdeket ittak és ettek 
S konstatálták, hogY a sovánYakból 
Kövérek, sőt pohosak lettek.

Elemlegették a régi időket 
Minden emléket felmelengettek.
A tanárokat és tanulókat,
Akikből hires emberek lettek.

Sokan elhozták a feleségüket,
Amit nagyon okosan tettek,
Mert a hajdani tanulótársak 
Kikben a diákvirtus újra feltámadt, 
Két kis nőt — rögtön megszöktettek.
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Ó da egy kráglíhoz,
(19*20)

(A mai generáció már nem is 
igen tudja, hogy mi a krágli. Ez 
hérem egy magas vászon örv 
volt, hemény, mint a hő és gal- 
lérnah is hivtáh s az ingre gom- 
boltáh fel. A hrágli mindig szíi- 
hebb volt, mint a nyahunh és a 
soh gutaütést részben ez ohozta 
s részben az, hogy soha sem volt 
a dobozban, mihor hellett, egy 
tiszta hrágli. Részletes ismertetés 
az alábbiahban.)

Barátim !
Ezennel végleg tönkrement 
Az utolsó, használható hráglim 1 
A mosoda íme tönkretette,
Az idő vasfoga megőrte, megette. 
Bánatos szívvel zengem im dalom 
Szivemben füstöl méla .fájdalom. 
Krágli! Én hozzád ódát írok 
S könnyeim árját pergetve reád, 
Sírok, sírok__
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Kráglí ! Te édes, utolsó,
Még húsz krajcáros kráglim, 
Merengek rajtad s az ifjúkor színes, 
De hamar hervadó vírágin.

Te voltál akkor is vékony nyakamon 
Mikor megkértem drága angyalom. 
Sőt az esküvőmön is ott voltál velem, 
Te, öreg kráglim és a — szerelem !,.. 
S ha széthessegetem ím a bús ködött 
Nyakamon voltál midőn imádott nőm, 
Ama tüzérhadnaggyal -- megszökött... 
S mert annyi örömben s bajban ve

lem voltál,
Bús szívemben neked épül emlékoltár. 
Fájó könnyem hull rád, amidőn meg

foglak
S mint nő szokta mindig a férfi szí

tvével
Bánatos sóhajjal — a szemétre doblak.
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Szóvá tán fogok meghalni.
(1920)

(A költő, szerelmi bánatában 
a szovátaí tóban akarja végezni 
gyönyörű pályáját. E tó arról 
nevezetes, hogy minél mélyebbre 
síilyed bele az ember, annál for
róbb a vize. Úgy látszik, az 
ördögök tüzelnek alatta A sze
gény, elkeseredett poéta, miután 
önöket megfőzte, most magát 
akarja megfőzni.)

Én hérlek már éveh óta,
Megfürdök a Medve-tóba.
Ha nincs köszvényem, vagy náthám 
Ott nyaralok minden évben,
A kacéran szép Szovátán.
Igen, eddig megtehettem,
Egy kis bankkölcsönt felvettem 
És minden julíus hóban 
Fürödtem a Medve-tóban.
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De nagy a drágaság máma ! 
Rám nézve már nincs Szováta ! 
Rám nézve már nincs is semmi ! 
Én elfogok temetkezni. 
Temetkezni? Jó is lenne,
Ha ez olyan könnyen menne ! 
Egy temetés ma mit kóstál ? 
Ebből egy hónapig élek 
Szovátán a Medve-tónál.

Mit tegyek hát ? Ő  is ott van ? 
A hűtlen, a csapodár nő 
A Medve-tói habokban . . .
Ő, ki szivemhez van forrva. 
Nem is gondolva többé rám, 
Lubickol a Medve-tóba.

Neki könnyű, megtehette,
Mert egy hadnagy elszöktette 
És ők ott vidáman élnek 
Mig én itthon, égve-égek.
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Olvasóm ! lm Isten önnel, 
Sirasson meg pergő k ö n n y e l, 
Előleget kérek s megyek,
Hogy ama csapodár nőcskén 
Irgalmatlan bosszút vegyek !
. . .  S majd ha a feszes trikóban, 
A többi vidám hölgyekkel 
Ott fürdik a Medve-tóban,
Én hevemtől elragadva,
Egy nagy követ felragadva . . .
. . .  Feldúlt keblemhez karolva, 
Beugróm a Medve-tóba ! . . .
Ott, hol legforróbb lesz a víz,
Én, a repedtszivü Hafíz. 
Elsülyedek és megfövök, 
Fájdalmamban, rugók, bőgök.
S ha felvetnek a hullámok, 
Felsíkoltnak fagylalóan,
Az asszonyok és a lányok.
És én mindent elfeledve 
Libegek ott hanyatfekve.
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Megismernek. Szavuk méla : 
„Barátunk a nagY poéta,
A vig dalok bús költője 
Főtt marßafiüs lett belőle..
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Ameríka«láz
(1920)

(A költő elhatározta, a kö
rötte felburjánzó modern versek 
hatása alatt, hogy ír egy dalt, 
ami bizarr és eszmeszegény lesz. 
Sikerült. íme :)

Tata, velem nem lehet komázni ! 
Tata, én itt nem akarok fázni,
Tata, én a kínlódást meguntam, 
Tata, búmban tegnap én berúgtam, 
Tata, engem a nők mindig csaltak, 
Tata, a poloskák is mindig csak faltak, 
Tata, én itt unok minden dolgot, 
Tata, unom cipőmön a foltot,
Tata, nekem a ruhám is vásott,
Tata, nekem a bú itt sirt ásott.
Tata, magát n a g y o n  szépen kérem, 
Tata drága, adja ki a bérem,
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Tata szívem, adja hí a jussom, 
Tata nézze, hogy fia kijusson, 
Tata, miért legYek én itt kába ? 
Tata lelkem, mék’ Amerikába ! .

Kétszázháromszor elolvasván a fenti köl
teményt, konstafálom, hogy nagy tehetség va
gyok. Egy modern költőnek ezt magának kell 
hangsúlyozni, mert más úgysem mondja . . .



Minden fekete.
C1920)

(A jeles poétát sötétséggel 
vesz; bőrül az élet. Nappal a 
viszonyok, éjjel a nem égő utcai 
lámpáb miatt szenved. Ez a fe
kete sötétség a költő lelkén és 
az alábbi versen is megülepszik.)

Mentem az utcán a nagy sötétben, 
Mélán, borongva, leverten 
És orromat, e bús uborkát,
Emberbe, falba, fába,
Pádan, egykedvűn belevertem . . .

És csak mentem a feketeségben, 
Jártam a csöndes álom-várost, 
Diogenes apám, add ide a lámpád ! 
Haza különben hogyan jutok már

[most ?
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Mentem és mérgemben egyre nevettem, 
Szemem behunytam.
Minek itt a szem már, kérem ?
Egy csókolózó párnak nekimentem... 
„Ha jót akar, hallja, hát kitérjen ! “ 
Bömbölt egy hang és kaptam négy

[pofot,
Amiből kettőt vísszakentem 
És mentem tovább, hosszan, végtelen 
De már egyátalában nem nevettem...

Minden eszembe jutott ami fekete : 
Szén, szerecsen, tinta és éjszaka,
A nyomdafesték, a gyász, az uzso-

[rásagy
S ezek királya a jó ördög maga.
Az Ady Bandi által dalbaszőtt, 
Sokat szidott fekete zongora,
A sok sötét után a nagy világos, 
Esténként ez a fényben úszó város, 
Az utcák egykori ragyogó szép sora.
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Mi lett belőlük ? A sok feketeségtől 
Gyűl bennem, gyűl a fekete epe. 
Utolért minket egy fekete átok,
Élet ez így ? Az orromig se látok, 
Ette vón meg a fekete fene ! . . .
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T é l i  i d i l l .
í/920>

(Ä2 alábbi tragikus végű eset, 
a mai ember ídegéletére vet ko
mor árnyat. Kérjük az olvasót, 
mielőtt e vers elolvasásához kezd, 
küldje a tisztítóba az összes ide
geit. De még jobb, ha mindet 
kicserélteti.)

Törötötötötö korríja puff, puff, 
Törötötötötö korríja puff, puff

Hej, azt a jószagu ístenfáját !
Vágják a szomszédom két vagon fáját 
S az ablakom alá álltak a géppel,
S a fenti melódia engem 
Hat óra ’hosszája, hogy folyton képei, 
Ássa a vesém, rágja a májam, 
Belefáradt a szitkokba szájam !
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Törötötötötö korrija puff, puff, 
Törötötötötö korríja puff, puff.

E szörnyű zaj folyton dől belőle 
És én már futóbolond vagyok tőle. 
A fülem bedugtam két nagy portör-

[lővel,
Összeverekedtem mérgemben a nőm

im el,
A díványon dühvei végigheveredve, 
Egy báránybőr sipkát húztam a fe

liemre.

Törötötötötö korrija puff, puff, 
Törötötötötö korrija puff puff.

És rágondolok problémákra : 
Rágondolok az alkimistákra,
A kör négyszögesítésére, az örök-

tmozgóra
S ezalatt elröpült sok perc és óra !
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S a gép, e zajtokádó sárkány, 
Magához ölel, mint egykor a mátkám, 
Zajával a szivem, a lelkem belengi, 
Zsíbbasztó gazsággal a fülembe zengi :

Törötötötötö korríja puff, puff, 
Törötötőtötö korrija puff, puff.

Ki találhatta fel ezt a ronda gépet? 
Hogy vernék agyába egy 20 centis

[éket I
Föld kidobja testét, ég kidobja lelkét, 
Ingatlan-iroda adja el a telkét, 
Legyen hivatalnok, Wrangel-sorsra

[jusson
És ha van még szeme, az menten

[kifusson.

Törötötötötö korríja puff, puff, 
Törötötötötö korríja puff, puff . . .

Az udvarra futok, de mást mit is
[tegyek,

Mérgemben egyenest a gépészhez
[megyek.
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— Hallja ! A nyavalya törje ki ma-
[gácskát,

Meddig vágja még itt, nekem ezt a
[fácskát ?

— Neked ? kérdi, per pertu, az alak,
— Neked nem vágunk fát mi soha,

[te salak !
— Salak ? Nekem mondtad ? És rája

rohantam,
És bízva küzdöttem és már fojto

gattam,
De ő erősebb volt és én hanyatesém 
És menten leszakadt hátamban a

[vesém :

Törötötötötö korríja puff, puff, 
Törötötötötö korríja puff, puff,

A vaskulcsot én a fűrész alá dobtam, 
S a bőgő sárkányfog széjjel ment 1

[legottan I

171



Rendőrség, bíróság: ezer lej a vége... 
De azt az undok zajt nem hallgatom

[mégse 1
Ez a fő uraim ! Nem kell betropální, 
Hanem, hogyha muszáj, sarokra kell

[állni.
De azért önöknek négyszemközt meg- 
, [vallom

Almomban még mindig egyre csak
[azt hallom :

Törötötötötö borrija puff, puff, 
Törötötötötö korríja puff, puff . . .
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L e v é l .
U  920)

(A jeles poéta, egy leépített 
tanárt akart valahol elhelyezni, 
akit „szólj igazat betörik a fejed" 
elveiért dobtak ki állásából. Kí- 
líncselése meddőségét írja le az 
alábbi zengzetben )

Barátom :
A kilincselésnek eredménye nem lesz, 
Azt mar előre látom !
Raccsosí Vízfejű Oklel 
Gróf úrral a tegnap beszéltem 
S hogy tegyen önért mégis valamit, 
Nagyon melegen kértem.
Nála volt régi képviselőnk is : 
Vaskönyökü tires Arcátlan 
És én a körülményeket előttük 
Nyíltan, igazán feltártam.
Egy ajánló levelet kaptam tőlük 
Pénztől Szagos Bárgyú bankigazgató

[úrhoz
Festvén előtte az ön helyzetét :
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Kijelentette, hogy kegyed túloH . . . 
Olyan rossz dolga önnek nem lehet, 
Egy tanár kaphat állást máma 
És önért semmit, semmit sem tehet!.. 
Harácsoló Szipoly gyáros úr,
A jobb konjunktúrákat várja 
És nem hogy embert venne fel,
A munkásait is kizárja . . .
Raboldkí Csaló és Társa 
Kereskedők könyvelőt keresnek,
De tekintve az ön elveit,
Ilyen embert fel nem vehetnek. 
Iddlemagad Rókázz jópolgártársam, 
Kacagja, hogy nem tudok önnek he

gyet lelni
S adott egyben jó tanácsot is: 
„Menjen el az az úr utcát seperni, 
Erre való az ilyen anarkista fajta" 
Ott volt Nagyszájú Korlátolt mun- 

[kás elvtársunk
És ő is nagyot röhögött rajta.
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S ha így ön ezen a társaságon 
Gondolkozva végig tekint, 
Legközelebb magát ugye ? 
Feláldozza értük — megint ? ! . . .
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Karácsonyi költemény.
(1920)

(A versben minden van, csak 
karácsony nincsen, amint es a 
legtöbb karácsonyi versben sso- 
kott lenni, illetve nem ssokott 
lenni. As olvasó, valahonnan más 
helyről merítsen ihletet, mert a 
versből nem lehet )

Itt van megint a szent karácsony, 
Gyertyácskák csillognak a ringó ágon, 
Már tudniillik a karácsonyfákon.

A boltos túl ad az avas mákon . . .  
(Ebből sem lesz karácsonyi vers, 
Azt már előre s szomorúan látom)

Pedig óh, pénzre volna szükségem, 
K. Szerkesztő Ur, kegyeit kérem, 
De e hidegben megfagy a vérem, 
Sőt agyvelőmnek is minden sejtje, 
Ami csak eddig rímeket rejte.
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Ha pénzem nincs, úgy bölcsön béreb, 
A böltészetben is ily útra téreb. 
Kéreb tehátlan Nagy Emmától,
Meg aztán Berde Máriától,
Ób a télben is vírágoznab 
S rimebet folyton felhalmoznak

Bájos böltőnőb, térdelve bérem, 
Küldjeneb egy pár rimecsbét nébem, 
Lángoló, avagy megrepedt szivet 
S bennüb hölgyebtől levetett rímet. 
Légyeneb régib bár, vagy elbopottab, 
Amit a fótnabvalóbhoz dobtab . . .

Mert biadómtól barácsonyonbént 
Versemért egy lejt bapob soronbént, 
Ezért szeretném ha vers teremne,
Mi legalább is négyszáz sor lenne...

Igaz, hogy ha ezt a biadóm látja, 
Ájultan dől ő rögtön dugába.
De egy szent célra bell a pénz mostan 
Állván a télben bifosztottan.
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Eszmékben, pénzben szörnyű sze
gényen

Ahogy nem álltam, biz isten, régen 
S anyagi gondok azért gyötörnek 
Mert perzsianer-prémet ígértem 
Egy aranyos kis kórista hölgynek...

(Karácsonyi versem merengve nézem 
Igazán gyönyörű, azt látom, érzem! 
De a lelkem mélyén döbbenve kiáltom; 
Költő! Te aggmajom! Hol itt a — 

[karácsony ? . . . )
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Ú jévi m érleg.
(1920)

(As év utolsó napján lesárja 
mérlegét a jeles költő is. A ssíl- 
vessteri mérleg nem elégíti ki a 
poétát, mint ahogy nem fogja ki
elégíteni a vers as olvasót.)

Kérlek !
Bármínt csűröm, csavarom, 
Osztom, szorzóm, kavarom 
Nem sikerül a mérleg.

Kérlek!
Tüskékkel és virággal 
S arcátlan gyorsasággal 
Röpülnek át rajtam az évek . . .

Kérlek !
Minden reményt és álmot, 
Dalt, szerelmet, virágot, 
Elvittek tőlem végleg.

179 12*



Kérlek !
Tegnap még gyermek voltam, 
Nádlovon lovagoltam, 
Gyümölcsök nekem értek.

Kérlek !
Tegnap még szerelmet valltam 
S lányt, asszonyt folyton csaltam, 
Jaj, hogy ha visszatérnek ! . . .

Kérlek !
Tegnap gyötörtek és gyötörtem 
És ma már végképp összetörtem, 
Én már mindentől félek . . .

Kérlek !
Ma már a fény is ködöt áraszt,
A tavaszemlék is agyonfáraszt, 
Már nem „akarok“, csak „kérek.“

Kérlek !
Ez az élet már füst és pára 
És el is múlik nemsokára,
Aztán pihenni térek.
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Kérlek !
Átváltozik a lelkem, testem 
De egy uj csillagon tán újrakezdem 
S ott ís ilyen less a mérleg.
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E p i l ó g u s .
fl 920)

(A  dal ott alant, sóhaj, a nagy
szerű poéta egy elszállt szerelme 
után, amely szerelem és tárgya, 
— a melléheit ábra szerint, — a 
legjobb akarattal sem mondható 
nagyszerűnek.)

A szive olyan volt mint a vaj, 
Fején napsugár volt a haj,
Szeme egy észtvesztő pokol 
És most mást ölel valahol . . .

A mosolya — egy böltémény, 
Keble — ezt le nem irom én !
A kacagása — gerlebúgás,
Szilaj haragja — erdőzúgás.

Csak három hóig volt a párom 
De én örökké visszavárom,
Mikor megszökött — óh, ki hitte? 
Még a fehérneműm is mind elvitte... 

e_^
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A g ó ï y a.
(1920)

(A világon már annyi bajt 
s gondot okozó gólya, a zseni
ális költőnek is megkeseríti 
életét, amint alább látjuk. Abban 
a szép korban, mikor e vers 
született, minden vasúton jött áru 
részben vagy egészben — eltűnt: 
A vers egy kacér kitétele erre 
céloz a gólyával kapcsolat
ban, mert a vasutasoknak, dacára, 
hogy mindig utón vannak fvagy 
éppen ezért), mindig sok gyer~ 
mekük volt )

Vitatkoztam a nyolc éves fiammal 
S a jó ég a megmondhatója, 
Mennyire belezavart a hazudozásba 
Az egyebekben kedves madár: a gólya.

Arról volt szó, hogy egy kisgyereket, 
Amelyen rajta már a pólya,
Hogy bír elhozni a piros csőrében 
A hosszúlábú s hosszunyaku gólya ?
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Osszehazudtam fűt-fát én neki !
(Az apákat a sors ily beszédtől óvja) 
jelenthetem, csuful a szószba mártott 
Engemet ez az ominózus gólya !

Én más esetben mesterin füllentek, 
(Az Isten bünül fel ne rója)
De most egy kissé nagyon megviselt 
Engem a gyermek-liferáló gólya.

— Télen a gólya Afrikába van?
— Ott van fiam, ott nem fagy be a tója.
— És télen mégis annyi gyerek jön ! 
Hogy küldi el ezeket, apuka, a gólya ?

— Hogy küldi el ?... Hát... automobilon
— S ha eltörik az autó rugója ? 
— Akkor... postán... vagy vasúton talán, 
Igen, igen... vasúton küldi el a gólya.

— Azért van annyi vasutas-gyerek ! 
Eredt meg újra az én fiam szója.
— A vasutasok mind hazaviszík, 
Akiket másnak küld a gólya ' . , .
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Hamvazó szerda,
( 1990)

(A vidám farsang után elkö
vetkező bánatos hamvazó szer
dák szörnyű tragédiáját sírja el 
költőnk, alább, nagyszerű lant
jának mélán zengő húrjain.)

Sajog bennünk a gége égve : 
Sokat néztünk, bizçny, az égre, 
Illetve a fehér plafonra,
Amíg a bor-ár belénk omla.

Ezek a vidám murik, bálok, 
Lábamon, kérem, alig állok, 
Mikor lesz ennek mégis vége ? 
így tönkre megy zicher a gége !

Mulattam Véle égve, félve,
S nem tudta meg sohsem a férje, 
Esküszöm, kérem, Karneválra, 
Nincs senkinek ily remek vállal
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Olyan gyönyörű, gödrös álla,
Olyan picibe, csókos szája,
Olyan mesés, formás bokája,
Olyan gonosz, hamis, zúzája !

A férje vén, mogorva, bárgyú,
Egy megrepedt, elromlott ágyú. 
Minket soha nem szomoríta,
Tűrt mindent mindig, mint a birka.

Soha felénk se figyelt, nézett,
Tőle nyalhattuk bátrán a mézet 
S mialatt ő szarvakat számol, 
Nekünk harsogva dalolt a mámor !

S mégis, egy avatatlan, szörnyű percbe, 
A vén gorilla mellettünk terme,
A szavakat dörögte, nyomta.
Amint fülünkbe belékongta:

— Szereted nőmet régen látom, 
Elfogod venni tehát barátom,
Bútort és ruhákat adok véle 
S szent marad köztünk tovább a béke.
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A mulatságnak ez a vége,
Nézünk merően fel az égre, 
Hölgyem komor, én bús vagyok 
A mi szemünk már nem ragyog.

Magunkra hagyott minket Ámor, 
Szivünkből elszállt minden mámor, 
így lett egy pár Jenő és Berta 
Oh, Farsang! Jaj, Hamvazószerda
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M a c s k á k ,

(1920)

(Sob ismert bedves énebesnő 
csattogó dalára mondjáb a rossz
májú brítibusob, hogy „macska- 
nyávogás“. E macsbanyávogá- 
sobat, a poéta nem meri védel
mébe venni — a felesége miatt.. 
De a férfimacsbáb nyávogását, 
annál erélyesebben védi.)

Szerelmes nyávogása zeng 
Ablakom alatt egy macska-urnak 
S ezek az ömlengő vallomások 
Agyamba bicskákat szúrnak.

Uram ! Oh, kedves kandúr barátom 
A szerelem repessze önt meg !
Én a fejéhez vágok valamit,
Ha még kegyed itt sokáig ömleng 1

Lehet, hogy ön, a maga nyelvén,
A Nagy Szerelem himnuszát zengi, 
De engem a guta környékez,
Amikor ön párját esengi.
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A macska szól : Bolond poéta, 
Csalogány-dal kell talán néked ?
A szerelemről, szóljon bármi hang, 
Az mind gyönyörű, nagyszerű ének!"

És most e kandúr igazat beszél. 
Szerelmi szó csúf nem lehet soha, 
Legyél szerelmes és megérted ő t: 
Kihültszívü, mogorva, ostoba !

189



Égő szerelmek a szerkesz
tőségben.
(1990)

(Egy hűvös tavaszi délután, a 
szerkesztőség kályháját tavaszi 
versek kéziratával fütötték. A 
költp, e hamvadó szerelmek ha
muján merengj

Mibor a cserjén rügy fakad fel 
S virul ibolya, hóvirág, 
Megzendülnek a fűzfa-lantok,
Mert dalbadől a füzfabárd.

Eped vagy zúg, szonett s az óda, 
A vén szerkesztő mosolyog :
Hát a szerelem nem veszett ki ? 
Divat még ez a rossz dolog ?

S a sok rügyező szívkeservet 
Elnyeli a papírkosár ;
Sohsem nevet a lap hasábján 
Mit a költő zokogva vár. . .
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Az apróbbját a tüzbe dobják 
S én érzem azt a bánatot,
Mi az égő papírból ja jgat. . .  
Hiszen szívek lobognak ott ,

Úgy fáj a lelkem, látva őket,
Bánt ez a sok jajos kereszt, 
Ahogy égnek a nagY szerelmek : 
Mind láng volt! S ime — hamu lesz I



A vén kisasszony táncol.
(1990)

(Poétánk a politikába ártja 
magát, pedig neki jó szive és 
rossz idegei vannak. A politiká
hoz pedig, — amint ezt tudjuk, 
— rossz s z í v  és jó idegek kellenek. 
Mint rossz politikus, elárulja 
érzelmeit az olvasónak.)

Mint egY pedáns, vén nevelőnőt, 
Úgy képzelem el Angliát,
Ez utolérhetetlen korrektséget.
A rend, a csend dicső honát.

Ahol minden kimért és finom, 
Előkelő, nYugodt, nemes,
Hol más népek baját meglátni 
Nem szokták, mert — nem érdemes.

Fő náluk: otthon rend legYen,
És ugY dolgozzon a világ,
HogY jólétben, gondnélkül, szépen 
Eltartsa büszke Angliát.
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Egy század óta igy megyen,
A föld csak érte hord igát.
Most meglátszik kendőzött bája 
S kacagjuk, ahogy e  kánkánt járja, 
A vénkísasszonyt — Angliát . . .
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Rámhuzfáb a hadi adót!
Cl920)

(A fínáncminisHter ur egyik 
meddő munkájáról csattog az 
alábbi kecses dal. Ugyanis, a 
soha semmit nem kereső költőt, 
fiadinjereség-adóval rótta meg a 
naiv adókivető bizottság. A po
éta úgy beszél a versben, mintha 
tudna fizetni, de nem akar. Pedig ő 
akarna — csak nem tud !)

Kifeszitem én a mellem 
És gangosán lépkedek;
Hadinyereség-adóval
Róttak tegnap engemet.

A hadinyereség és én 
Már régidőktől rokon, 
Épp azért a bizottságtól 
Nem is vettem ezt zokon.

194



Hogy mint nyertem a „had“ alatt, 
Arra nem emlékezem,
Mert a fejem elvesztettem,
De meg van lábam s kezem.

Mit ezekkel kipréselek 
A zord sorstól nehezen,
Éppen csak arra elég, hogy 
Napról napra — étkezem.

Az étkezést ne tessenek 
Venni nagyon komolyan,
Milyen a „hadinyerésem“ 
Étkezésem is — olyan . . .

Fizetek hát úri gőggel,
Mért ne tenném?! — Tehetem! 
Csak e fizetések után 
Kevesebbet — ehetem . . .

Azt a kutyafítyuláját 
A világnak uraim !
Annyit kínlódok, körmölök,
Hogy görbék az ujjaim.
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De, ha olyan ügyes volnék, 
Amily ügyes egy s a más, 
Hamis okmány gyártásában, 
Nem ért volna e csapás.

És ha íülönfognáb a sok 
Vagyontítkoló csalót,
Nem fizetne a sok szegény 
S az oly kócos, amilyen én, 
Hadínyereség adót ! . . .
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Martiaddal.C1921)
(Egy költő soha se fogjon 

marhaüzletekbe, — az alábbi ta
nulságos dal szerint. Mert lantot 
pengetni is, lehet, hogy marha- 
üzlet, de legalább nem fizet rá 
az ember. — Legfeljebb az ol
vasó . . .)

Marhab alatt én nem azt értem, 
Amit gondolnak tán önök,
Nem azon kedves embertársím, 
Kiknek naponta köszönök . . .

Itt bús, rideg marhákról van szó, 
Mind, mind bőgő, szarvas barom, 
Azokról zeng most lantom húrján 
Sóhajbafuló, bús dalom.

Sajog a szivem, fáj a lelkem, 
Szemem könnytengerbe merül,
Én nem is csehszlovákul állok, 
Hanem egyedül csak — csehül . .
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Hogy a pénzemet be ne váltsam, 
Az ősszel minden vagyonom 
Belétemettem öt marhába 
Oh én - -  a hatodik barom!

Azt hittem, hogy ez jó üzlet lesz,. 
Hogy ez egY pompás vállalat,
HogY mig telelnek a marháim,
Majd nő az áruk ezalatt.

Szénát vettem, — de méreg drágán 
És az öt tinó kítelelt.
MíndegY — gondoltam — most jön az

[üzlet
Minőre még senkise lelt.

A zöld füvön megfognak hízni 
Eme csont- és bőr-állatok,
Az áruk is biztosan felmegY,
Kárt rajtuk én nem vallhatok.

És mit tesz isten — hölgYek, urak, 
A marha-ár — marhán esett, 
Borzasztóan és bomlasztóan !
Soha ilyen marha-eset !
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Ajánltam én a mészárosnak, 
író körnek, mindenkinek,
A marhát kérem bojkotálták,
Nem kell a marha senkinek!

Félig dögölve, csonttáaszva 
Elkelt végre az öt barom,
De, hogy mennyit is kaptam értük, 
Én azt itt be nem vallhatom !

© t pár cipő kellett a házhoz, — 
Ilyet ki is remélhetett ? !
Az öt tinó árából venni 
© t pár cipőt sem lehetett !

A marha üzlet így végződött. .  ; 
Szemem vérkönnyektől ragyog,
Most nincsen pénz és nincsen marha, 
. . .  Ámbár még én itten vagyok ! . . .
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Probléma.
( Í9 S O

Csak az alábbi versből tűnik 
ki, hogy milyen borzasztóan okos 
ember a költő s méltó, hogy mü
veit önök figyelemmel olvassák. 
Ebből is látható, hogy nem áll 
meg az a mondás, mely szerint 
valaki : vagy okos, vagy költő...)

Nagy kérdésen töpreng a tudomány, 
És vén, molyos fólíánsokba ás, 
Keres, kutat : mi is volt hát előbb : 
Tyuk-e, avagy tojás!

Hogy lesz olcsóság ? Ez a probléma 
Minden tudománnyal felér,
Melyik ár száll le vájjon hamarabb; 
Az árucíkk-é — vagy a munkabér?
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Hol fürdősíínk ?
CÍ92/>

(E problémával, — mely, mint 
a vírágfakadás, minden tavasz- 
szal visszatér foglalkozik a 
költő e halhatatlan könyv komor 
lapjain, annélkiil, hogy az olvasó 
okosabb lenne tőle.)

Hajamba dút tíz töprengő köröm, 
Töröm a fejem, uraim, töröm !
S így töprengnek ma ízr.-rek és gajok 
S kiáltják busán : jaj, hol nyaralok ?

Ismerik önök a fürdő-lázat? 
írunk levelet ötvenet, százat, 
Idegeneknek és ismerősnek, 
Aggnak, ifjúnak, férfinak, nőnek.

így írunk északra, így írunk délre, 
írunk sík helyre s hegyes vidékre, 
írunk Osztendbe, írunk Pocsajba, 
írunk a Holdba, Írunk a Marsba.
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Mérgesen, dühöngve, tombolva írunk, 
Mindegyre írunk míg írni bírunk.
S minden levélnek csak az a vége : 
Ha odamegyünk, zsebünk leég-e ?
Vannak-e ottan romok és várak, 
Milyen a levegő s főleg az — árak ! 
Lesznek-e kik a lórumot értik 
S vannak-e ottan pártíképes férfik ?
Tizenöt fürdőt már kiszemeltünk,
De döntní mégis máig se mertünk, 
Családi tanácson szörnyen veszek

szünk
De érdemlegest mégsem cselekszünk.

S telik a tavasz, telik a nyár is,
Nem írunk, már száradt a kalamáris, 
De azért folyton, mindig készülünk, 
És ezenközben várunk s itt ülünk.
S mi lesz a vége ? Na találják ki ? 
Olyan könnyű ez, megfejti bárki, 
Gondolat szárnyán fürdőkre szállunk 
S itthon kushadva — a Marosra járunk...
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Kabarék,
( m < )

(Az alábbi remek dal, minden 
komoly, a művelődésért rajongó 
olvasó szivét meg fogja remegtetní, 
mint ahogy a költő is megreme
gett, mikor a kabaré gyönyörű 
hölgyeinek pompás lábaszárait 
meglátta. De attól még jobban 
megremegett, mikor kimeredt- 
szemü arcára, kedves nője, egy 
olyan legyintést kent le, hogy 
megafon nélkül, Pesten is hallat
szott a csattanása.

Mibor az ugorba éríb 
S a baracbot, börtét méríb, 
Mibor böröttem a vész gyűl,
Mert a nőm fürdőre bészűl,
Amit régen abaréb:
Megjötteb a babaréb !
Az ízlésünb már nem bényes, 
Nem beli nebünb vonósnégyes :
A Nagy Zenét untig halljub 
És négyszembözt meg is valljub:
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A kupié nekünk elég . . .
S ezt hozzák a kabarék !

Máskor üres és fél ház van, 
Most mílYen kabaré-láz van ! 
Gózón füttYe, BerkY válla, 
L’esik a nYárspolgár álla. 
Pénz fogY, ürül takarék: 
Aratnak a kabarék.

SEalmaözvegY nYála csordul, 
Szemlesütve félrefordul.
Müy isteni karok, vádlik, 
Hívük leszek mind halálig! 
MÜy művészi habarék l 
üdvözlünk óh, kabarék!
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Szam árság.
<19*0

(Er a cím,- amit e nagyszerű 
könyv minden verse felé oda le
hetne írni, de amit az olvasó, 
ha nincs is ott, odagondol, az 
alábbi költeményben nagy böl- 
cseségeket tár a rosszhiszemű 
olvasó elé.)

Kertem kerítése mellett 
Kukoricák s babok nőnek.
Hogy ezek nem jó helyt állnak, 
Én már többször mondtam nőmnek,

A növények szépen nyúltak,
Úgy örült az ember lelke!
Ezt a szomszéd szamara is 
Felfedezte s — lelegelte . . .

Mérges a nőm. És ha mérges 
Lehetetlen, hogy kibírjam.
S követeli, hogy a szamárt 
Az újságba is kiírjam.
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— Ez mindig is így volt, édes 
(Nyugtatgatom a nőm lelkét)
— Mit az okosok ültettek:
A szamarak lelegelték . . .
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Minden elolvad.
0930

A nagy hőségben olvad az 
aszfalt és a költő agya, Ez agy
lágyulást sugározza vissza az 
alábbi forró vers is.̂

Olvad az aszfalt, olvad a jég,
Ebből a melegből Atyám elég !

Olvad az agyam, olvad a májam, 
Olvad a pénzem, olvad a hájam.
A bőr arcomról olvad, leég !
(Pedig nem vagyok belügyminiszter,) 
ebből a melegből atyám elég ! 
Olvad a viz a vezetékből,
Helyette másik nem jön az égből, 
Olvad a szilva, a körte, az alma, 
Olvad—mint írják—a szovjet hatalma. 
Olvad a török, olvad a görög, 
Egyszer ez hörög, másszor az hörög, 
Olvad a kedvem, olvad a zsírom 
Ezt az olvadást tovább nem bírom.
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Ennek meglássák rossz lesz a vége. 
Olvad az angol s frank közt a béke. 
Olvad az okos és buta elme,
Olvad a németek birkatürelme. 
Olvad a háború, olvad a béke, 
Olvad az ember minden reménye, 
Olvad az agresszív, olvad a méla, 
Olvad Schwarz Dávid, olvad Szász

[Béla.
Olvad borzasztón, bomlasztón olvad 
Minden mire On rágondolhat,
De a drágaság — az nem olvad ! . , .

Ezért ég agyam és ég a lég,
Ebből a versből mára elég !
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A vízcsap.
(1921)

(A költő a gyűlölet hangján 
beszél városunk meddő vízcsap
jairól. Ezzel azt akarja megcá
folni, mint hogy ha a bohémek 
irtóznának a víztől — külsőleg— 
és inkább a fejükben hordják, 
mintsem mosdjanak vele. A nagy 
poéta, viz utáni kiabálását tehát, 
fogadja kellő gyanakvással a2 
olvasó.)

Mikor télen nagY a hideg 
BefagY — igY tréfálgat velem 
S mi benne van, az bennemarad, 
BárhogY csüröm-csavarom, tekerem.

És mikor jön a langY tavasz,
Már érinteni sem merem, 
Megszoktam, hogY nincs benne viz, 
Tehát nem csüröm-csavarom, tekerem.

NYáron, heves, forró időben,
Akármi módon kérlelem,
Az ő torka is tíkkadt, száraz,
S hiába csüröm-csavarom tekerem.

209 14



Ősszel — kinek kell víz ugYan? 
Mikor az uj bor megterem, 
ülhet a bamba vízcsap tőlem,
Én nem csüröm-csavarom, tekerem.

Kérdem, miért is vagy te ott,
Csaló délibáb a falon ?
Ha mikor viz kell, sohsem adsz, 
NYakad bárhogY, csüröm-csavarom.

Oh, vízcsap és oh, vezeték,
Sokszor szépeket álmodom: 
Kezembe akad terveződ nYaka 
S  én kéjjel csűröm, tekerem, csavarom.
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Fürdőzés után.
(1921)

(A fürdőzés után, az embe
rekben marad lelki és zsebí üres
ségeket festi az alábbi örökéletü 
dal. Sarkígázságokat mondva el 
el költőnk a fürdőkről, pedig 
soha életében nem ért rá elmenni 
egyetlen fürdőbe sem )

Derűsen, telten és négerrésülve,
A fürdőző nép lassan hazatér, 
Kiszámítja, hej, mennyibe került 
Hogy ereiben felpezsdült a vér.
A vastag özvegy és az öt leánya, 
Szintén itt van a megtértek között, 
Sok flört volt és sok jó lei elment, 
Hanem a lány, az megvan, mind az öt.

Nem házasodnak ma a férfiak már 
E nyomorult had nagyon gyáva lett, 
Nem szédül meg, csak röpdesve

[szállong
A sok szerelmes leányszív felett,
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Podegra, köszvény és ez és az a kór, 
Mind, mind a kedves fürdőkön maradt, 
Meg egy rakás pénz. De ki bánja ezt most 
Ha a betegség küztünk nem arat?

Oh, bájos fürdők ! Tele hangulattal ! 
Mucsai fürdőn pompás kényelem ! 
Gyertyás esték, poloskás éjszakákkal, 
Nappal pedig a rossz kosztot nyelem.

És mondja ön, az ismerőst pukkasztva:
— Úgy felüditette lelkem ez a nyár! 
S tükörbe nézve, halkan felsohajtgat:
— Kellett neked fürdőzés, vén szamár?

e_>
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Fényűzés! adó.
(1921)

(Ah örökké fényes légvára
kat építő nagy poéta, IáHong a 
fényÜHésí adó ellen. Különben is 
unszipatiával viseltetik minden 
adóval szemben és az Összes 
adókívető bizottságokat egy égő 
gejzírba szeretné dobni, ahol elég 
üzésrevaló fén%t találnának—míg 
meg nem sülnének.)

Mondja kedves Jólértesült ur,
— Aki mindenben hangadó — 
Adjon hangot óh esdve kérem, 
Mi az a fénYüzésadó ?

Bocsásson meg, de figyelemmel,
— Bár, agyam elég eleven — 
Kísérni az adók faját
Az ember máma képtelen.

A bacillus, csak halvány kezdő, 
Szaporaságra nézve itt,
Adó s alany a földön s űrben 
Szemünk akárhova tekint.
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Egy bis, hedves, bacér adóval,
— Az isten látszih nincs velünb — 
Legyint arcul újabban minbet, 
Finánczsení miniszterünk

Fényüzés-adó — így hívjáb majd, 
Már a neve is bájt lehel 
És büszbeségtől fog dagadni 
Kire vetíb, az a bebel !

Hogyha fényes a jellemem,
Ha az üvegszemem ragyog,
Ha megnő az aranyerem,
Abhor adóalany vagyok

Hogyha fehérneműt, cipőt,
Néha ön igénybe vészén,
Kalapja van, ruhába jár,
Rögtön adóalany leszen.

Ha nagy orrára süt a nap 
S táncol ezen'a fényözön,
Abhor hegyed túlzottan fényt üz 
S adóalannyá válih ön.
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Ha önt belepte a piszok 
És egy langyos fürdőt vészén, 
Belepi ez adó legott 
És így adóalany leszen.

Hottentották békés országa !
Hol ilyen adó nem virul,
Én odavágyom, én odamegyek, 
Már holnap, óh, miniszter ur !

e_>
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Egy érdekes könyv.
rí««)

(Az uj adókönyvek és a 
hozzájuk csatolt utasítások fcöny- 
nyen e'rtfietőse'ge, állítólag több 
adófizetőt az őrültekháza barát
ságos falai közé juttatott. A je
les költő alábbi gyöngyszeme 
erről szól. A gyengébbek kedvé- 
ért meg kell jegyezni, hogy a 
gyöngyszem  a versre vonatkozik 
és nem a poéta szemére, mert 
ha neki gyöngyből volna a szeme, 
már régen zálogba csapta volna 
és vakon járkálna, mint szerény- 
tehetségű elődje és kollegája — 
Homéros ur.)

Még zöldéi a nyárfa az ablak előtt, 
Még nyílnak a kertben az őszi virágok, 
Még itt is, amott is,— elvétve csupán — 
Az utcán épeszű embert is látok.

De nagyon elvétve s nagyon keveset 
És kevés nyugodtat és sok heveset!
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Az emberebnek egy könyv van a
[kezébe,

A h adóvégrehajtás! utasítások,
Ah egyik bamba kétségbeeséssel me-

[red rá,
Felbornolt hajjal, dülledt snemmel,

[mások.

S mint akit vesnett eb mart nyolc
[nap előtt,

Kezd agya vérbeborulni mindnek, 
Kering magakörül s bőszen hahotán: 
Hát bolondnak tebintneb minket ? 1

S forgatja élűiről, hátulról a könyvet, 
Rögzitní igyekszik agya, amit lát ott, 
Aztán rohanni kezd, fut, ordít vadul: 
Felfogom robbantani a világot !

Bürköt evett-e ő, vagy nadragulyát, 
Kérdik, hogy sodrából igy ki van hozva, 
Nem bizony, bérem, csak agya meg-

[zavarodott :
Mert az uj adótörvényt tanulmányozta..
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Gvadány<«dal Duím úrról.
(1* 21)

fE méla verset a költő szívé
ben, egy Duím nevű külföldi ban
kár óriási sikkasztása zenditette 
meg. A vers tanulsága az, hogy 
egy poéta mindig irigyelhet egy 
sikkasztó bankárt, már csak azért 
is, hogy ezt a tolvajt, halhatatla- 
nította itt a nagy poéta )

Holnap négyezer lej beli bérem ruhára, 
S még hétezerötszáz egy jó vagon fára. 
És enneh fejében és enneh dacára 
A hölteményimneb leesett az ára.

Hej, híver engemet biz a hideg pára, 
Hogy jő, itt lesz a tél már nem is sohára 
S lyubas a nadrágom úgy jobb, mint

[bal szára
Oh, mért bérűit dobra ősim lovagvára !
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Rágondolok közben a jó valutára,
A Duim bankár ur csinos lopására, 
Nem fáj nekem kérem itt a bankok

[kára,
De írígykedek én az ü g y es bankárra.

Sovárogva nézek Duim Danikára 
S főleg az általa elvitt kiskasszára- 
Nálam kiapadt a pénz- s kinrímek tára, 
Fájdalom közt szültem én ezt is meg

[mára . . .
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Vidám költő.
(1921)

(A szegény poéta nincs meg
elégedve a mesterségével, mint 
ahogy ön sincs megelégedve a 
magáéval, nyájdus olvasó De hát 
nem lehet mindenki maharadzsa, 
vagy uzsorás.)

Milyen ronda mesterség ez ! 
Nagyon ronda mondhatom, 
Vidám versehet hell írnom, 
Abárhogy nem aharom.

Vidám verset? Ez is jó v icc! 
Míhor ily bús az idő,
S a loccs-poccstól tátja száját 
Lábamon a vén cipő . . .

Vidám verset ? Van hangulat ! 
Ezt épp ílyenhor leheti 
Most dobott hí a híadóm, 
Mert hértem előleget.
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Vidám verset? Jókedvem van!
A humortól duzzadok !
Nem hitelez vendéglősöm 
S már egy hete koplalok.

Vidám verset? Hogyne kérem! 
Ugrálok, mint az evet,
Mert házbérem felemelték 
S ezen az ember nevet? . . .

Vidám verset ? Persze, persze! 
Adóívem nézem itt.
S töltögetve emlegetem 
A miniszter őseit . . .

Vidám verset? Rögtön kész lesz! 
Pukkadok, úgy örülök !
S mire befejezem e dalt 
Mérgemben megőrülök . . .

e_^
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Készülünk a bálba.
(Í92Í)

(A költő a báloktól sújtott sze
gény családapák fel ja jd u lásá  t 
zengi. Egyben igen praktikus ta
nácsokat ad, hogy a mulatságokat 
kiknek a javára rendezzék ?)

Minden a hat lányomnak varrnak, 
Mind a négy fiamat mérik, 
Ruha-ügytől zúg a fejem 
S a pénzt tőlem folyton kérik.

Ilyen selymek, olyan selymek, 
Csipkék, díszek egyre jőnek,
És divatlap-tanulmányban 
A családi fejek főnek.

Magasházy kisasszonyok 
Neve a légben szikrázik 
S nőiszabó műszók ezre,
Amitől férj s apa fázik.
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Machenzen, Conrad, Hindenburg,
Nem tom’ dolgát, hogy csinálta, 
De a hadíterv gyártásnál 
Aligha voltah ily lázba.

Egy sarokba megvonulva 
Nézem ezt a szörnyű harcot 
Tőlem semmit sem kérdeznek:
S fizetem a hadísarcot.

Ma egy küldöttség járt nálam,
A tönkretett apák s férjek,
Hogy részükre a R.-B.-től 
Illő kártérítést kérjek . . .

Illetve a jótékonycélt 
Változtassák gyorsan másra : 
Rendezzék a mulatságot 
Az apák s férjek javára . . .
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C l a r t é .
«wo

(Es a veszedelmes szó világos
ságot jelent. A ’világosság pedig 
a nyárspolgár számára veszedel
met jelent a — magasabb véle
mények szerint. Ne lessenek itt, 
a Barbusse és társai által alakított 
frondör írókra gondolni. Itt csak 
szerény városunk ezidőben soha
sem égő víllanylámpáiról, tehát 
világosság helyet, sötétségről van 
szó)

Nagyszerű egy találmány a 
Víllanylámpa,
Petroleum büdös gőzét 
Nem szuszogja be a számba.
A fotogént nagyapámét 
Nem ismertét.
Mert a ferblit téli estén 
Faggyugyertya mellett vertét.

Én már petróleumlámpa 
Mellett nőttem,
Oly rosszszagu elvet azért 
V oltat tán az agy velőmben,
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De eltűntek e rossz elvek,
Egy sem bánt ma,
Mert divatba jött a fényes, 
Modern, pompás víllanylámpa.

Faggyugyertya, petroleum 
VíssEasírunk,
Amikor itt a Clartéról 
Verset Írunk.
Faggyugyertyát s petroleum- 
Lámpát kérek !
Mert aEok ám, mikor kellett, 
Akárhogy is, mindig égtek.

Orrom előtt itt lóg a sok 
Víllanylámpa 
De eneknek, amikor kell, 
Sohsincs lángja . . .
Éppen mint a magyar ügyek 
VeEérít, dísEe-vírágit : 
Lámpának hisszük, pedig hát 
Soha egyik sem világít .
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A t ü c s ö k .
(1999)

(A tücsök-cirippeléstől meg
hatódva, buggyan le a költő lant
járól, a másik szürke énekeshez 
irt ódaj

Egy bús prücsök círippel nékem, 
A hosszú téli esteken,
Én hallgatom, mit énekel 
És ő dalokat zeng nekem.

Ide, a fal titkos résébe,
A tél fagya elől szökött.
Nem lehet kikutatni hol van,
A dalnok jól elrejtőzött.

Egyhangú, bús, színtelen dalját, 
Az éj csöndjében zengi csak, 
Mert az éj énekesse lett,
Kire egykor fényt szórt a nap.
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Szerelmes dal e szürke ének, 
Nekünk érteni nem lehet 
S azért oly bús és olyan fájó, 
Mert sohasem jön rá felelet.

Valami párt hív bus dalában,
Aki rég meghalt valahol,
Én szeretem, mert szív van benne 
5 egy elmúlt tavaszról dalol!
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BttCSÚ 1921-1Ő1.

(A felháborodott nagy költő, 
becsületsértő kifejezéseket hasz
nál a távozó 1921*es évvel szem
ben. Szerencse, hogy ez a vacak, 
analfabéta év nem tudott olvasni 
s így nem indított sajtópert a derék 
poéta ellen, aki másfél évtized 
alatt, ártatlan vers és prózai írá
sáért, havonta legalább egyszer 
ült a vádlottak padján. De már 
ezt is megszokta, mint a cigány 
az akasztást.)

Te, vén hitvány, te, fogatlan vén tűz, 
Te, nagyszájú, te, sivár rongyalak, 
Kiről tavaly még annyi szépet hittem, 
Kit oly reménnyel, bízón vártalak: 
Menj el! kotródj, hord el magad legott, 
Sípírc, vén rima, amíg szépen lehet, 
Amíg jogos és méltó haragomban, 
Nem mérek rád egy néhány ütleget.
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A piszokból fertelmet csinálni, 
Minden szépet a sárba rántani : 
Ehhez értettél, csak ehhez volt erőd! 
S nem tudtál egy reményt beváltani. 
Meguntalak, vén undok, hát mehetsz! 
Hozzád többé nincs, nem lehet szavam.

22! Oh, bájos ifjú hölgy!
Minden bizalmam Önbe van !



Képviselő akarok lenni!
Programinbeszéd,
(IMS)

(Mint minden linkalak akkor,
költőnk is országgyűlési képvi
selő akart lenni. De az itt versbe 
megzengett képviselői programúi- 
beszéd, csak úgy mondható ei, 
ha a jelölt 100 lejt beküld copy- 
ríght-cimén a költőnek. E nél
kül előadva, jogbítorlásnak nyil
vánítjuk s ezt a szerzői jogról 
szóló törvény szigorúan bünteti. 
(Istenem! Ha csak illeti bűnök 
száradnának a t. képviselő urak 
lelkére !)

Uraim ! Tisztelt polgártársak !
Ez í§y tovább már nem mehet !
A h adó nagy, nehéH az  élet 
S keresni sehogY sem lehet.
HogY más világ alakuljon kí,
— BármelY párthoH tartozzanak, 
Nemzetiséghez vagY osztáshoz, — 
Csak is reám szavazzanak!
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Uraim ! Tisztelt polgártársak ! 
Ha én mandátumhoz jutok, 
Mindőjöket módhoz segítem, 
Addig lótok, addig futok, 
Regale, tratik, permis, bérlet, 
Vagonszámra olaj, cukor, 
Sinecurák — raktáron lesznek 
Választóimnak bármikor!

Uraim ! Tisztelt polgártársak !
Én a nép gyermeke vagyok,
Velem nem lehet hibabrální, 
Magammal játszni nem hagyok! 
Minden miniszter fél majd tőlem,
Én ott is vasgyerek leszek!
Velem nem fognak ott sem packázni, 
Mert akkor minisztert eszek !

Uraim ! Tisztelt polgártársak !
A minisztert nyakonfogom 
És választóim érdekében 
Folyton, mindig csak pumpolom.
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Az önök neve fel lesE írva,
Hogy mit parancsolnak, aE is,
A minisEter mind teljesíti,
Nem bújhat ki a kis hamis !

Uraim ! TisEtelt polgártársak !
Ae adókat mind törletem 
S a földosEtást is végrehajtjuk 
Eeí nekik el nem engedem ! 
Minden nagybirtok fel lesE osEtva, 
— Egyesek est itt nevetik, —
Igen, mindenki földhöE fog jutni ! 
(Ha majd a földbe temetik).
Uraim ! Tísstelt polgártársak 
BíEEanak bennem csak vakon, 
ígéretemnél többet nyújtok, 
Mandátumomra mondhatom.
Más világ jön, egy boldogabb kor, 
S bármely párthoE tartoEEanak, 
Fürödni fognak tejbe-vajba,
Csak én reám sEavaEEanak !

e_^
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Nem leszek képviselő!
Az  orrom  m iatt, — Ez  is 
egy m egindokolt elu tasítás,
( Î 9 2 2 )

(Az elnök nem fogadta el a 
költő ajánlását a képviselőségre, 
— egy szokásos, kisebbségre ké
szült kifogással. írtam mérgemben.)

Egykor liberális voltam 
S tán még ma is az vagyok, 
Éppen azért, fel is léptem,
Mivel most biztosnak véltem, 
Hogy diadalt aratok.

Mennyit jöttem, mennyit mentem, 
Mennyit, édes istenem!
S ím, az eredménye : semmi.
De nem lehet zsebretenni,
Hogy babráltak ki velem !
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©sszejártam ungot-berket,
Amit ember megtehet,
Azt én mindet elkövettem,
Minden írást összeszedtem,
S ma a világ kinevet.

Mert rendben volt ott már minden, 
Jelölőív, jelölők,
Atal is vették az ivem,
(Hej, hogy dobogott a szivem,
Mig odabent jártak ők !)■

Az elnök, — mondják, — megnézte 
S csak annyit szólt ellene : 
„Jelöltjüknek nagy hibája,
Hogy a „közíal“
Vastagabb mint kellene,
Ennélfogva el vele !“
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Baj van A m erikában !
(1999)

(Ebben az időben, Ameriká
ban egyre-másra kirabolták a 
bankokat. Nem a bankigazgatók,
— hanem a gengszterek. E rémes 
eseményekről zeng az alábbi dal. 
Ideges emberek ne olvassák, mert,
— főleg a verstől, — még idege
sebbek lesznek.)

Olvastam, hogy Amerikában 
Kirabolják a bankokat.
Szegetütött e hír a fejembe 
S töprenkedem rajta sokat.

Olvastam, hogy erre a bankok 
(Egy szegény bank mit is tehet ?) 
Hivatalnokokból alakítottak 
Nagy, védelmi hadsereget.

A banbfíuk most célbalőnek, 
Revolvert kapott valahány 
És kézigránáttal dobálózik 
Az amerikai bankleány.
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A könyvelő gépfegyvert forgat,
A cégjegyzék harmincfelest,
Az igazgató negyvenbettőssel 
Lő a rablókra egyenest!

A vezér messzehordó ágyút 
Visel ma a hóna "alatt 
S háromszáz kilométerről kap tust

a rabló,
Hogyha a bank felé halad.

Ez eddig így el van intézve,
Kell, hogy végre már rend legyen 
De oly nagyok a mosási számlák, 
Hogy minden bank tönhremegyen...
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A  könyvek.
</925?>

(Alábbi versét a költő, nem 
erről a könyvről írta, amelyet 
Ön most a kesébe tart, nyájas 
olvasó.)

Míg gyermekek vagyunk, amerre csak
[járunk

Tündérek kísérnek, koboldok kö
rö n n e k ,

S mesék álomképét szövögetik nékünk 
A könyvek, a könyvek, a könyvek !...

Ha ifjak lettünk, szívünkben ég a láng, 
Sugaras tavaszok ábrándjai jönnek. 
Pazar kézéi ontnak szerelmes regéket 
A könyvek, a könyvek a könyvek!...

És mikor már nem köt az élethez semmi, 
Elmúlnak a vágyak, elapadnak a

[könnyek
Ok maradnak hűek, utolsó barátok 
A könyvek, a könyvek, a könyvek ! ...
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Fürdőszobai csendélet.
(1 9 2 2 )

(A szegény, sorssanyargatta 
költő, az akkori, folytonos víz- 
elzárásból származó vészes ka
landját zengi meg az alábbi szo
morú versében.)

A mai ronda, szennyes korban, 
Téstünkre is piszok ragad, 
Fürödni vágy a piszkos ember, 
Cirka kétszer — egy év alatt.

Begyujtattunk fürdőszobánkba, 
Délután, úgy három fele,
Ritkán van viz s igy újdonság ez 
És elszórakozunk vele.

Nem akar égni ez a tűz ma, 
Vájjon mi ördög bujt belé? 
Sir, sir a tűz. Vizes ez a fa ?  
Leülök a kályha elé.
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Nézem, a tűz hogyan pislákol. 
Tényleg, mintha viz folyna rá !
Hát jólesz így is, én bebújok,
Estig nem várhatok reá.

Megeresztem a rézcsapot,
Egy kis sárié lassan csepeg.
Na, elég lesz, talán több foly.
Neki fogok, levetkezek.

A víz bokáig ér a kádban,
A vízcsap szája néma lett! . . . 
Tessék! Mig itt bambán piszmogtam, 
Szépen elvették a vizet !

Hahó! Kiég a melegítő!
Ezért van itt olyan büdös !
Kiég? Már a zománc pattogzík róla ! 
Most tűzoltással küszködök.

Ami viz csak a kádba bégyült, 
Mindet a tűzre locsolom, 
Ádámkosztümbe, káromkodva 
Mint egy Kyklops, úgy dolgozom.
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Minden késő ! A víztartálynak 
Már kiolvadt a feneke !
Innen szivárgott víz a tűzre,
Ette vón meg a fítyfene.

A testem csupa korom, pernye, 
Már nem ember, ördög vagyok,
A vízügyekre, vezetékre,
Ajkam görbe imát gagyog.

Szerelő. Bontás. Uj víztartály. 
Kétezer le j. . .  — Nem kért sokat... 
Ne fürödjenek soha kérem ! 
Maradjanak csak piszkosak ! . . .
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E g y  népünnepélyí rendező  
im ája.
<1922)

(Ah esős nyár, Istenhez téríti 
a lump népünnepély rendezőt, 
aki imában fordul az Úrhoz a jó 
időért. Az alábbi verses felségfolya
modványt a nagy költő írta meg.)

Atyám bérieb, ha lehet,
Zavard el a felleget !
Másbor dűlhet ahogy tetszib, 
Víradattól béső estig,
Jeges, pászmás, zápor, csendes, 
Szeles, viharos vagy rendes,
De máma egy csep se essen, 
Hogy míndenbi hint lehessen. 
Atyám bérleb, ha lehet,
Zavard el a felleget.

Mennyi munba, mennyi böltség, 
Mennyi fuccsbament dicsőség, 
Az állam is leesib,
Hogyha máma is esib.

241 16



Tizenkétezren készülünk,
Ha esik, mind otthon ülünk, 
Már pedig az nem lehet ! 
Mennykő csapjon felleget ! 
Nekünk sugaras nap keljen, 
Madár vígan énekeljen 
És minden jegyünk elkeljen' 
Nem mi kérjük egyedül, 
Árváké az, mi begyül. 
Atyám kérlek, ha lehet,
Zúzz szét minden felleget.

Oly sok szép szemek lesik, 
Hogy vájjon ma is esik? 
Sok szerelem elmarad,
Ha az eső fúrt szakad. 
Esőben a szivek fáznak,
És az érzelmek eláznak. 
Azért eső ma ne dűljön 
S 4 mulatság sikerüljön. 
Átyánk kérlek, ha lehet, 
Zavard el a fe Heget.
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Lelkünk imával fizet,
Ha a sok esővizet,
Melyek minket tönkrevágnak, 
Odadod a poétáknak . . . 
Ők sohase negligálják,
Mert vizenyős verseikben 
Praktikusan felhasználják . . .
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J u l i u s .
(1922)

(A költő, a fürdőre készülés 
tragédiáját zokogja el lenti, ko
mor versében, ami méla boron
gással végződik.)

Bőrönd erre, bőrönd arra, 
Ruhák késEen s félig varrva. 
Cipő és ing egyrakáson,
A ládákat egyre ásom.

Eeí felül, est legalólra,
Minden holmi össEegórva. 
SEáEssor kiraktam, betettem, 
Hogy már egésE bolond lettem.

Hogy mi van itt? Tatárdulás? 
ÉgsEakadás ? Földindulás ? 
Menekülünk SEörnyü vésstől? 
Nem. A nőm fürdőre késEül.
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Két hét óta házat forgat,
Holmit, lelket felháborgat. 
Gyermek sívit, cseléd bődül,
Itt a józan is megőrül.

Utasítás három tisztán 
És semmit sem látok tisztán.
Végre mégis minden rendbe 
S én megvagyok gémberedve.

Csak az a vigasztalásom,
Minden férjen épp ezt látom,
Aki nőjét elküldhette,
Fizikumát tönkretette.

Node jön a boldog korszak, 
Szörnyű murik ! szörnyű borszag ! 
Szalmaözvegyecske lettem,
Haj, érte de megszenvedtem !

S a lumptanyán körülnézve,
Nem vagyok jókedvű mégse. 
Nőcskékre s minden asztalra,
Az van írva: lefoglalva . . .
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Elment a Nyár.
(1*22)

(A fürdői szerelmek merengő 
báját találod alant, ó bús olvasó, 
akinek bizonyára volt már ilyen, 
a nyár virágai alá rejtett, illetve 
temetett, fürdői szerelmed )

Pardon,szép asszony egy szóra még! 
Ugyan mért mondja, hogy elég ! ? 
Még nem gyönyörködtem Önbe eleget, 
Szivem még hívén egy his meleget.

Elég a lelhem, ha On elmegyen, 
Ilyen hegyeden bérem ne legyen. 
Összezúz On egy szép mesét,
Ha itt hagyja szerelmesét . . .

Legyen belátóbb és írgalmasabb, 
Hiszen a szivem mindjárt megszabad, 
Legyen egy hissé emberibb 
S ne hészüljön szeptemberig ! . . .
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A Nyár nem hallgat már ream,
Nem hallja, hogy mit mond a szám, 
Nem érzi, mint ver a szivem,
Nekem már többé nem hiszen.

Fürdő-szerelem! Vége van,
Ha az égre felhő suhan,
Autóba ül. Száguldva száll,
Már ott röpül. . .  Elment a Nyár . . ,

Szomorún, sirva, elhagyottan 
Maradtam ott magambarogytan.
Az est hűvös... A búk zaklatnak, 
Sötétlombu fák megsíratnak . . .
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Meghalt lord Northclíffe.
(1922)

(A költő, újságíró kollegái elé, 
példaként állítja az elhunyt lordot. 
Nem abban, hogy haljanak meg 
ők is, hanem, hogy olyan nagy 
karriert fussanak be az újságírás 
terén, mint ez a derék anglíus.^

Fírkász-gyereheh, kedves kócosok, 
Kik újságot gyártatok ott, vagy itt, 
A Halál úr, ő szent felsége 
Elvitt közülünk megint valakit.

Ö  sem volt ám mindig ilyen nagy úr, 
Kócosán kezdte, mint mi végzük

[be majd . . . 
S császároknál nagyobb hatalma lett, 
Facsart sok könnyet s szóra szerte

[bajt.

Ujságiró-király volt, annyi bizonyos, 
Mindenttudó, mi több — mindenható! 
Olyan polcra küzdötte fel magát, 
Hova még nem, soha, tollforgató !
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Nem volt, mint ember, tán tökéletes, 
De, hogy viszi a Szentmihálylova,
El kell ismerni, ily tökéletes 
Zsurnaliszta nem volt s nem lesz soha!

Kedves kollegák, szürke kócosok, 
Kiket a sors olv sokszor sárbavert, 
Kívánok néktek ilyen életet,
Ilyen hatalmat, ilyen karriert . . .
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A f o g .
0 9 9 9 )

(A.lentí, szindus versben, meg
találja az olvasó minden fogfá
jásának kedves emlékét. Ámbár 
— lehet,. — ilyen kellemetlen ér
zései támadtak — a többi versek 
olvasása után ís )

Nyilallik, szúr, hasogat, sajog, 
Szörnyű, milyen beteg vagyok.
Egy centivel magasabb, mint a többi, 
Nem tudok immár se nyelni, se köpni. 
Az agyamra egy ködfelhő borult, 
Minek van a számba ez a nyomorult ? 
Rágni ? Hát lehet ezzel rágni ?
Hej, hogy szeretném földhöz vágni 
Kitépni innyemből villámsebesen 
S eldobni, hogy ki, a világűrbe essen ! 
Három nap és három éjjel 
Hogy az agyam tépi széjjel. 
Szenvedtem vele éppen eleget, 
Raktam én rá már hideget, meleget.
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Rég elfeledtem kacajt és derűt, 
Ragtam én rá már édest, keserűt. 
Raktam rá, amítkeEemügyébe kaptam, 
Fn már e fogra fészkesfenét is raktam I 
S nem tágít! Nem a nyomorult! 
Nekem, uraim, végkép beborult!
Ez a piszok a számba tönkretesz, 
Ez a fog engem biztosan megesz ! 
Felfal, felhabzsol, a lelkembe rág,
Ha még soká tart, kámpesz,szép világ! 
Mondják önök, magam mért gyötröm, 
Menjek orvoshoz, huzassam ki rögtön. 
Száz lej és künn van a fog,
És fájni többet sohase fog.
Ökörtől lótanács, uraim.
Ha nekem száz lejem lenne, 
Sohasem fájnának a fogaim! . . .
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A k r ä h .
(1922)

(Törökország, a „beteg ember", 
J 922-ben talpraugrott és megverte 
a görögöket, a többi eiienfeleível 
együtt s azóta ifjúvá  vált és egy 
modern ország lett belőle A 
költő dala erről hozsánnázik )

A bráb, tengeri szörny vala 
S felállt a tengerből a háta,
A víz fövénnyel hordta be 
S fű zöldült rajta nemsohára.

A bráb erről mit sem tudott 
(O olyan nemtörődöm-fajta) 
S rövidesen a fű után 
Már fáb is nőtteb rajta.

Tengerben ült tovább a bráb, 
Hátára embereb is jötteb, 
Szántani, vetni bézdteb ott, 
Jólétben és bíncsben fürödteb.
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Kutat is ástak, mélyet ám !
És itt csudára leltek,
Ebből a kutból nem vizet,
De tiszta szinzsírt mertek!

A telhetetlen emberek,
Bőrükben mégsem fértek,
Mélyebre kezdtek ásni le:
S a krák húsához értek ! . .

—Szúnyog csip engem ? szólt a krák 
S megrázta szörnyű testét 
S a rajta épült gyatra műt, 
Hullámok szerte seprék . . .

A mofiamedánság ez a krák, 
Amelyen sok élősdík éltek,
Hogy egyszer megmozdul talán, 
Attól ők sohsem féltek.

Leszedték húsáról a bőrt,
Kiásták csontjából a velőt is, 
Lenyírták szörnyű karmait. 
Elszívták testéből az erőt is.
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Annál nagyobb hát most a félsz, 
Hogy a haldokló talpra állott. 
Vigyázat! Ebből baj lehet,
Ez ránk hoz egy vadult világot!

Ez ránkzudítja Ázsiát,
Ezt a réjtelmes, alvó szörnyet,
A görög után baj görög!
Ez talán minket is meghörget . . .

A „beteg ember“ talpraállt,
Neki már felvírradt a reggel,
Azért jó, szépen bánni mindenütt 
A „beteg emberekkel“ . . .

Ç__ s
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V i l m o s -
(1 9 2 2 )

(A kedves, karakán fíu, Vilmos 
excsászár újra nősülése alkalmá
ból zendült meg a poéta méla 
lantján az alábbi dal.)

Mindig humoros, vig fiú volt, 
S amint látjuk, az is marad, 
Sőt nő kedélye, ahogy a kor 
Feje felett lassan halad.

Mosolygott, hogy a győztes antant 
Bírák elé kívánta őt, 
tudta, hogy ebből nem lesz semmi 
S nem bántják a vén bajszövőt.

Tudta, hogy ez abszurdum volna, 
látszott, ő vesztett, hát fizet,
De egy rókáról két bőrt nyúzni, 
Még az antantnak sem lehet.
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Fenyegették s ő fütyölt erre.
És ez a nyugalom hatott,
Belátták, hogy temetés-számlát 
Sohsem fizethet a halott . . .

Pedig hát csak hitték halottnak,
De Vilmos él, csak nem lármázík,
S miként az akác, szépen, csöndben 
Amint látszik, kétszer virágzik . . .

Császár már nem akar ő lenni,
Erre többé nem kapható,
Vén excsászárból ifjú férj lesz,
Ha segit a mindenható.

— Szent Ilonára - bőgték négy éve, 
E komisz ötlet John Bulira rával,
És Vilmos öregen ifjú asszonyt vesz: 
Ez kérem felér Szent Ilonával !

e_v

256



Hidak szakadása idején.
(1922)

(Abban a dicső korban, szép 
hazánk területén, minden máso
dik nap leszakadt egy vasúti hid. 
Meg volt ugyan mind jól csinálva, 
de a különböző zsebrázkódta- 
tások megrendítették a hídtartó 
oszlopokat. A költő nagyszerű 
tanácsot ad a baj orvoslására az 
alábbi zengeményben.,)

Tekintve, hogy az újság drága,
Én csak nagyritkán olvasom, 
Székely:jassz nyelven szólva, akkor, 
Ha van egy pár potya „vasom"

Én jólelkü nyárspolgár lévén, 
Csakis a tréfát kedvelem,S a rémhírhordó újság-félét 
Igen hamar földhözverem.

Minden héten csak egyszer-kétszer 
Veszek elő én hírlapot,
És minden héten este, reggel 
Egy leszakadt hidat kapok !
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Hogyan ? Hát itt, Romániában 
A hidak széjjel mállanak ?
A hidak itt nem csehszlovákul 
Egyedül csehül állanak ?

Itt lépten-nyomon hidak dőlnek? 
— llgy van! — Jő rá a felelet, 
Ez egy oly mély skandalum-árok 
Mit áthidalni nem lehet!

Erre van egy tanácsom nékem 
Ami zícher segítní fog,
Amit, ha végrehajt a kormány, 
Hid itt sohse recseg, ropog.

Kötelezőleg mondassák ki: 
Miniszter csak oly ur lehet,
Ki, eg.% fiid alatt állt egy ße'fig 
S  vonat járjon a űid felett !

Ha leszakad, nyakára ríttyen,
Aki alól áll, az kimúl,
S tárca, bársonyszék nélkül hal meg 
A leendő miniszter ur.
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De nem Így lesz ! Majd látni fogják, 
Hogy ez az ötlet bríllíáns!
Mert minden rossz hidat újjá tesz 
A sok miniszter-aspiráns! , . .
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Kőfbe>göfbe.
C1922)

(A vásárhelyi színházban a 
Schnitzler Körbe-körbe, ismert 
darabját adták akkoriban éjjeli 
előadáson. A máskor üres szín
ház, tele volt. Sokan — a jám
borak közül, — nem ismerték 
sem a regényt, sem 3 darabot és 
később búsultak, hogy a malac- 
ságokkal teljes előadást nem lát
ták. A költő, kénytelen volt ezt 
egy bús dalban megénekelni s ön 
olvasóm, kénytelen elolvasni. Bo
csánatot kérek . . )

Én kérem egy csöndes nyárspolgár
[vagyok,

Egy pontos, közismert adófizető, 
Irodalomban tán nem járatos ember, 
De szolid és kuláns fákereskedő.

A színházban éjjel adták Körbe-görbét, 
Adják ! Mennyi ember, milyen ostoba, 
Éjfélkor ki szokott itt színházba járni ? 
Én nem megyek este sem oda soha!
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De aztán a lapok szö rn y ű én  levágták, 
Hogy milyen disznóság ám ez a darab. 
Engem nem érdekel egy kutya sem soha, 
De érdekel, hogyha ikrámba harap !

Dísznóság? Na nézd csak! Különös
/lehet ez!

És a Görbe könyvét megvásárolám, 
Harminc lejért adták és képzeljék kérem, 
Ami még nem történt: el is olvasám!

Most vagyok csak mérges! Azt a
[fítyuláját !

És én ezt nem láttam ! Mindig siratom ! 
Mindig, amíg élek, amíg csak lélegzem, 
Amíg csak szivemből ép lesz egy atom.

Mily kár, ha az ember az irodalomban 
Ilyen bosszantóan szörny analfabét, 
Miért nem tanítják ezt az iskolába, 
Hogy ezzel az ember edze az eszét ?...
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Most egy ívvel járok. S akik ott nem
[voltak,

Ráírják a nevüket egy árkus papírra, 
Ötszáz pasast gyűjtök á 50 lejével 
S azt hiszem, a héten már alá lesz írva.

S minden lárma nélkül, teljesen titokba,
A sajtót kizárva (fogjuk majd az orvét) 
Fekete direktort megínstáljuk szépen: ( 
Adjákelőnékünk azt a Görbe-körbét...
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Az örök fa-nyomoruság 
himnusza.
^1922)

(A rosszul fütött szerkesztő
ségben, fagytól lehulló körmök" 
kel zengi fagylaló dalát a költő. 
A fagy, — a versből látszik, — 
már a poéta agyáig ért.)

Mig e verset faragom,
Folyton nő a haragom 
S folyton nő a hideg nálam, 
Hogy csak úgy vacog az állam. 
Káromkodok eleget,
A fene egyen telet !
Mi lesz velünk uramisten,
Mikor egy darab fánk sincsen, 
Egész nap fa után járok,
Csak biztatnak és én várok,
De türelmem elfogyott,
Mert az orrom lefagyott. 
Lefagyott fülem, a lábam 
Ezen nem segít az állam.
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Jöhetnek szép tavaszok,
Én már fel nem olvadok. 
Hogyan tehessek szert fára, 
Mikor oly szörnyű az ára.
De még kapni sem lehet,
A fene egyen telet!
Egy uj jégkorszak van itt 
De tegyünk már valamit!
Én uraim már teszek,
Folyton aszpirint eszek. 
Megizzaszt az aszpirin 
S csillapul a földi kin.
Az olvasmányom sem más : 
Afrikai utazás.
Hol a hőnap szörnyen éget.
S így érzek én melegséget, 
Aztán nem gondolok másra 
Csak folyton az adósságra, 
Agyam nagy számokkal mivel, 
Amig a forróság kiver.
De igy sincs kellő meleg 
S én máson töprenkedek, 
Gondolok elmúlt évekre, 
Kisebbségi helyzetekre,
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Ronda, háborús napokra, 
Arcátlan bankkamatokra,
Mitő! a világ hörög 
S apránként tüzbejövök . . . 
Hideg kályhám mellé ülök 
És ilyen módon hevülök.
Egy pokoli gondolat 
Promt, az egekbe ragad !
Van sok ifjúsági versem,
Mit egykor kobzomon vertem, 
Izzasztottak eleget,
Adjanak most meleget!
Pár fnázsányí van belőlük,
Egy kis meleg csak lesz tőlük 1 
Rögtön is előszedem 
S mindet a tüzbe vetem- 
A hajam mered az égnek, 
Költeményeim el nem égnek, 
Hogy üsse meg a guta,
Ez a dolog be buta !
Mi a baj itt? Rájövök 
És mérgembe prüszkölök. 
Ifjúságom sok dala 
Mind, mind vizenyős vala !

265



És én ezt így csak most látom, 
Pedig mondta sok barátom.
Nem hittem soha nekik, 
Gondoltam, irigyelik.
Es örökké reménykedtem 
S annyi sok buta dalt zengtem. 
De oly hülye egyse volt,
Mint itt ez a szégyenfolt . . . 
Amint szörnyű lázban írok 
S közbe jégcsapokat sirok.
S nyolcvan sorig nyújthatok, 
(Soronként egy lejt kapok) 
Készen is van és az ára 
Elég lesz — két mázsa fára . . . 
A fene egyen telet,
Itt csak megfagyni lehet ! . . .
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Kabátláz.
(Î922)

(A szegény költő körül női 
kabátvásárlási láz dúlt heteken 
át, hogy csak úgy zúgott bele a 
jámbor poéta lágyuló agya. Mikor 
már a dalnok közel volt az őrü
léshez, a válság megoldódott.^

Én istenem, teremtőm,
Kabátlázban ég a nőm I 
S ezzel engem tönbremállaszt,
Négy hét óta mindig „választ“ !

Egész nap a boltot járja,
S folyton az „uj beimét“ várja.
Ha haza jön engem ver meg,
Hogy bőg s píszbos a hat gyermeb.

Nyabig ülöb már a szószban, 
Folyton a babát van szóban, 
Prémmel lesz-e, vagy prém nélbül ? 
Egy férj ebbe belebébűl !
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A barátnők zsúrra gyűlnek 
S a tanácsok csak úgy dűlnek, 
Milyen gombok, milyen bélés?
S megy ezalatt a jólélés!

Dublé, velúr, kavelkóból ?
Lesz a kelme finom, jóból. 
Lényeges, hogy azt Krausz varrja 
És a korzót felzavarja.

Én spórolást emlegetek,
De ezzel csak vihart vetek: 
„Szamár vagyok, a rossz drága 
Mert tönkre megy nemsokára“ !

Nőmnek ez a véleménye.
Ez a férjek éleménye:
Nőd finomat vesz és dágát 
S te síkkasztd össze az árá t. . .

Már nem szólok az áráról,
Csak ne halljak a kabátról,
Hogy már egyszer vége legyen 
A fene kabátot egyen !
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Nagy hűhóval, nagy robajjal, 
Vártam már őszülő hajjal, 
Vártam a kabátláz végit 
S megúsztam egy kisebb bajjal 
Nőm átalakítja a régit . .
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Egy újságíró jubileum ára.
(1922)

(A költő elgondolja, hogy ő 
is épp negyven éve újságíró, de 
már 1922-ben meg volt a véle
ménye e felette kellem es és jó l 
jö v ed elm ező  pályáról, amelyen a 
barátok részéről hálátlanságot 
kapott csak, a hatalom részéről 
pedig sajtó, izgatási és lázitásí 
pörök áradata szakadt állandóan 
a boldogtalan ujságiró-poéta nya
kába. Látnivaló az alanti versből, 
hogy e dicső pályán, csak ilyen 
elő ngö k fiő z  juthat az ember.)

Milédik, lardob, csöndet bérünk ! 
Álljon meg robot és iga,
Ma délelőtt, pont tizenegykor 
jubilál kollégánk, Zsiga !

Huszonöt éve, hogy Zsigánknak 
Ujja között perceg a toll,
Ezerötszáz hete, hogy napról-napra 
Esemény-bányákba hatol.
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Zsiga! Az évek tűnő szárnyán,
Ha végig fut tekintetünk,
Nem panaszképp, csak busán mondom: 
Bizony, kevés jutott nekünk . . .

Kevés jutott— a nagy sikerből,
Mit a toll munkása remél,
Amit várna, amit szeretne,
Ha már folyton tengődve él.

A nagy siker és nagy eredmény 
Mindig másnak esik oda 
S az est teremtő újságíró, 
Kenyérhajat sem kap soha.

A közért küzdő újságíró 
A semmikből nagyot csinál,
Miként az Isten ! S dolga végén 
Szerényen, csöndben félreáll.

Természetesnek tartják mindezt,
Ez a dolog oly megszokott.
És főleg annak, ki toliunk hátán 
A hegyre fölkapaszkodott.
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Hála ? Neki ? EgY újságírónak ?
Ki egy bárgYut egekbe tolt ? 
Nevetséges! Hiszen ezért él!
Neki ez kötelessége volt '

S ez ígY megYen — huszonötévig 
VagY rövidebben vagy tovább,
Ki meddig birja, meddig gYŐzí 
Húzni a robotos igát.

Magunkkal nem érünk törődni, 
Tavasz virágzást és telet,
Az élet utján küzdve, járva,
Az ember mindent elfeled.

S amit Írunk, meghal a mával,
A holnap felettünk tipor,
Nevünket és toliunk munkáját 
Belepi a fövény, a por . . .

És megfakulva és összetörve 
Pusztul a sok feszült ideg 
És lassan, lopva a lázas szívig 
EgYszer elér — a nagY Hideg . . .
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Levél pereg, közéig a tél,
Fagyot fuj a hátunk mögött.
És majd kapunk küzdelmeinkért : 
Szép temetést és díszrögöt . . .

Ez a mi pályánk, jóbarátom . . .
— De szavam savanyúra vált,
Ne busulj Zsiga! S ötven évig,
Te csak bizva csináld tovább!

Nem bizonyos, hogy Te is igy jársz ! 
Én, kérlek, épp csak intelek,
Mert vannak hidd el, elég sűrűn 
Igen pompás kivételek 1

Ilyen legyél ! Ilyen kivétel !
S cáfolj meg rutul engemet,
Legyél olyan ujságcsínáló,
Ki pályája végén — nevet! . . .
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C i r k u s z .
(Î9<2<2)

(A költő felháborodik, hogy 
itt kulturcélokra soha sincs pénz, 
de a cirkusz mindig zsúfolva van. 
A felháborodás mutatja, hogy a 
költő — mindig költő marad...)

Jó, jó, én megértem a népet,
Neki cirkusz kell és kenyér,
De mikor ezt a zsúfolt cirkuszt látom, 
Erembe szomorún aludni kezd a vér.

Itt nincs pénz soha nemes célra,
Itt nem kell a művészet s nem a könyv, 
Kulturális ügy nem vált ki egyebet, 
Csak ásító, sápitó, goromba közönyt.

Jó, jó, én megértem a népet,
Neki cirkusz kell és kenyér 
De csak a zsúfolt cirkuszban láttam, 
Hogy itt mindenki „nép.“ És mennyit ér...
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M utam ur.
Megváltozik a „m odern“ 
irodalom hangja?
C/922>

(A háború utáni erdélyi iro
dalomban olyan szörnyű érthe
tetlen, dagályos stilus kapott 
lábra, amelyet a közönség nem 
tudott bevenni fejfájás nélkül. 
Szerencsére, ez a túlhajtott kü- 
lönködés azóta megtisztult. Er
ről mond alább a poéta egy 
pár zokszót )

Modern írók és modern dalosok, 
Kícsorbultak az éles pallosok ? 
Belátjátok már, hogy a kék eget 
Átfestní zöldre tán mégsem lehet?

Ongőgötökbe azt hittétek el,
Ha zöldet lát a „csorda" hát legel? 
Hiszitek már, ha a nép szívíbe 
Akartok jutni, más hang kell ide!
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Bizony, egy zagyva, értelmetlen ár 
Alatt pihent a régi szép határ.
A félénhség szót nem emelt soha 
S mindent belepett a modern pocsolya.

Minden bis gigász uj törvényt csinál 
S uj szavakat gyárt minden kis sakál 
És uj szabályt és uj poétikát 
És istennek képzeli mind magát!

Néztük, bámultuk ezt az uj csudát 
És csak vártuk, hogy forrja ki magát? 
Hogyan erjed? Hogy válik el, mikor 
A seprőtől az aranyszínű b or?

Balga hívők! Ti ködben jártatok!S tisztulásra hiába vártatok !
Ami egyszer már bambán ostoba, 
Nagyszerű abból nem lehet soha !

Maradik vagyunk? Mondhatjátok azt ! 
Zöld csacsiság még nem jelent tavaszt! 
kikeletet, uj időt, uj csapást, 
Nyakatekertség nem jelent varázst!
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Mert csak az ám az igazi : A lant, 
Mit élveznek fent, épp úgy, mint alant! 
író, költő mindenkihez beszél
És ha ilyen, akkor örökön él!

írók, költők vagytok ti ? Meglehet, 
Hogy annakttart egy zagyva képzelet. 
Hisz madár tán — de nem énekes — a

[vércse . . .
Úgy írj öcséin, hogy mind
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December apó,
0 9 9 9 )

(A december ködös levegő- 
jétől a lenti hűvös dalt vacogta 
ki a jeles költő, aki nem csudái- 
kozik, ha a vers hidegen hagyja 
az olvasót. Ebből látja, hogy a 
— tárgynál maradt.)

Apó, mi kendre nem haragszunk 
Apó, kend kedves öreg ur,
Apó, mi kendet egykor vártuk 
S most, ha jön — a szivünkbe szúr.

Apó, kend egykor derűs, víg volt, 
Apó, nem tudom, hogy lehet,
Most megborzong a hátunk kendtől, 
Hogy ha ránkhozza a telet.

Apó, a sziveink fölé is 
Valami hóréteg borult 
S minden meghitt, régi boldogság 
Elmúlt, telek fagyába fúlt.
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Apó, mi mar nem is remélünk, 
Agyunkba nincsen képzelet,
Apó, kend itt van nyáron is már: 
Szivünkben hordjuk a telet . . .
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A pulyka.
«IMS»

(^Bocsánat, itt a költő kom
mentárja a vers végére szorult )

Szólítom azt a rongy urat,
Azt a nyomorult szemetet,
Abí az én hízott pulykámra 
Tegnapelőtt szemet vetett !

Fejkérem itt nyilvánosan, 
Felkérem, hogy ha jót akar, 
Pulykám rögtön kerítse meg,
Mert tud ám sujtní még e kar !

Pulykám, tudom ki lopta el, 
Pulykám, tudom, hogy hova lett, 
Én ismerem jól a nevét,
Ki az én pulykámból evett !

Tudom, ki az a rongyalak 
Tudom, ki az a nyomorult, 
Ismerem azt a szenny-kezet,
Mely az én pulykámért kinyúlt.

280



Jöjjön hozzám, ha pénze nincs, 
Kérjen, én szívesen adoh,
De, hogy a pulykám lopja el I 
Ilyesmit tűrni nem fogok

A pulykám kerítse elő.
A pulyka holnap itt legyen ! 
Vagy ha már rajta túladott, 
Nekem rögtön másat vegyen

Úgy vélem, ez jogállam itt ?
Amit senki le nem tagad,
Egy mílliárdot, azt igen,
De pulykát lopni nem szabad!

(A finomlelkü olvasó azt gondolja : sze
gény költő, ellopták a pulykáját. A komisz- 
lelkű olvasó azt gondolja : Lám milyen jól 
megy e kócos füzfa-bárdnak, ellophatják a 
karácsonyi pulykáját ! Mindketten csalód
nak. Nekem nem lopták el a pulykám. Én azt 
sem tudom, kétlábú állat-e a pulyka. De most 
minden vacak pulykát vészén. Ha már nem 
vehetek, miért ne álmodhassam azt, hogy volt 
pulykám, de . . . ellopták.)

281



1922 Sylvester.
<1922)

(A költő becsületsértő hangon 
beszél az olvasóval és goromba 
igazságokkal traktálja. De te
kintve a szilveszteri hangulatot, 
ezért nem vállal felelőséget.)

Felebarátom !
On a mérlegét lezárta 
Látom !
Önnek az arca nagyon keserű,
On olyan arcot vág,
Mint egy beteg ürü . . .
Önnek ez az év is 
Olyan volt, mint a másik,
On ebben az évben is küszködött 
Becsületesen, — rogyásíg.
On az orrával túrta a földet 
És nem a körmét rágta 
S eredmény helyet ez évben is 
A sors csak hátba vágta.
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Ön korlátolt ember uram !
Sőt többet mondok: ostoba,
Ah ilyen embernek sikere 
Nem volt s nem lesn soha!
Ön ügyefogyott, mert hallgatag, 
ön buta, mert szerény,
A mai világban más ön nem lehet, 
Csak snánandó szegény.
Uram ! A lét ma nem játék,
De véres küzdelem,
Nagy arcátlanság és kis tehetség,
Ez ma a győzelem !
Öblös hang, nagy száj, szemtelen

[merészség,
Mely jajok közt tipor,
Könnyekben fürdik, sóhajok közt

[jár-kel
S vastagbőrü arcon, égnek áll az orr ! 
Ez kell! Aztán jöhetnek az évek 
És mindig jó a mérleg !
Kellemes lesz a ma és biztos a holnap, 
Virágos partok közt fut 
A dúsan rakott csónak.
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Felebarátom '
A mi csónakunk sárra! van tele 
És sülyedünk lassan az iszapba, 
Napról-napra le . .
És múlik, gördül kínnal teljesen, 
Ez a cudar, ez a förtelmes élet, 
Ne kívánjon nekünk senkíse 
Többé boldog újévet . . .
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Anita Berber.
(1925)

(A pár év előtt mennyor
szágba költözött és már az égí- 
eket szórakoztató, g y ö n y ö rű  
meztelen-táncosnőt, a költő is 
szerette volna látni akkoriban s 
alantas dalában az évakosztiimös 
táncosnő feiléptetésére akarta csá
bítani Fekete Miska színigazgatót, 
de az nem állt kötélnek, mert az 
Anita Berber fellépti dija fordí
tott arányban állt a művésznő 
ruházkodásával A felléptidij sok 
volt, a ruha pedig semmi.)

Ön kedves nyárspolgár barátom, 
Ezt a nevet nem ismeri,
De ha megsúgom, hit rejt e név, 
A kedves nőj'e elveri !

Ám, az állatvédő egyesületbe 
Én csak később iratkozom,
Önnel kérem igy nem törődöm, 
Ezennel hát nyilatkozom.
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Anita Berber egy gyönyörűséges, 
Egy remek, isteni alak,
Önnek a nyála csordul, ha látja, 
S ezt bőgi ; Téged vártalak !

Hogy mi a mestersége néki? 
Szolid nő! Táncol fesztelen 
Bájjal, kellemmel, kevés ruhával, 
Őszintén szólva: méntélén . . .

De ezt kérem, szószerint értse! 
Nagy a látvány káprázata : 
Fülbevaló, karperec, szandál,
Ez az egész ruházata . . .

Egy hónapra két milliót kap 
Pesten e drága Évike,
Hogy eljött Bécsből, búval bántott 
A síberek mindegyike.

Direktor Ur ! Fekete Mester !
Nem kell nekünk : „Költő s halál“ 
Komoly dolog, művészi munka, 
Az kérem ide nem talál.
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Hozassa le Anita Berbert,
Ne habozzon sokat ezen ! 
Kezeskedem, két hónapon át 
A színháza tele leszen !
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Á r v í z .
( 1923)

(Ebben az évben a Maros és 
a Poklos patak is, kiléptek a 
medrükből s meglátogatták a 
költőt kertjében. E vízit emléke 
az alábbi zisteni dal )

Ömlik a mocskos sárgalé 
És ellep minden életet,
Zúgva, bömbölve rohan át 
A zöld buEatáblák felett.

Házat, bútort, bölcsőt, koporsót, 
Söpör a szörnyű áradat,
Érzi, hogy mostan ő az ur, 

s mindent magával ragad.

Egy dióhéjba tücsök ül 
S a hullámok közt dalt gagyog, 
Az ár: ez a bús, piszkos élet 
És az a tücsök én vagyok . . . 

e_^
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A bajadér, a bajadér !
(1923)

(Kálmán Imre, akkori uj ope
rettje, a „Bajadér“ s ebben a ba~ 
jadérok lenge és hiányos öltözete, 
annyira felforralta a költő taplós 
szivét, hogy az alábbi, indiai 
melegtől átfűtött, izzó dalt zengi, 
az olvasó gyönyörűségére.)

0 t  napon át, a színházba, 
Ültem hérem, talpig lázba.
A terem velem fúrt forgott 
És a nyálam folyton csörgött... 
Hogy történt ez és miér’ ?
Csak egy sóhajom van erre:
A bajadér, a bajadér!

Mily nagyszerű eszetlenség ! 
Mily isteni meztelenség !
Mily gyönyörű hátak, vállakl 
Rezegtek a férfi-állak . . .
Az erekben forrt a vér,
Ha megjelent és ha táncolt :
A bajadér, a bajadér !
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Agglegényszemek merednek, 
Mert a fátylak mit sem fednek. 
Oh, te perzselő Kelet!
Ezt kibírni nem lehet ! 
Mindnyájunkat tönkrevér . . .
A ruha — mit nem is visel. . .  
A bajadér, a bajadér!

A Zöldhelyi lénye, bája ! 
Apad a siberek hája,
A hajuk égnek meredt, 
Egyik, másik meggebedt! 
De bőrében egy se fért, 
Mert halálosan imádták: 
A bajádért, a bajádért!

Nem is holnap, hanem máma, 
Elutazom Indiába,
Oh, te isteni Kelet !
Élni csakis ott lehet,
Ifjúságom újra kél,
Ha megcírógatja arcom !
A bajadér, a bajadér!
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Kincs, virág, szerelmi álom, 
Indiában feltalálom !
S ott leélve éltemet,
Bús, halódó szememet,
Ha a fagy szívemhez ér, 
Béborítja fátyoléval 
A bajadér, a bajadér !
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Valami bűzlik Dániában.
(1923)

(A költő örvendezve olvasta, 
több külföldi nagy bank bukását 
és ezt melegen üdvözölte. Hátha 
még tudta volna, akkor, hog\7 ez 
a betegség ragadós és ide is el 
fog érni és a harácsolásban gátat 
nem ismerő bankokat mind el- 
sepri)

Ah, Istenem, szívem repes,
Dobog, kopog, sőt megreped,
Mikor fénytelen, rossz szemem 
Az ujságlapra rámered.

Buknak a bankok erre-arra,
Ezt On és én csak neveti,
A végzet ím a bűnös bandát 
Lám, már nem botokkal veri!

Kubicek, Glükstad, Schönberger ur, 
Közgazdasági vasfiuk, 
Finánc-zsenijük hírnevére 
Úgy véljük, most már nem hiúk.
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Milliók, dehogy míllíárdob,
Úsztak el a kezük alatt,
Míg másnak, a véres munkáért,
Alig jut betevő falat.

Közgazdaság. ? Mért hívják így ezt ? 
Ezt az undok ügyeskedést.
Mi minden romlás kutforrása,
Hisz ez briganti ténykedés!

Buknak a bankok! Ez kell nékünk! 
Pusztuljon, hulljon mind a gaz !
És szülessen uj pénzvilág ! 
Becsületes, kulans, igaz !

Az aljas, sorsát ki nem kerüli,
Oh, ez a tudat felemel,
Az a sok ebül gyűlt vagyon 
Mint illik — sorra ! ebül vesszen el l
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Mi lesz a rendjelemmel?
(1924)

(Akkoriban itt, úgy potyogtak 
a rendjelek, mint ősszel a légy. 
A költő lázong, hogy az ő nagy 
szellemi érdemeit mégsem mél
tányolják. A dal, szomorúan, a 
a kijáró gorombáskodásával vég
ződik).

Kérem, éppen a napokban,
Egy úrral jól megbeszéltem, 
Hogy valami érdemrendet 
Eszközöljön ki már nékem.

Abszurdum, hogy olyan érdem, 
Oly tehetség, olyan szellem,
Mint az enyém, eddígelé 
Elismerésre ne leljen.

Már minden kófícernek van 
Gomblyukában érdemrendje, 
Csak épp engem nem méltatnak 
Valamilyen érdemrendre?
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Glücknek is van, Schwartznak is vád) 
S gróf Buzogány Elemérnek, - >‘4  
Kap ügynök, mágnás és bâhkàrçhOf 
Csak éppen nekem-nem mérnek?- .)

Már húszezer lejem nszík lotsloh ,-Q 
S gomblyukam üresen tátort&olsm,, 
Nyaltam erre, nyaltam arra^/li is-lA 
De érdemrendet "inéin l á t o k . ! í>shüT

Prefektusnak és primárnak,
Oh, de mennyit hízelkedtem!
És nincs semmi eredménye,
Én hiába esenkedtem !

S most, a kormány, ez az átkos, 
Véget vet ez úri kedvnek.
Két évet kapnak, kik címmel 
S érdemrenddel üzérkednek.

— Hallja maga, doktor Piszok,
Aki - elvitte a pénzem !
On vállalta, hogy kijárja,
Mi van a rendemmel, kérdem ?
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(Most tótom, hogy ez a törvény 
Nem itt, de Londonban termett), 
Kedves Piszok, akkor gyerünk! 
Csak gyúrja tovább kígyelmed !

De doktor Piszok válaszolt, 
„Tíszteltetem szépen kendet,
Aki ilyesmire pénzt ád:
Tűzze fel a — marha-rendet ! . . . “
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A  hosszú szoknya.
(Í9 93)

(A szegény költő boldog volt, 
míg a rövid szoknya divatja dúlt. 
Ugyanis nagyon szereti a kalá
csot. főleg a — női térdkalácsot. 
Dalának panaszos siráma, a me
gint felbukkanó hosszú szoknya 
ellen zendül fel méla búval.)

Mi lesz, őrült dívatcsinálók,
Mi lesz ezek után velünk,
Ha csinos női lábszárakon 
Nem édeleghet a szemünk?

Ki támasztotta ezt fel újra ? 
Minek ez a buta divat ?
Rövid szoknya, búcsúzunk tőled, 
Szemünk könnyzáporral sirat.

Minő abszurdum, lejebb szállni, 
Mikor emelkedni lehet !
De ezen nem tudsz változtatni, 
Bár, falba verjed a fejed.
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Gazdaságilag is butaság ez 
Ma, mikor oly nagy a nyomor,
Még több szövetet vásároljunk ?
S ezt vegye be egy férj-gyomor ?

E földet seprő, hosszú rongyok,
Egy szép világot födnek el ! . . .  
Kevesebb lány fog férjhez menni, 
Nekem ezt bárki hígyje el !

Oh, drága, bájos, rövid szoknya,
A buta divat félretolt,
Pedig benned, öreganyánk is, 
Tízenhétéves lányka volt.

Ezt a ronda divatot látva,
Megnyúlik minden férfi-orr.
Újra forgalmi áru lesz majd 
Az öreg, pocsék porzsínór.

A rövid szoknya is nagy port vert fel, 
Ha számlát látott a magyar,
De ez az undok hosszú szoknya 
Egyenesen vihart kavar.
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Szép vádlik, sőt gömbölyű térdeb, 
Búcsút zokogob szenvedőn,
Ez a divat a halálom lesz 
S a hosszú szoknya — szemfedőm !...

e__>
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Nem értem, miért nem vagyok  
én még igazgató ?
(1993)

(Ezídőtájban mindenki igazgató 
lett, csak a költőtől maradt el es 
az isteni cim. Alábbi, nagyszerű 
dala, ezt a vérlázító igazságtalan
ságot jegyzi fel az utókornak.)

Már éveb óta forr a vérem,
Ez a probléma izgató,
Egyáltalán nem érthetem,
Mért nem vagyok — igazgató ? !

Hogyan lehet nékem igy élni ? 
(Ha ugyan élet az enyém),
Ha tíz ur közül, nyolc bizonnyal, 
Igazgató a föleitekén.

Igazgató mindenki már ma 
(Hogy mit igazgat, az titok) 
Legtöbb része csak az — óráját, 
De én azért nem tágítok!
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Igazgató, én nem vagyok még, 
Búsan kell ezt bevallanom,
De, ha térdig kopik a lábam,
E címet meg kell hallanom !

Ma, ha bét ur csal egy kis boltban, 
Egyik vezér, — ez port töröl,
A másik — az igazgató, 
Unalmában boltot söpör.
Ha egy zabhegyző vállalatban, 
Három-négy ur található:
Vezér,- fő,- al,- rendes,- rendetlen, 
De míndeník igazgató !
S éppen azért, hogy ez a szép cim 
Ily dúsan és röpkedve száll,
Ha valahol kutyát dobálsz majd, 
Biztos, igazgatót talál . . .
Óh te rongyos közgazdaság 
(Mi közgazságnak is mondható), 
Döglődz, mert ki sem dolgozik, 
Mert mindenki — igazgató!
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G yógyítani tudják a paralízíst,
(1923)

(A költő, — mint érdekelt fél, 
— örömében hozsánnáik a tu
domány e nagy vívmánya fö
lött.)

Ah, bérem, én ezt régen vártam, 
Hogy ez a gyógyszer meglegyen, 
És azt hiszem, épp oly vidáman 
Örvend On, olvasóm velem.

Nem azért, hogy Onneh vagy nékem, 
Kellene e gyógyszer talán . . .
Ki ismeri el, hogy agyalágyult ? 
Bármily lágyság legyen agyán.

Mily dicsőség a tudományra, 
Hogy ez a gyógyszer sikerült! 
Mennyi fórumon szereplőre 
Fog ez árasztani derűt !
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Himnuszt hamar a haladáshoz,
Mely a boldogságtól remeg ! 
Gyógyul egy kór, melyet magán nem, 
Mindenki máson láta meg . ..

Nagy gyárakat kell felállítni,
Mert e szerből sok kell, bizony! 
így is, hogy eleget tudnak készitní, 
Ebben még nehezen bízom.

Aki e gyógyszert kitalálta,
Zicher, keresni fog sokat.
Mint hírlik — a diplomatákon 
Kezdik meg az oltásokat . ..
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If jti költők és írók.
( I M S )

(A vén poéta, atyai tanácso
kat ad ifjú bajtársaínak. De, — 
úgy látssik,—dalában sok a kon
kurenciától való félelem \s)

Nagyon érdekes ez a kor,
S főleg benne az emberek, 
Vagy, ki magát annak hiszi, 
Pedig még zöldfülű gyerek.

Ha nyolc-tíz verset összenyög 
És pár novellát megterem,
Eme zsenge zöldségeket, 
Mindjárt megéteti velem.

Ha nem veszem be könyveit, 
Ha nem tetszik, mi benne van, 
Maradi, vén tulok vagyok 
S rám átkok zápora zuhan.
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Ne légy olyan merész öcsém !
S ne légy, íőleg, követelő,
Várjál fiam türelmesen !
Lágy még fejedben a velő !

írjál, költsél. így rendbe van,
De ez rám, sohsem sózható! 
Nyessél, gyomlálj, irts és faragj, 
Ám ehhez nem kell : olvasó.

Ne szórd piacra, szép öcsém, 
Pompásnak hitt bús álmodat, 
Neked, lehet, hogy gyönyörű,
De én láttam ilyet sokat ! . . .

Nekem, ez merő szürkeség,
Mert az én lelkem már fakó, 
Nekem ez a szép zagy vaság 
Fájdalom — be nem adható.

Az égbe jutni ne siess,
Hidd el, az ég oly messze van I 
Ne törd össze a szárnyadat, 
Megrokkan, aki így rohan !
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Könyvet ne írj. Inkább szeress 
Lányt, dalt s minden művészetet, 
Aki könyvekkel küszködik, 
Tavaszt, szerelmet elfeled.

A könyv vénit és gondot ád 
S ez ifijaknak nem való,
A versed írva : költemény,
De könyvedben : sivár való.

Ne siessetek oly nagyon,
Hamar a hanthoz értek el!
A babátoknak sírjatok 
S asxtalfiófcnafc írjatok,
Mert bíz ez, mást nem érdekel.
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Teszek műfogakat í
(tvn)

(A költő, dacára, hogy a hat 
iksszel egész közeli viszonyban áll, 
még mindig a saját fogaival rágna, 
— ha volna mit. Ezért nem érti 
ezt a műfogvásárlást. Lenti da
lában szeretné e nagy titokról a 
fátylat fellebentení.)

Ezt a hirdetést olvastam 
Mostanába minden lapba. 
Töprenhedem : hi utazih 
Ezehbe a műfogahba?

Nem is értettem egészen, 
Milyen műfogahat veszneh? 
Ujahat-e, avagy régit, 
Amelyebbel már nem eszneh ?

Azt sem értam, ez a műfog 
Miért bérül eladásra ?
Hogyha éleb : abhor rágob 
S fogam nem ruházom másra.
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Szeretek tisztába lenni,
Szeretem, ha tisztán látok,
Olyan fogakat is vesz 0 n , 
Melyekkel már más is rágott?

És ha igen, e fogakkal,
Ha Onkegyed kézhez kapja,
Mit csinál majd ? Isten bocsáss ! 
Csak nem egy más szájba rakja ?

A halottak fogsorát is 
Megveszi tán uraságod ?
S tán halotté volt az a fog, 
Mellyel a számban én rágok ?

Hü ! Azt a kírelejzumát !
Ennek már fele sem tréfa !
Ezért jó a lapba nézni 
Egy kissé, úgy néha, néha !

Ahogy elgondoltam mindezt 
Müfogsorom összetörtem.
Uraktól levetett ez is?
A műfogtól megcsömöltem !

e_>
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A nyaraló, de nem fizető
vendég.
(19 23)

(A költő, egy bús családi tör
ténettel untatja as olvasót, de 
tekintve, hogy ehhes hasonló 
esetet már as olvasó is átélt, a 
poétában rokoniélekre talál )

Irta, hogy jön, Náncsi néni, 
Borzasztón örültem néki ! . . . 
Vagy öt órahosszat álltam, 
Amíg a vasútnál vártam.

Már későre járt az este, 
Bérkocsi, az nem volt egyse. 
Jaj istenem, mit csináljak ? 
Rögtön itt hordárrá váljak ?

Tíz doboz és kilenc táska, 
Vár itten most szállításra ! 
Oh, én szegény, istenadta, 
Náncsi mind hátamra rakta !
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Meggörnyedve, nyöszöregve, 
Verejtékem hullt a rögre,
Amint Náncsi után másztam, 
Bús káromkodást cifráztam.

Végre, az erőmtől fogytán,
A kapunkon csak berogytam : 
—Gyerekek ! Itt van a néni !
(A fene hamar enné ki !)

Az öregtűz csókolózott,
A szemébe könny lopózott, 
Táskáiból, az ebadta,
Minden szobám telerakta !

Lom volt erre, lom volt arra, 
Elhasadva és megvarrva,
Rongy, kalap, cipő és vászon, 
(Jaj, én a képére mászom !)

Nőmmel pletykáltak és varrtak, 
Az ágyamból kizavartak.
Egy percig nyugton nem ültem, 
A padlásra menekültem.
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Mert, ha közelében voltam,
Az ottlétért meglakoltam :
„Hozza ide, tegye azt m eg!“
(Ez a vén nő itt pukkaszt meg!)

Egy hónapig ette májam,
Eltűnt rólam minden héjam,
Hogy elmenjen, sohsem hittem, 
Végre a vasúthoz vittem !

Megöleltem, megcsókoltam,
Sírtam, olyan boldog voltam. 
Felszusszantam, mikor végre 
Megindult a vonat véle.

A kocsiból búsan intett:
Eljön, mert úgy szeret minket . . . 
Jó, jó -  mormogtam — csak beszélj, 
Fő az, hogy már vigyen a szél 1

Mert, ez utálatos Néni,
Minden nyaram fölemészti.
Egy évben sem hagyhat békén, 
Feldúlja a házi békém.
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Ti, akik nyaralni jártok, 
Vendégek, azt nem tudjátok, 
Mennyi szidás, mennyi átok, 
Teljes joggal — hull reátok . . .

e_^
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Ezek a „firmák“
(1923)

A poéta, az akkoriban gyor
san átfestett cégtáblákról és a 
még gyorsabban átfestett érzel
mekről, mond egy pár zokszót )

Hasravágódó kedves népem, 
lm, újólag köszöntelek.
Hogy mért osztottak őt darabra, 
Ezek után, megértelek.

Csak füttYent egY üres miniszter, 
EgY szimpla törvénY megjelen,
S a magYar cég nYomtalan tűn el 
Falon, bolton, utcán, térén.

Törvényesen senki sem szólott, 
Senki sem követelte még,
S a szolgaság sietve hódol :
Mert, jaj, nYakunkba hull az ég !
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Erre mázolnak, arra festenek,
Ez a rendelet jól hatott!
Nagy sietve törölnek, zúznak 
Minden magyar feliratot.

Ha keményen sarokra állunk, 
Adóképp 500 lej elég !
Ez pedig kereskedői körben :
Két esti kártya-veszteség . . .

Mint annyi sokszor — nyulat szüle 
A nubíai párducunk . . .
Nyíltan, eréllyel nem léptünk fel,
Mi egymásközt kuruckodunk.

A székely város ezzel — meghalt, 
Feltámasztani nem lehet,
A sok magyar feliratot 
S az átmázolt érzelmeket . . .
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Lesz pénz, — mint békán toll.
«923)

(Az akkori pártviszonyok 
kissé zavarosak voltak s a költő 
interjút csinált a pézügyminiszter 
úrral, arról kíváncsiskodva, hogy 
miből fedezi a kibocsátandó két
milliárdos uj pénz aranyalapját? 
A válasz után, — alábbi versből 
is láthatjuk, — nagy a feje, bu~ 
süljön a ló íj

Az orrom már a földön húztam,
A fejem búsan lógatám,
A szemem folyton könnyet ontott 
S panaszos jajt bőgött a szám.

És hogy mi volt e mély bánatnak 
Oka, óh kedves Nyájtalan,
Az, hogy a gazdasági élet 
Honunkban oly — bizonytalan.

Mint jó honfi, ezen búsultam 
S köd ezért ült a lelkemen 
S főleg, hogy e bajok miatt,
Soha sem volt pénzem nekem.
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Nekem, neked s mindenkinek, 
Tyúkszemünk rég ezért sajog 
S ebből erednek régtől fogva 
Itt perpatvarok és bajok.

Ami pénz volt, azt adóképpen, 
Elszedte tőlünk a finánc,
Ettől korgott folyton a gyomrunk 
S ettől gyűlt homlokunkra ránc.

Lédik ! Milardok I Rendben minden ! 
Ne rágja bánat szívetek !
E búskomor kompániába,
Ezennel egy jó hirt vetek !

Bankót veret az állam újra 
És arany pénzeket nyomat, 
Hozzánk is küld miniszter bácsi, 
Már hozza is egy nagy vonat.

Most, hogy itt járt, én kértem erre 
S ő nyájasan fogadkozott,
Hogy ömlení fog most már a pénz! 
Nekem mutatót is hozott.
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Szóltam; Oh, Drága Exelenzkém, 
Ha On egy interjút nem ad, 
Szerkesztőm, az a vén gorilla, 
Engem azonnal elcsapat.

— Jól van — mondta a jó miniszter,
— On igen nyájas „idegen",
On az első kisebbség, aki 
Eddig beszélhetett velem.

Kérdtem tőle, hogyan csinálják 
Meg azt az aranyalapot ?
— Uj mód, mondta, külföldön láttam 
S mindenütt sikert aratott.

Hogy lesz pénzünk aranyalapja? 
Erre könnyű a felelet :
Lefoglaltatok országunkban 
Minden magán — aranyeret . . .
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Futurista dal.
f i 9 2 3 )

fLenti dalban a költő, uj uta
kon indul a poézis virágos me
zejére. Ah olvasó hiába sze
retné, hogy ez uj utakon örökre 
tűnjön el s valaki „erdeibélázza" 
le valami szakadékba. De a költő 
nem hal meg, örökkön él, zeng 
és csatáz, ahogy azt adták néki 
az istenek !)

Utált ma előttem a tinta, a toll, 
Rozabül, emléked szívemig hatol.

Volt a szerelmed kólíkás torzó, 
Itatóst kérek, undok a porzó . . .

Az Arnó hidján bukik le a nap, 
Fejemen gyűrött, lyukas kalap.

Flórenc, elém jön őszí világod,
S te Rozabül, amint a datolyát rágod.
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Rozabül, emléked előttem szétfoly, 
Rádgondolní is merőben téboly 1

Élőmbe líbbentesz egy elmúlt világot, 
Mikor a moly, szümbe nagy lyukat

[rágott.

Rozabül, arcképed a lelkembe rejtem, 
S Krizantém kísaszonyt az Arnóba

[ejtem.

Rozabül, te szörnyű, bűnöző nőnem, 
A fehérneműm is elloptad tőlem !

Rozabül, Flórencből Velencébe szöktél, 
Én utánad. S az emeletről 
Kacagva az orromra köptél.

Rozabül, emlékezz : ősz az Adrián, 
S a gondolásunk neve Handrián,

Rozabül, ahogy a múltat visszame-
[rengem :

Te Hadríánnal is megcsaltál engem.
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Rozabül, te orosznak mondtad magad, 
Pedig tót voltál. Ne tagadd !

Rádgondolva, ecetes lesz az ember
[kedve,

Most elém kerültél megöregedve.

Vénen, ráncosán, de kipucolva,
Elém kerültél újramázolva.

Megtapostak téged szörnyen az évek, 
Az a vén majom, a férjed, kérlek ?

Rozabül ! Múltam ! Mondd el ízíbe, 
Hogy a fenébe kerültél ide?
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Békákéi képezett skálák.
(1923)

(Az erdélyi Helikon ebben az 
időben tartotta első üléseit a 
Kemény báró vécsi kastélyában, 
A nagy költőt ide, érthetetlen 
okokból, nem hívták meg. Mér
gében elhatározta, hogy ő ren~ 
dez egy vers-olímpíászt és ezen 
az ó-línk-iá-szon az alábbi kacér 
dalát fogja felbugyogni.)

Bába, báró, bíró, bankár, 
Bútól bántva bólogat: 
Bizony, bajjal bukdácsolunk 
Búskomor balsorsokat !

Beljebb billen beteg béka, 
Bika búsan bódorog,
Bánat, béke birkózódnak, 
(Biztos belebutulok !)
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Bár babám bakancsa barna,
Bús bölény bömböl belül, 
Bírkahússzag, bor, birsalma, 
Bájos bűze béserül.

Béla bababa tündért bámul,
Bakfis bókot bészerez,
Birka béget bánatába,
Bárka békén béevez.

Bőröm bíborral borítom, 
Borjúhúst borsolní bűn, 
Borzasztón bokszoltam Bénít, 
Bátran, büszkén, bőkezűn.

Bére, ■ bár bebízonyitám : 
Barátságos bíztatás,
— Becstelen! — bődüle Bandi, 
Bánt a bélcsavarodás ?

Bármínt bőgsz bitang, becsuklak! 
Budha bűnödbe belát,
Bűvöleted borzositja 
Botom bőrödbe bevág!
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Biedermeier-bálba ballagsz ? 
Borísháért bánt a baj ? 
Bíborbársony bekecst bérelj, 
Bajuszt borotválj, bivaly !

Bégetésem bérekesztem, 
Bamba bajtárs búcsúzom,
Bár bőven bugyog belőle, 
Bürökkorsóm bedugom !
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Mírígyáf ültetés.
(Í923)

(A nemes dalnok, hunyó na
pok újra kelését zengi, olvasván 
a mirigyplántálásról s tanácsot 
ad, hogy ha az eljárás még sem 
sikerülne, mit tegyen a hervadtsze- 
relmü szeladon. Ez a tanács, ma
gába megéri, e halhatatlan kötetre 
kiadott pénzét az olvasónak.)

Belereszket a szívem egy hírbe, uraim ! 
És lecsüngő orrom kanyarog fel az

[égbe
Önök tamaskodhatnak, én szentül

[hiszek
Ama nagyszerű mirígyátültetésbe !

Mert adva van kérem, egy dali majom, 
Akinek szörnyű vidám a kedve 
S adva van egy savanyu agglegény is, 
Aki végképpen el van keseredve.
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Ez a legény szegény, bár nősülni akar, 
Szíve nem tud már lánggal égni,
De jön William Held az ánglíus tudós 
És kése után lehet remélni.

Mr. Held nyakon íogja a dali majmot 
És mirigyet vesz belőle hevenyébe 
S ülteti át, mint téli salátát,
A szegény savanyu agglegénybe.

És mit tesz Isten, hölgyek és urak ?! 
Az agglegény törökvallásra tér át ! 
Mert neki egy feleség nem elég . . .  
De nem folytatom tovább e kényes

[témát.

Elég az hozzá, nyájas olvasó,
Ha talán tavaszi lángod már őszbe

[hajlott,
Ne csüggedj, mert már most biztos a

[siker !
Csak keríts egy ügyes, mirigyes majmot.
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De ha esetleg, már unod az orvosokat, 
Beszéljenek bármit az irigyek, 
Fogadd meg titkárnak a fiatal majmot, 
Családi békéd megőrzik így is a

[mirigyek.
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Televísíó.
(Í923J

(A távolbalátás nagyszerűségét 
és hátrányait ismerteti a zseniális 
költő, a semmihez sem értő ol
vasóval )

Te nem tudod, hogy a fenti 
Név, vájjon mi is lehet,
Eddig hérlek, én sem tudtam, 
De erről hí sem tehet.

Nem lexikon a te fejed,
Még hevésbbé az enyém,
De, hogy „televísió“
Ez egy világesemény !

Nem poloshaírtó szer ez 
S nem egy uj likőr neve,
Ez egy nagyszerű találmány 
S csodás ennek sikere!
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Dvóttalan távolba látó !
Egy nagyszerű gépezet,
Mely minden látnivalókat 
A szobába bévezet.
Vonatok ütköznek össze,
Háború íoly valahol,
Parlamentben pofozkodnak : 
Mindent otthon láthatol.
Láthatod az észabsarbot 
És láthatod Indiát,
Londont, Páríst, Nápolyt, Bécset,
S egész Bergengócíát.
Látod a nagy s kisantantot, 
Poincarét és Benest,
Amint Európát osztják:
Hozzád viszi egyenest.
Láthatsz mindent a masinán,
Mi az űrön áthatolt,
De hogy a szomszédszobába,
Nőd egy hadnaggyal csal — kába ! 
Ezt ezen sem láthatod ! . . .
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Év végén,
0 9 2 3 *

(A poéta lezárja az 1923-as 
évet is. Örül, hogv a földi ható
ság, szemtelen verseiért nem zá
ratta le életfogytiglan. De sejti, 
hogy az égi hatóság egyszer 
megelégeli a turpisságait és 
örökre a földalá csukatja.)

Egy év felettünk újra lepergett, 
Semmit sem adott, de sokat elvett.
Amikor egy óévet lezárunk,
Az újtól mindig nagyszerűt várunk.
Az uj mindenkor becsap minket 
S kineveti reményeinket.
Ahogy peregnek, tűnnek felettünk, 
Csak azt látjuk, hogy fakultabbak

[lettünk.
S nem örülünk dalnak, virágnak, nőnek, 
Csak emlékeink gyűlnek, nőnek.
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Már nem előre, de hátra nézünk 
Seldobjuk keserűn harcoskelevézünk.

S az évek jönnek, suhannak, múlnak 
S hitünkkel együtt semmibe hullnak.

Évek ! Addig számoljuk őket,
Míg egy elhozza — szemfedőnket...
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A frank monológja.
(1W4)

(A frank akkori zuhanása 
csalta ki a költő szivéből az 
alábbi szép dalt. Ön azt gondolja, 
hogy ne a frank, hanem inkább 
a dalnok zuhant volna le — az 
Eiffel-torony tetejéről, mielőtt ezt 
a verset megírta.)

Nem mondom, hogy hótisEta voltam, 
Csak olyan félig balga seűe,
Aki a nagy viharEÓ létben 
Szebb jövőről álmokat

Volt árnyam és voltak hibáim,
Miket egy ssép hölgy féltve rejt,
De amikből ki is gyógyulhat 
S egy jó ember mellett: felejt.

S ím megindultam a Eüllés utján, 
Egyre sülyedeh és esek, 
KapasEkodom már fűbe, fába,
S elhagynak a SEerelmesek . . .
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Szegény barátnőm: Lengyel Márka 
És te bús Magyar Korona !
Bukunk együtt a sötét lejtőn 
S nem állunk meg vájjon soha ?

Míg ti hulltatok — én kacagtam, 
Mondtam : könnyelműk vége ez 1 
S már én is a sarkokon állok 
És minden rípők letegez . . .

Már könnyezek, hogy vizbe ölte 
Magát a szegény Német Márka. 
Bukott perditák végzik így . . .
Én is követem nemsokára . . .
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Tavaszi fá j-d a lo m .
(1924)

(A nagy költő, az itteni Ke
mény Zsigmond Irodalmi Társa
ságban akart ezzel a szabad vers
sel széket foglalni. De, az irodai- 
lomhoz értők szerint, il$en sza
bad verssel nem hogy széket fog
lalni, de megírása után, szabadon 
járni sem lehet.)

Hn nem
Húzom fel többé az órám olyan os

tobán,
Hogy a rugó százfele törjön benne, 
Most is csak azért történt meg,
Mert mérges voltam.

Tűznyílakat szúrt a tavaszi nap 
A föld szívébe
S ettől füvek, virágok és bolond-

[gombák
Kezdtek sarjadzni a rögök közt
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S mámoros szárnyon Április 
Csókokkal röpült felém.
Zsongott a lég és bongott a táj, 
Szűz gerjedelmek loholtak 
A még le nem vetett, kopott télika-

[bátok alatt.

Ki a m ezőre!— hörgém,
Nem legelni, de tavaszt látni.
S mentem gyors iramba arra,
Mely tájon tavaszt sejtettem.
S néztem az eget, mely olyan volt, 
Mint arám szeme 32 évnek előtte.
S e kékségről szabad verseléssel 
Akartam zengeni ódát,
Amikor egy háromemeletes ház tete

ti érői
Szabad eséssel egy cserép zuhant le 
S orromat majdnem leszelte!

Ijedten rebbent el tőlem a tavasz 
És vérfolyam lepte el kopott ruhámat. 
Vittek és a mentők visszavarrták az

[orrom,
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De m eghagyták  : azonnal haza menjek 
S lefeküdve, álmodjam tovább 
Félbeszakított tavaszi álmaimat.

Mentem, feküdtem, de dacára, hogy 
, [dél volt,

Én, hozzá vagyok szokva, ha lefekszem 
Felhúzom órám . . .
Borzasztóan fájván az orrom, 
Irgalom nélkül felhúztam órám, 
Ugyannyíra, (mint már fentebb is irám), 
Ketyegő rugója ezer darabra mállott, 
Mint szivemben is az édes tavaszi hév.

Orrom tönkrement, órám tönkrement, 
De a fájdalmak eme dandárja 
E dal írására inspirálta költői lelkem 
S e nagyszerű szívhangjaimmal, 
Széket foglalandok legközelebb, 
Több jeles irodalmárokkal :
A Kemény Zsigába . . .
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Szom orú szonett Szűcs Sze
reltről.
(1924)

(A jeles poéta, fiatalkorában 
kétszer bejárta Köz ép-Európát 
gyalog, azon a kereszten, mely« 
nek szárai Debrecentől Párizsig 
és Berlintől az olasz síkságig 
nyúlnak, de nem fáradt úgy el, 
mint amikor az alanti verset meg
írta.)

Szűcs Szerén szépszemü 
Szűz vala Szódon,
Szívem szilánkokra 
Szakadt utána szinte,
Szomorú szonettet 
Számtalant szórtam,
SzathmárY Szilárd, hogY 
Szekszárdiba vitte.

Száz száj szükséges 
Szívünk ha szüköl,
SzerénYen szipogtam 
Szepegő szerelmem,
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Szelek szárnyány szálltam 
Szoknyája nyomába 
S Szathmáry Szílárdnét 
Szekszárdon megleltem.

Ha én, Te lehetnék 
Oh, Szathmáry Szilárd,
A Szíics Szerén szivét 
Rég százfele szeltem ! 
Szerdán és szombaton 
Szeretőt szerződtet 
És e számtalan száz 
Szerelmes szamár közt 
Szerényen szepegve 
Én is szerepeltem . . .
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Tíz év után.
<1924*

(Tíz éve volt akkor, hogy Príncíp 
lelőtte Ferenc Ferdínándot Sze~ 
rajevóban és a világháború ki
tört. A költő ezen morfondíro
zik, nem valami rózsás hangu
latban.)

Állok merengőn és bután,
Tiz év ulán.

Az Élet folyt, e bús folyó 
S iszapot, sarat felkavart,
Pár otromba ólomgolyó.

Gyászok özönét sírja fel 
Ez a szó, hogy: Szerajevó . . .

Gondolkozom : mi volt, mi lett, 
Látom, a végzet megfizet!

Mi vér, mi bú, mi jaj, mi könny I 
Ma már emlék, fagyos közöny. . .
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Sob zord és kegyetlen csapás,
Sok semmítérő meghalás,
Sok elvesztett szív és remény, 
Ma mindez : komor költemény.

Vihar, mely a telkekbe dúlt, 
Sirám, mi semmiségbe múlt,
A múlttal együtt meghaló,
Bár erekben vért forraló, 
Alommá szürkült bús való.

A sok vér, mi ömlött, zuhant, 
Az a sok porló csont alant,
Az a sok átok és csapás, 
Közönybefuló jajgatás,
Az a sok zúzott, béna kar, 
Ami még küzd s tenni akar,
Ez már mind, mind történelem

S azért történt, hogy az élet 
Ilyen nyomorúság legyen?

339 ■c*



©sszemordul nyugat, belet 
S villamos égre írja fel : 
Az nem lehet!

Állob merengve és bután, 
Tíz év után . . .
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A lettek pense — odalett!
(1924)

(Az a szomorú hír járta be 
akkoriban a világsajtót, hogy a lett 
pénzügyminiszter, egy Petrullís 
nevű fiatal ur, az ország egész 
pénzkészletét, több millió littet, 
— ahogy a lettek pénzét neve
zik, — ellopott és melegebb ég
tájak felé szökött vele. A poéta 
ezt a komor témát lett szives let
enni az olvasó orra elé.)

A lett pénzügyminiszter ur lopott, 
Ez még nem oly csodás eset,
Lop más pénzügyminiszter is,
De „tolvaj" eddig egy se lett.

Petrullís ur még fiatal volt,
Alig ért huszonnégy telet,
Mégis a kicsi Lettországnak 
A pénzügyminisztere lett.
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Egy pénzügyminisztert rajtacsíptek ? 
Az ember töpreng e felett! 
ügyetlen volt ez a kölyök,
Mert ő csak egy kis buta lett !

Ez a fickó csak kis pénzt vitt el, 
Lettlandból sokat nem lehet,
Eddig a kutya sem ismerte,
Most hona hírhedt fia lett !

A lett polgár most morfondíroz : 
Lett ! A fene végkép megett 1 
Egy ////-et sem hagyott e tolvaj, 
Minden vagyonunk odalett ! . . .

e_̂
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M eddig süt a nap ?
(1924)

(Zílahy Lajos kedves írónk 
munkáit, úgy szereti e versek 
kíizzadója, mint hernyó szereti 
a rózsát. A vers, Zilahy „Süt a 
nap“ című bájos darabja előadá
sakor jutott eszébe e kötet fűzfa 
lantpengetőjének)

Míg tavasz a faágakat,
Borítja fakadó rügybe,
Amíg egymásba még hiszünk 
S bízunk minden nemes-ügybe.

S míg e hitünk el nem vesztjük, 
Mig a jövőben remélünk,
Mig az anyánk nyelvén szólunk. 
Addig vagyunk, addig élünk.

Míg derekunk meg nem hajtjuk, 
Amíg egymás kezét fogjuk, 
Bárhogy is összekuszálják, 
Minden dolgunk kibogozzuk !
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Amíg összevetjük vállunk,
Amíg egymásra találunk, 
Akármilyen búban, vészben, 
Rendületlenül megállunk!

Addig nem borul be az ég,
A szivünkön nem lesz felhő, 
Addig jöhet reánk a tél 
A havat, fagyot lehellő.

És míg a talpunkon állunk,
Míg tudjuk, hogy lesz egy holnap, 
Addig még mindig itt vagyunk, 
Bárhogyan is letípornak !
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Bontják a kínai falat.
(i924)

^Akkoriban arról írtak az uj'- 
ságok. hogy megkezdték a ször
nyű nagy kínai fal lebontását. 
Persze a lebontásból nem lett 
semmi. Nem lehet a kínai faiakat, 
csak úgy, könnyen lebontani.)

E bőbeépült korlátoltság, 
Mindezídeíg megmaradt,
De mint halljuk, ennek is vége : 
Bontják a kínai falat!

Semmi sem tarthat mindörökké, 
Felettünk az idő halad,
Mi a maradíságot körülvette: 
Bontják a kínai falat !

E bornírt bástya sokáig bírta, 
Hozzá billió könny tapadt 
Véres verejték emelé — s most : 
Bontják a kínai falat!

345



Nem értik meg a népek egymást 
Az utóbbi évek alatt,
Meguntuk szörnyen. Bontsák le ezt is, 
Ez avult kínai falat '
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Magyar! Imrének.
(1929)

(Az öreg poéta, aki vastag- 
nyakú debreceni kálvinista, de 
már 30 éve lakik Erdélyben, a 
maros vásárhelyi háza verendáján 
hallgatja a rádióban Magvari 
Imre kitűnő pesti muzsikáját s 
eszébe jut, hogy neki egykor, 
Debrecenben, az Imre apja és 
nagybátyja, a Magyari 7 estvérek 
muzsikáltak, ha nagyon ágas
kodtak zsebében a bankók. S az 
is eszébe jut, hogy Magyari Im
rét, aki már javakorában levő 
ember ma, még látta, mint öt 
éves kisfiút, mikor sugárzóarcu 
apja, az „Arany Bika" nagykávé
ház márványasztalára felállította 
a hegedűjével s a parányi gyer
mek remek játékát az egész 
zsúfolt kávéház közönsége elra
gadtatva hallgatta.)

Vásárhelyen, a verendámon ülök. 
Pipázom. Ősz van. Cigányt hallgatok, 
A rádión át. S a vén szívemből 
Elrepülnek a komor bánatok.
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A ragyogóját I Egykor, Debrecenben, 
Tavasz volt s legény voltam én !
S a Magyar! Testvérek nótájától 
Dagadt szívemben a remény !

Lányok, szerelem, tavaszi álom, 
Hová lettek ? ! Bú hullt reám . . .
De sok jó pénzem eltette akkor,
Az a két szép művész-cigány!

Mert ama szép tavaszban, Imrém, 
Nekem az apád s bátyád muzsikált 
S most, hogy a te nótádat hallom 
Az éter bűvös szárnyin át:

Látom Debrecent sa „Bika“-kávéházat, 
Márványasztalon áll egy kisgyerek, 
Rí kezébe a szárazfája 
S hallgatják ámult emberek.

Az a kisfiú, te voltál Imre, 
Muzsikádról rádísmerek.
Az Isten áldjon, zseni-cigányom,
Az Isten áldja a kezed . . .
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A z  idők m egváltoznak.
(1924)

(A költő kárörvendő dala ar
ról seng, hogy as autobussok- 
nak városunkba való bevonulá
sával, as addig hetyke és go
romba bérkocsisoknak nagyon 
lelohadt a kedélyük és a ssebük 
olyan lapos lett, mint es a vers)

Bérkocsisom eddig, bérem, 
így csevegett hozzám :
— Ha nem nézném az ur korát, 
A kocsimról bizony lepofoznám ! 
Hogy a piacról lehoztam, 
Negyven lejt ad nékem ?
Adjon rögtön még vagy húszat, 
Azt hiszi, engem megnyuzhat?
En úgy vágom képen,
Hogy délben is csillagot lát 
A beborult égen!
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Amióta autóbusz jár,
Bérkocsis barátom,
Egész finom úriember, 
Tapasztalom, látom.
Meguraz és megnagyságol,
Sőt, kalapot vesz le 
S egy fuvarért, ha húsz lejt kap, 
Most már nem tegez le.

Az idők így megváltoztak 
Es letompult véle 
Konjunktúra leromlással,
A kocsisgőg éle.
Autóbusz, én te feléd hát 
Ölelő kart tárok,
De sem rajtad, sem bérkocsin: 
Per pedes apostolorum, 
GYalogosan járok!
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Hogy ezelőtt huszonhat évvel.
(1922)

(A poéta a színpadon, egy
kori naiva ideálját, a „Nagymama" 
címszerepében látja domborítani. 
Szivében régi emlékek, hátában 
pedig uj reuma-nyilallások támad
nak fel.)

Hogy ezelőtt huszonhat évvel 
A színházban megláttam Őt, 
Édes sajgással telt meg szivem, 
Minővel sohsem azelőtt.

Hogy ezelőtt huszonhat évvel 
Nem voltam utolsó gyerek, 
Elhíhetik. Bár e legényre 
Ma már magam sem ismerek.

Hogy ezelőtt huszonhat évvel 
Megismerkedtem hát vele, 
Képzelhetik, hogy ifjú szivem 
Tömérdek dallal lett tele.
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Tömérdek dallal... Huszonhat éve!... 
Még akkor „szendét" játsza Ő,
S üres zsebemre esküszöm,
Nem csak én voltam hevülő.

Nem csak én álltam huszonhat éve, 
Lázban, ha játsza angyalunk»
Hanem mind, mind, óh, egytől-egyíg, 
Akik ma kopaszok vagyunk . . .

Nem szendéket, miként huszonhat éve, 
Kreálja ma a „Nagymamát“,
Azért most is ha játszni látom, 
Fásult szivem láng járja át.

Pedig akkor, huszonhat éve;
Sem honorálta a dalom.
Csak egy rakás számlája van meg... 
És szivemben a fájdalom . . .
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Színésznő és színész.
(1924)

(E versben valami titkolt ke
serűség lappang. A költő — Zálí- 
val ellentétben — nem dicsek
szik, hanem panaszkodik.^

A színésznőt és a színészt,
Mindig nagyon szerettem,
S egykor ők is szerettek engem, 
Őszintén — mind a ketten.

Sok esztendők suhantak csöndben 
S ezen én csak nevettem,
S a színésznőt és a színészt, 
Mindig jobban szerettem.

Pedig, hogy elszállt tőlem a tavasz, 
Nem nagyon örülök ennek,
Mert, amint tapasztalom szomorún: 
Már csak a — színészek szeretnek...

«•
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40,000 bolha.
(1924)

(Ebben az évben halt meg 
Rothschild Károly báró, angol tu
dós, aki 40,000 különféle bolhát 
gyűjtött össze magakörül. A költő 
csodálkozva énekli meg ezt a 
gyűjteményt, mert ha az ő ru
hájában csak egg bolfia is 
gyűl össze, addig üldözi, míg 
víllanyosszékre nem juttatja. De 
hát, külömbözők az ízlések !)

Ne remegjenek hölgyeim,
Nem él már egyik sem szegény, 
Csak néhai bőrüket őrzi 
Egy tudós, angol gyűjtemény.

Egy derék bankár, Angliában, 
Hinnék? Rothschild volt a neve, 
Ennyi tömérdek, pocsék bolhát 
Itt-ott összeszedegete.
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Gondolják nénémasszonyék:
Hát ilyen bolond is akad?
Aki ennyi sok, rusnya férget, 
Szépen üveg alá rakat!

Úgy van. Itt mindenféle fajta 
Bolha szépen összekerült,
Igaz, hogy e bolhakongresszus, 
Rothschíldnak sokjába került.

Jah, kérem, ez a tudomány !
És e vérszívó gyűjtemény, 
Másokat is majd tettre csábit 
Erre, látom van már remény.

A gyűjteni szándékozókat, 
Ezennel figyelmeztetem,
Egy uj, vérsstivó hadra nézve,
Van jó gyűjtési ötletem.

Az uxsorásság hazánkban díszük, 
Emberek száza felderül,
Ha negyvenezret összeszedni, 
Ezekből is majd sikerül.
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Mártsák benzinbe félórára 
S tűzzék mind gombostűre fel 
S a British Múzeumnak gyorsáruként 
Küldjék majd utánvéttel el! . .

rib n&cfeifl£S£rí 
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Kánikulai kinrímek.
fl924)

(Szerkesztőm,— aki nem tagja 
az Állatvédő Egyesületnek, — azt 
parancsolta, hogy /f-betüs sza
vakból írjak költeményt, mert 
ebben a dög melegben, csak ez 
üdití fel az olvasók kedélyét. ír
tam, de az olvasó ne lázadozzon 
sorsa ellen, mikor az alábbi ver
set olvassa. Mi lenne, ha elkel
lene olvasnia Önnek a nagy költő, 
e köteten kívül írt, másfélezer 
versét is ? ! Ma mindenki szen
ved. Szenvedjen az olvasó is )

Kereken kirakom kebelem keservét !
Kérded, ki kiváncsi kolosszális kinra?
Kánikulás korban ki keres kenyeret ?
Ki kullog komoran kies Kímpulungba?
Kellemes kedélyem kegyetlenül kókadt.
Kételyem kölykezík : kitől kapok köl

csön ?
Kutyaság, komíszság, kegyetlen kí

vánság
Költő, hogy K-betüs kínrimeket költsön!
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Kétségbeesetten, kergülve kiáltom : 
KönYü kegyeteknek kinevetni kínom ! 
Kilenc kutyakölyköt könnyebb kí-

[kefélni,
Kíkékiilök amíg kínrímim kiírom !

Kobozom, kólintom kopasz kopo
nyámhoz,

Kolera kóvályogkorgó központomba, 
Kukacos kolbásztól komisz közér

zetem,
Kedvem keserű mint korhadt kucsma-

[gomba.
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Februári dal.
0919 )

(A költő, a koratavaszí olva
dás és más keservek mocsarába 
sülyedve ül és e slamasztikában 
kuporogva, csak a füle lóg ki 
egy pár arasznyira. Onnan, a 
mélyből, zendül fel bánatainak 
siráma.)

Nem aludtam három éjjel,
Majd a fejem pukkant széjjel, 
Hogy február elsejével 
Megjelentek Ők ! 
Százan kétszáz fele húztak, 
összetörtek, összezúztak,
A csontomig mind lenyúztak 
A hitelezők!

Tegnap volt még halom kincsem, 
Ma egy árva vasam sincsen 
S nincsen aki rám tekintsen! 
Snörnyü helyzet ez!
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Afrikában rossE az élet,
De én itt még jobban félek, 
Ha valahol pénzt nem kérek, 
Nem tudom mi lesz !

Mégis a nőm nekem támad : 
„Nyakunkon esőstől a bánat, 
Mért nem nyitom ki a számat, 
Hogy hideg legyen!“
Hiába a könyörgésem,
Nem hagy békét nekem mégsem, 
Felkelésen, lefekvésen,
Mossa a fejem !

„Oda. a tél minden bája, 
Elromlott a rodlí-pálya“ . . .  
Pityergőre áll a szája,
A nőmnek nagyon.
„Nem lehet már korcsolyázni, 
Nem lehet már jól megfázni, 
Legfeljebb csak összeázní,
És én ezt hagyom?“
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Én nem örülök a télnek,
A hidegtől szörnyen félek, 
Ha a tél jön, nem is élek, 
Folyton fő a főm.
A gyermekek bennszorulnak, 
Minden bútort összedulnak,
A vizes cseberbe fúlnak 
S engem szid a nőm.

A nőm télen folyton sportol, 
Rodli-sapkát, zubbonyt horgol, 
Nappal lármáz, éjjel horkol 
S én szegény tatár,
A gyerekekre vigyázok,
Egész nap négykézláb mászok, 
Folyton állatkertet játszok,
Én, a vén szamár!

De, ha csak ez a baj volna, 
A lantom ezért nem szólna, 
Zokogva nem panaszolna, 
De más is van ám :
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Úgy örültem annah régen, 
Hogy nem mulatunk a télen 
S nem hálóz a feleségem. 
Nem hálóz ? Nem ám !

„Árvíz bálba el hell menni, 
Ä szegénnyel jót hell tenni, 
Drága ruhákat hell venni.“
És én mit tegyek?
A családnak legszebb éhe, 
Főképpen a házi béke, 
Tanúm rá a hátam kéke . . . 
No hát elmegyek !

Árvíz bálba hát elmentem, 
Anyagilag tönkrementem,
Két tiszttel megverekedtem : 
Dagadt a pofám.
Az árvízbe belefultam,
Házi békémet feldúltam, 
Idegen pénzekhez nyúltam 
Szép az élet ám !

e_̂

362



Harc a szúnyoggal,
(tÇ24)

(A nagy poéta, minden bo- 
míszságot, ami körülveszi, egy 
szegény szúnyogon akar meg
bosszulni. Harca a szúnyoggal, 
úgy végződik, olyan tragikusan, 
ahogy minden harc, amelyet a 
szemtelenség ellen akarunk meg
vívni )

Szúnyog ! Te ronda, szemtelen !
Két nagy fülembe dudorászol,
S mire észrevettem, hogy itt nyafogsz, 
A nyakamon már meg is vacsorázol ?
Állj meg rögtön, te nyomorult vacak! 
Vékony hasadban ott a vérem!
Nem hallgat rám. Felrepül hirtelen, 
Gebeszkedhetek ! El nem érem !
Megfoglak rögtön, ronda főpímasz ! 
Felfordítod egy békés pogár házát! 
Utána ! — S betörtem az ablakot,
És felborítottam egy üvegvázát ! . . .
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Már mindegY ! Fő, hogY meglegyen ! 
Elégetem a hitvánY férget !
A plafonon van ! Létrákat ide ! 
Hiába csak nem nYelek mérget !

A kétágú lajtorján felmegYek. 
Óvatosan, nYujtózva lestem :
A szunYog elszállt, létrám felborult, 
Éppen a köpcsészébe estem !

Kitartás ! Mégis megfogom !
Lassan megint utána kúsztam,
A szunYog a tükör-rámára szállt. 
Dobás ! S a tükröt összezúztam ...

Levertem aztán a nagY lámpaernYŐt, 
Szép porcellán — ezerdarabra mállott 
S a szemtelen vérszipolY röhögve, 
Merészen az orromhegYére szállót.

Megállj, fertelem I S egY szörnYü ütés 
Szemem és orrom összetörte,
A szunYog pedig a fülemre ült 
S vidám danával agYamat gYötörte,
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Baltákat ide ! Üssétek agyon !
A szúnyog a vitrinhez csábit,
A vasbotommal utána ütök 
S a vitrin többesszámmá válik ! . . .

Nőm a mentőkért telefonált,
Azok jöttek és ügyesen lefogtak, 
Megkötöztek és egy bús kocsi 
Elkeshedt ülésére dobtak.

Most, kérem, én a kórházban vagyok, 
Nem tudom, örüljek-e vagy sírjak, 
Örülök, mert im egy témám akadt, 
Miről a szezónmortban verset írjak.

.zisarri
lubav
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Siralmas ének a Csiszár-telep
ről a Polgármester Úrhoz Î

(1912)

(A költő abban az időben, az 
úgynevezett Csiszár-telepen la
kott, ami később Zoltán-utca lett. 
Az utcácska azóta már rendes, 
aszfaltos hely lett, és a Poklost, 
e vers után, szabályozták, de 
akkoriban a poétát — bizonyára 
olvasói óhajára,—a kiáradt Poklos 
és Maros folyók el akarták nyelni, 
amint ezt az alábbi gyönyörű 
dalban a költő megírta a halliat- 
lanság számára.)

Sok szomorúság van a világon,
Sok bú és bánat, nagy bajok,
De a legnagyobb csapás mégis,
Az, hogy a Csiszár-telepen lakok, 
Mert ez a telep egy szönyü kis hely, 
Ahol sár, árvíz dúl vadul,
Leírom, mert nem ismeri ezt,
Tudom, — a Polgármester Ur !
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A hies Poklos patak partján 
Terül el e nyájas telep 
És, hogy a Poklos itt folyik,
Fő ok, hogy én énekelek.
Mert a Poklos pataknak partján, 
Minden, mi élt, pusztul, kimúl,
Ahol ered, dugassa jól bé . . .
Már holnap — Polgármester Ur !...

Nyáron, a Poklosnak vize,
A ludaknak bokáig ér,
De bezzeg, ha egy kis eső hull, 
A szomszéd utcákba se fér. 
Meglátogat szerény lakunkba, 
Tíz-tizenötőnk beleiül, 
Méltóztassék ezt végignézni 
Egyszer — óh, Polgármester Ur!

Megszoktuk, mint ördög a tömjént, 
A Poblost, e vidám vizet,
Velünk lakik a szobáinkban,
De házbért sohasem fizet.
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Most azt szeretnénk mi megtudni, 
Ha már így a zsebünkbe nyúl,
Ki fizeti a házbért érte?
Nekünk — óh, Polgármester Ur!. . .

Mert ő, igaz, igen szerény, víz, 
Nem követelődzik nagyon, 
Mindegy neki bárhol a házban, 
Legyen ebédlő, vagy szalon. 
Elfolydogálgat erre-arra,
A padlóhoz odalapul,
Érdekes ez, óh bárcsak látná 
Néha — a Polgármester Ur!

Hallottuk, hogy szabályozzák majd, 
Hát, ez kissé lehangoló,
Mert bíz’ akkor nem úszkálhat majd 
Hálószobánkban a hajó: 
Gyermekeink papírhajója . . .
E játéknak bealkonyul.
A terveknél tudom, nem gondolt 
Erre — a Polgármester Ur ’
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Mi, a Csiszár-telep lakói,
Mind megváltoztunk testileg, 
Szervezetünk átalakula,
Mióta nYeljük a vizet.
Ujjaínk közt uszóhártYa nőtt,
A szárazon míndőnk — kimúl, 
Mert már kopoItYUval lélegzünk. . .  
Régen — óh, Polgármester Ur !

A világításunk is kitűnő,
CsakugY ragYog az utakon,
Ez egY ujmódí lámpa-rendszer 
És praktikus igen nagYon. 
Szentjánosbogarakat tűvel,
Az ember egY nagY rúdra szúr 
S fénYÜk nekünk — csakúgY vakulunk 
Tőle — óh, Polgármester Ur!

De ami fő, sőt a legfőebb 
A járdánk — óh, az oIy remek... 
Mikor végig sétálok rajta,
Magamra már nem ismerek . . .
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Tudom, igaz, hogy sárból lettem 
S most ismét sárrá gyúrt az Ur!
. . . Kanális és más puculónak 
Néznek — óh, Polgármester Ur !

Azért hönyörgünk, ime mostan 
És azt hisszük, hiába nem . . .
Hogy e szörnyű állapoton, 
Segíttessen nagyhitelen.
Nem is kérném, hogyha én tudnék, 
Neki fognék buzgón, vadul 
S lantom lángján aszfaltot főznék 
Rögtön — óh, Polgármester Ur !

A világ egy hét alatt készült,
Amint az írás mondja ezt,
Vájjon a magyar Aszfalt érté 
Nem csinálhatná ezt megest :
Egy hét alatt, két keskeny járdát! 
Szememre könnyfátyol borul . . .
Ha rágondolok ! . . .  Aszfalton járnánk! 
S Ont, mind a kebelünkre zárnánk, 
Oh, kedves Polgármester Ur!
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A z s e n i «
(1924)

(„Eh az undor poéta, — 
gondolja az olvasó, — már 
megint magát fogja itt isteníteni, 
SHemérmetlen önhittséggel, mint 
ahogy ezt, az egész köteten át 
tette. — Bocsánat ! Nem ! Pedig, 
ezt a kecskeméti légy szerény
ségéhez hasonló önérzetet, a vén 
poéta modern ifjú költőtársaitól 
tanulta. De most itt, más zseni
ről lesz szó.)

Mint Mesíást a hívő, szent zsidók, 
Úgy várjuk mi Erdélyben a „Zsenit“, 
A kitűnőt, az őstehetséget,
A modernet, az újat, istenít!
Várjuk s a szürkék egyre szaporodnak, 
Miként bürök, az árokoldalon.
Az olvasó fogy és senki sem kapkod, 
Sem a prózán, sem pedig a dalon.
Az írók írnak, a költők költnek, 
Lantom is vár s csak egyet istenít: 
Ki eladja majd e sok zöld könyvet, 
Azt a csalót... pardon... azt a zsenit!...
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Őszí tarlón.
</924)

("Akkoriban a magyarok, so
kat veszekedtek itt egymásközt. 
Ez az ezeréves magyar divat 
facsarta ki a költőből az alábbi 
verset)

Ha a vihar széjjelszórta a keresztet, 
Ha a gazda, — ezt megérve -  
Minden álmot, reményt vesztett,
Ha a kéve is megoldott,
S tönkrementek drága dolgok,
Régi hitek köddé múltak 
S a kalászok sárba hulltak, 
Buzaszemek kíperegtek . . .

Szerencsétlen buzaszemek 
A sárban is veszekedtek?!
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Végrendelet,
<1924)

(A költő, testatmentumot csi
nál s veleszületett szerénytelen
ségével, meghagyja barátainak, 
hogy a sírja fölé vastag, fejfát 
tegyenek. Hogy miért ? Az kisül 
az alábbi versből.)

Az én sírhalmomon, tudom,
Nem lesz majd büszke márvány, 
Legfeljebb egy nagy fejfa áll 
Felette búsan, árván.

Előre kijelentem itt,
— Ennyit talán én is megérek, — 
A sírom fölé, barátim,
Jó vastag fejfát kérek.

S ha egy kegyetlen télen majd, 
Valami szegény ezt ellopja,
Én megelégedve fordulok 
Ott lenn — a másik oldalomra.
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Szeptemberi naplem ente,
(1925)

(A poéta, — aki talán már 
egyedül pipál Közép-Európában 
hosszuszáru pipából, nagy füstö
ket fújva nézi a magaápolta 
kertjét és a hervadó virágait, 
amelyeket nagyon szeret s elbu- 
sulva kérdi magában, hogy miért 
hervad el a virág és miért iramlík 
el az élet? Azután szomorúsá
gában, a következő savanyu, őszi 
verset írja le.)

Amikor én húsz éves voltam,
— Mert valamikor voltam én, — 
Azt hittem, hogy a miniszterséget 
Párnán hozzák majdan elém. 
Nagy, hires államférfi leszek, 
Hideg, kegyetlen — de igaz, 
Pusztulni fog előttem minden,
Mi csalfa, talmi — ami gaz ! . . .

374



Amikor huszonöt éves lettem 
— A szivem lágyabb lett talán — 
írói hirre vágytam s kúsztam 
A Parnassus sziklafalán 
Nem ágacskát, egy babér-erdőt 
Kívántam, hogy elémbe hulljon ;
S azt akartam, hogy amit írok, 
Örökké éljen, sohse fakuljon.

Szülővárosom egy terén,
— Az ifjúság óh, mi dőre! — 
Kijelöltem a szobrom helyét, 
Szép árnyas fák közt jóelőre. 
Az utca, a hol én születtem,
A nevemet viseli majd ! . . .
S így álmodozva elfeledtem 
A sok gondot, a sok bubajt.

Amikor harminc éves lettem,
—Az álmok szépen megfakultak— 
Azt vettem észre, hogy reményím 
Egy nagy, sötét örvénybe hulltak...
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De még nem adtam meg magam : 
Repülőgépet tervezék! . . .
A csúf földet így messze hagytam, 
...De még messzebb voltam az ég!...

. .. Álom-gépemnek szárnya eltört, 
Nem juthattam fel soha az égbe... 
Hideg valóság szele belevágott 
A kiábrándulás tengerébe ! . . .
. . .  Oh, napsugaras, fényes út, 
Mindig, örökké visszasírlak ;
A szivem megöregedhetik,
De elfeledni sohse bírlak . . .

És most, hogy napfénytelen őszben, 
Mogorván várom a telet,
Minden elröpült álmomat 
Visszahozza a képzelet . . . 
Miniszterség, röpülés, hírnév, 
Szobrom, utcám : istenveled ! . . .  
Szomorú, hogy az ifjúságot 
Újrakezdeni nem lehet! . . .
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Mindig nevettem.
(1925)

(A hires festőket fel szoktak 
szólítani, hogy fessék meg arc
képüket ar firenzei Uffitzí-képtár 
számára Én nem vagyok festő 
és nem vagyok hires, de engedje 
meg az olvasó, akit eddig annyit 
bosszantottam e köteten át „ka
cagj bajazzóli verseimmel, hogy 
az igazi arcképemet ide festhes
sem. íme,)

Én az életet
Nagyon könnyen vettem.
Mit keseregjek ezen és azon ? 
Mindig nevettem!

Könnyelmű voltam ?
Az. Csak az lehettem . . .
Mert, mikor sírnom kellett volna, 
Mindig nevettem . . .
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