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Madárdalos a berek 

Hallga csak, hallga, 
gyerekek! 
Madárdaltól hangos 
a berek! 
Ezer torok ujjong, 
csicsereg. 
Szebb tavaszi himnusz 
mi lehet? 
így kikelet táján 
szeretek 
zöld csalitban járni 
veletek. 
Gyermek ugyan már nem 
lehetek, 
de legalább annyit 
tehetek: 
gondot, bút egy percre 
feledek, 
mikor daltól hangos 
a berek, 
s ezer torok ujjong, 
csicsereg... 
Nosza, zendítsünk rá, 
gyerekek! 





Télutón 

Elnyűtt hórongyok alól 
a fáradt tél ránk liheg, 
s dühe, mérge bár kopik, 
a lég, a föld még hideg. 

Dérütött a holt avar, 
meg se moccan a világ, 
de ni: dugja buksiját 
sok kis kandi hóvirág. 

Tán szorongva azt lesi: 
a tél itt rejtőzik-e, 
vagy nyílhat az új tavaszt 
csilingelő tőzike? 





Cinegedal 

El se múlt 
még a tél 
hidege — 
s hallga csak: 
csattog a 
cinege. 
Dala zeng, 
kis torkán 
hogy kifér: 
ne búsulj, 
megy a tél! 
Kicsitér! 
Enyhe lég, 
fenn az ég 
tiszta kék! 
Fák, füvek, 
tőzikék, 
nyitni kék! 
Bontani 
virágot, 
levelet! 
Ébresztő: 
itt a szép 
kikelet! 





Megjöttek a fecskék 

Nagy az öröm újra nálunk: 
megérkezett fecskepárunk. 

Hogy felkelek kora reggel, 
látom: jönnek nagy sereggel. 

Leszállnak a villanydrótra, 
s felhangzik a fecskenóta: 

ezer csivi száll az égnek, 
mint ujjongó hálaének. 

Majd szűnik a csivitelés, 
szétszéled a gyülekezés. 

Indul minden fecskepáros, 
ki erre, ki arra szálldos. 

Udvarunkba is bereppen 
az egyik pár, s önfeledten 

száll, cikázik arra-erre 
örömében, körbe, fel-le. 

Jó ismét otthonra lelni! 
Nem lehet ezzel betelni! 



Ujjong a pár, szinte részeg. 
S nini, itt a régi fészek! 

Most értek csak végleg révbe. 
Leszállnak a peremére, 

s újból zeng a fecskeének. 
Fecskéül csak kicsit értek, 

de azt fújják, tudom bizton: 
„Mindenütt jó — legjobb itthon! 

Itt bújtunk ki a tojásból... 
Hogy is tudnánk élni máshol?!" 



Bárányfelhők 

Szép tavaszi reggel, 
mikor a nap feljő, 
elindul az égen 
a sok bárányfelhő. 

Csendesen ballagva 
békén legelésznek 
harmatos füvén az 
azúr égi rétnek. 

Vonul, vonul fenn a 
felhő-barik nyája, 
szelíd, szőke napfény 
porzik a nyomába. 





Gólyaérkezés 

Megérkeztünk, 
kelep-kelep! 
Elűztük a 
fagyot, telet! 
Tavaszhozó 
kósza szelek 
szárnyán jöttünk, 
kelep-kelep! 
Velünk jött a 
hars kikelet: 
rigó, fecske, 
kelep-kelep! 
Enyhe leget, 
jó meleget 
zsákkal hoztunk, 
kelep-kelep, 
hogy ne fázzék 
senki gyerek, 
senki madár, 
kelep-kelep, 
s legyen hangos 
erdő, berek, 
madárdaltól, 
kelep-kelep! 
Itt maradunk 
puha, meleg 



fészkeinken, 
kelep-kelep, 
míg felnő sok 
gólya-gyerek, 
s szárnyra kaphat, 
kelep-kelep! 
Ha jönnek az 
őszi szelek, 
útra kelünk, 
kelep-kelep, 
s mire a hó 
mindent belep, 
hírünk se lesz, 
kelep-kelep! 



Májuséj 

Május éje bűvös éj! 
Rejtélyes és zűrös éj! 
Ha van merszed, 
íme, lássad: 
csupa bűbáj és varázslat, 
csupa-csupa rejtelem, 
borzongató sejtelem. 

A kaján hold, 
a nagy mágus 
(fénye matt, alig világos) 
bűvös harmatot szitál, 
hogy leszállva 
a fűszálra 
cseppje gyöngyöt imitál, 
és ha nézed, 
máris érzed: 
mindent ellep az igézet. 

Történnek ám csuda dolgok! 
Huncut, pajzán kis koboldok 
hoznak reád furcsa álmot, 
felfordítva 
fenekestül 
a szokott, rendes világot — 
mi sem az, mint nappal látod! 



S a tündérek, 
ők se késnek — 
kezdődnek a csínytevések: 
virágról virágra járva, 
bimbók kelyheit kitárva 
fodrozzák az orgonát, 
bodrozzák az illatát, 
s mámorító aromákat 
árasztnak az éjbe szét 
(lány- s legényre nagy veszélyt, 
mert e pompás 
illat-ontás 
megveheti az eszét!) 

Illatával hatni rád 
csilingel a gyöngyvirág: 
piciny manók keze rázza, 
egyre jobban szaporázvá. 
S nyílik virág ezer más is! 
A sok jácint meg a nárcis 
egymással versengve ont 
édes, drága jószágot; 
bimbót feslet ezer ág, 
s röpke jajjal, 
halk sóhajjal 
meghasad a szívvirág... 

De ne hidd, hogy csupa szépség, 
történik itt annyi rémség! 



Ha éjfélen oda jutnál, 
meg ne állj a keresztútnál! 
Vagy lesz, vagy sem visszatérted, 
hiszen érted: 
ott bolyog 
imbolyog 
száz alakban száz kísértet, 
száz szellem-lény, 
s fehér leplén 
meg-megvillan a lidércfény... 
S éjközépen 
fenn az égen 
tornyosuló felhők ormán, 
mint az orkán, 
ott cikázik 
seprűnyélen a boszorkány... 

Brrr! Valóban bűvös éj! 
Rejtélyes és rémes éj! 
Es a hold, a csúfondáros 
vén bűbájos, 
vigyórával megtetézi: 
kedvetelve nézi, nézi, 
nem is rejti: 
tetszik néki 
ez a furcsa, irreális 
májuséji vad majális. 





Táncolj, tulipán! 

Nyílj ki, kacér 
tulipán! 
A szép hajnal 
múlik ám! 
Nézd: a kelő 
napsugár 
gyönyörködni 
ide jár. 
Szépséged el 
minek rejted? 
Tárd ki néki 
piros kelyhed 
szirmait-
cirmait — 
s játszi szellők 
halk dalára 
perdülj véle 
röpke táncra, 
ingva-lengve 
jobbra-balra, 
majd emerre, 
majd amarra, 
andalogva, 
szaporázva, 
így cifrázva, 
úgy cifrázva, 



ahogy a szél, 
a betyár, 
talpad alá 
muzsikál. 
S ha víg táncod 
estig lejted, 
becsukhatod 
piros kelyhed — 
s úgy marad, 
míg az új nap 
felvirrad. 



Göncölszekér 

Göncöl szekere: 
négy csillag a kereke, 
három a rúdja — 
ezt akárki tudja. 
De azt már 
aligha, 
hogy e csillag-taliga, 
melynek rúdja görbe, 
miért forog körbe, 
és eközben 
meg se zökken, 
kerül minden 
kátyút, 
vagy rajt simán 
átjut, 
nem nyikorog-nyekereg, 
mint szoktak a szekerek, 
nem is ráz 
(pedig vén 
tengelyén 
nincs is égi kulimász!), 
csak suhan 
csendesen, 
amúgy égi-rendesen... 
S azért jár így nálunk: 
hozza-viszi álmunk. 





Bús az ibolya 

Bokor alján 
ibolya, 
fejlehajtva. 
Mi baja? 
Mit búsul? Tán 
azt hiszi, 
senki észre 
nem veszi? 
Pedig aki 
arra jár, 
bokra mellett 
mind megáll: 
körűilengi 
illatár — 
szagos tőle 
a határ. 



Tündértánc 

Szent Dávid, a 
vén király 
ül a holdban 
s muzsikál. 
Zeng a, peng a 
holdsugár — 
és e bűvös 
halk zenére 
erdő-mező 
száz tündére 
előbújik 
rejtekéből, 
part bokrából, 
rét füvéből, 
s kezdődik a 
tündértánc: 
lánc, lánc, 
eszterlánc — 
járják lejtve, 
járják ropva, 
most szökellve, 
majd forogva, 
ugrándozva, 
hancúrozva, 
hol tipegve, 
hol topogva 



fáradatlan, 
meg nem unva. 
S piciny lábuk 
ahol dobban, 
virág nyílik 
azon nyomban, 
de nem egy szál, 
hanem száz is, 
amíg tart e 
víg majális — 
kivilágos reggelig, 
mire a rét, a mező 
virágokkal megtelik. 





Fut a patak 

Kis patak, 
csobogó, 
csacska-locska 
robogó, 
hová viszed 
locsi-fecsi 
habjaid 
fodrait-
bodrait? 
Hová szaladsz 
oly sietve 
éjjel-nappal, 
reggel-este? 
Hol apadsz, hol 
áradsz, -
bele sosem 
fáradsz! 
Nap heve 
ki nem szárít, 
kő, szikla 
meg nem állít. 
Sebes vized sodra 
kitér balra, jobbra. 
Ha gátat lel, 
átugorja, 
megkerüli, 



körbefolyja. 
Nincs megállj, 
akadály, 
csak örök 
rohanás, 
zubogás, 
csobogás — 
soha más... 
Csak ámul az ember! 
Messze van a tenger, 
oda futsz? 
Soká tart, míg 
odajutsz! 



Ficánkol a Latorca 

Sík lapályok lankás gorca* 
közt ficánkol a Latorca, 
bukfencezve szűk medrében: 
nem bír férni a bőrében. 
Nem fékezi gázló, kanyar; 
gondol egyet: örvényt kavar 
simán, csendben, alattomban, 
de meglódul azon nyomban, 
s gáncsot vet a napsugárnak: 
fényszilánkok sziporkáznak 
habjai közt, amik fürgén 
bozsognak a zöld víz tükrén, 
ide-oda evickélnek, 
huncut, pajzán táncra kélnek, 
kiruccanva egy-egy renyhe 
hullám hátán a fbvenyre 
s egy sasszéval a középre 
visszacsúszva-visszalépve, 
majd csintalan csillogással 
tovaúsznak a sodrással. 
Pezseg minden íze-porca: 
fickándozik a Latorca. 

* Gore — a folyó árterében a lapályból kiemelkedő magasabb hely, 
melyet a tavaszi vizek el nem borítanak. 





Bánatos ősz 

Még tűz a nap: hull a tájra 
gyér sugára tompa-szőkén — 
reszketeg már, méla, bágyadt 
a néhai dús verőfény. 

Lopakodó lenge párák 
lepik el a szőlődombot. 
Tolvaj szellő az ágakról 
elköti a sárga lombot. 

A megrabolt, vén időnek 
még utolszor kedve támad: 
a kifosztott, puszta kertben 
kinyílik az őszibánat. * 

* őszibánat — a csiilagvirág (aszter) népies neve. 



/ / 

Oszi káprázat 

Derűs-deres reggel 
ablakomban állva 
nem ismerek rá a 
vénséges fűzfára: 
fehér minden ága — 
s fekete a lombja! 
Mi ez a bolondja ? 
Ertetlenül nézem. 
Mint egy rémmesében... 
Nem vagyok még ébren? 
No, majd teszek róla nyomba' — 
belecsípek a karomba, 
de ugyanazt látom: 
fekete levelek ülnek 
hófehér faágon! 
Megrémülök valósággal: 
mi történt itt a világgal 
egyetlenegy éjjel? 
Na, nézhetünk széjjel! 
Semmi kétség, lássad: 
egy gonosz varázslat — 
fényes nappal fekete lomb 
borít fehér fákat! 
Valóság, nem álom: 
két szememmel látom, 
s majd hallom is tisztán, 



hogy a lomb a fűzfán 
megzendül, és száll, száll 
egy éktelen kár-kár! 
És ettől magamhoz térek. 
Ja úgy, most már mindent értek! 
Nem történt nagyobb baj: 
fekete varjúraj 
telepedett rá a 
fehér zúzmarára. 





Csipkebokron csecsebecse 

Csipkebokron 
csecsebecse; 
trécsel a sok 
hecsepecse: 
— Etyepetye! 
— Letyefetye! 
Csipkebokor 
kincse, kecse: 
hecsepecse — 
nagy a becse! 
Oda is száll 
a darázs: 
kell neki egy 
harapás 
— etyepetye —-, 
hogy megegye! 



Kerti műtét 

Látogató szállt a 
vén vadkörtefára. 
Kopogtatott négyet, 
mielőtt belépett. 
Elámult a vén fa: 
— Ez valami tréfa? 
Hiszen jár itt mindég 
annyi szárnyas vendég 
bejelentés nélkül — 
ez vaj mire készül? 
No de máskülönben 
kit tiszteljek Önben? 
— Doktor Harkály volnék, 
kérek engedelmet, 
vizsgálatra jöttem: 
nem beteg-e kelmed? 
— Kösz, de üres járat, 
hogy most idefáradt. 
Törzsem, ágam rendbe*. 
Mi panaszom lenne? 
— Talán némi kórság, 
valami apróság... 
Kis türelmet kérek... 
Hamarosan végzek. 
— Vizsgálja csak, nézze. 
Vesz valamit észre? 





— Itt valamit érzek. 
Fáj, ha hozzáérek? 
Felpuffadt a kéreg — 
rovar, kukac, féreg, 
hogy nyüzsög alatta! 
Ejnye, fékomadta, 
hisz ön beteg, érti? 
Szükség van műtéti 
beavatkozásra. 
Ezt nem bízzuk másra! 
Csak ne féljen tőle, 
felgyógyul belőle. 
...Es a harkály csőre 
— kop, kop — egykettőre 
kiszed minden lárvát, 
kukacok porontyát, 
mik a kérget rágják, 
eszik, őrlik, rontják. 
— Hálás vagyok, doktor. 
Nézzen még be olykor! 
— Jövök majd, nem késve, 
utókezelésre. 
...S hálapénzt se várva 
száll a szomszéd fára. 



Hull a hó! 

Halihó! 
Hull a hó! 
Megjött a 
Télapó. 
Hoz a hátán 
felhő-málhát, 
meg-megrázza 
ősz szakállát — 
s hull a hó. 
Halihó! 

Halihó! 
Pihe-hó 
záporoz 
millió. 
Keringőt lejt 
gyors ütemben, 
s hegyet-völgyet 
belep menten 
puha hó-
takaró. 





A fenyő 

Télben, nyárban 
zöld pompában 
áll a fenyő 
díszruhában, 
büszke méltósággal. 
Szellő lebben — 
meg se rebben, 
csak áll némán, 
rezzenetlen, 
kiterjesztett ággal. 

Csupa fenség, 
szenvtelenség, 
kevély, rideg, 
zord jelenség 
verőfényes nyárban. 
Sötét lombja 
szinte mondja: 
a világgal 
semmi gondja 
e komor magányban. 

De ha téli 
holt fagy éri, 
hó lehúzza, 
vihar tépi 



tűleveles ágát — 
őrzi-jelzi 
a reménység, 
az élet, az 
örök szépség 
múlhatatlanságát. 



Az én paripám 

Kinek van ily pompás 
vesszőparipá ja ? 
Nincs ugyan zabiája, 
kantár se kell rája. 
Nincs abrakos 
tarisznyája, 
nem ő nyerít: 
a gazdája. 
Nem is deres, 
nem is szedres, 
nekem mégis 
igen kedves. 
Szőrén ülöm: 
nincsen nyergem. 
Vágtat velent 
ungon-berken, 
meg nem áll, 
vagy egy helyben 
rúgkapál, 
rúgtat, fújtat, 
toporzékol, 
ha vad kedve szottyan — 
s lovasa lepottyan. 





Rongybaba 

Csinálok egy 
rongybabát. 
Kóchajába 
pántlikát. 
Varrok neki 
rokolyát, 
rája fodrot, 
tunikát. 
Botlábára 
két topánt, 
hímezek rá 
tulipánt, 
így lesz csak 
„elegánt7 
Irigyel majd, 
aki lát 
ilyen nyalka 
rongybabát, 
s elámulva 
így kiált: 
„Ezt a sármot! 
Ezt a bájt! 
Minden Barbit 
lepipáltГ 





Cirmi cicánk egerész 

Ilyen cica-gyereket! 
Nem látott még egeret. 

.De van róla ideája: 
elképzeli, 
kitalálja, 
hogy ahelyt fut 
egy kövér, 
telivér, 
kurta farkú 
kisegér — 
s meglapulva, 
lesbe állva 
— figyel minden 
szőreszála — 
fülhegyezve 
lesi, várja, 
mikor jő a pillanat — 
s azalatt 
villámgyorsan 
rávetődik, 
kicsit játszik, 
bíbelődik, 
majd szájához 
emeli — 
s a nagy semmit 
lenyeli. 



S úgy örül, 
olyan büszkén néz körül: 
„Megláthatja bárki: 
így kell ezt csinálni!" 



A csalódott kotló 

Kotló mama nagy duzzogva 
járkál, tollát felborzolva, 
s méltatlankodva kodácsol. 
Körülötte ott bukdácsol, 
totyog, gurul a sok sárga 
pelyhes pamacs csiporászva. 
Kóborolnak szanaszéjjel, 
nem számolva se veszéllyel, 
se egyébbel, ami érhet 
ilyen apró csibenépet. 
Anyjuk hívja: kot, kot, jöszte! 
De ók széjjel, semhogy össze. 
Nem hallgatnak a tyúkszóra, 
mintha nem is nekik szólna. 
Kotló mama, a jó lélek, 
igyekszik, de nem bír vélek. 
Vinné őket kapirgálni — 
s nem akar kötélnek állni 
a sok sárga pöttöm pelyhes. 
— Kot, kot, hát ez így nem helyes! 
Ejnye, kapirga-kipirge, 
nem vagyok már mai csirke, 
de ilyet még nem pipáltam, 
nem hallottam, nem is láttam, 
hogy a csibe — a nemjóját! — 
ne kövesse tyúkanyóját, 





hanem mint a buta liba... 
Vagy tán bennem van a hiba? 
De hisz álló három hétig 
napkeltétől napestéig 
kuporogtam a tojáson, 
úgy kotlottam, ahogy máskor! 
Kikeltettem mindet rendre, 
semmi hiba nem volt benne. 
Honnan e sok fura szerzet, 
hogy tollam is égnek berzed? 
Nem is tudom hova tenni... 
Hová tudjak velük lenni? 
Alig totyog, még aprócska, 
s mind azt lesi, hol a tócsa! 
S lám: azonnal belemásznak, 
lubickolnak, pocskolásznak, 
evickélnek — s megbocsássák — 
még úsznak is, mint a kácsák! 
O, már értem, mi a bibe, 
honnan e sok fura csibe! 
Ilyen csúfos végkifejlet: 
kacsák keltek csibe helyett! 





Béka-mutatvány 

Part füvében, 
sás tövében, 
mint ki kuka, 
béna, 
rezzenetlen, 
meg se brekken, 
ott sunyít a 
béka. 

Ül meredten, 
s érthetetlen, 
mitől is jön 
svungba: 
zsupsz! — egy mester-
lendülettel 
beugrik az 
Ungba. 





Gyertyaszentelőkor 

Felébred a medve, 
egy jókorát ásít — 
s hát a foga máris 
lépesmézre vásik. 

Kikémlel őkelme 
a barlangnyíláson: 
el kell igazodni 
az időjáráson. 

Mert ha még tél tombol, 
s erdő-mező fázik, 
érdemes kibújni: 
úgysem tart sokáig. 

De ha a napocska 
mosolyog az égről, 
akkor biz' még ráér 
álmodni a mézről! 



Mikor lesz meleg? 

Sándor, József\ Benedek 
zsákban hoznak meleget. 
De ahhoz nem eleget, 
hogy a bundát levehesd, 
s a telet 
elfeledd. 
Bár a zsák jól meg van tömve, 
ám be van a szája kötve, 
s keveset 
ereget — 
a meleg 
bennreked, 
amíg a zsineget, 
mely szoros, 
sokszoros 
csomóra van bogozva, 
Szent György ki nem oldozza. 
György nap után a telet 
nem is emlegeted! 



Vidám névnapot! 

Felvirradtunk valahára 
Bandi pajtás névnapjára. 
Legyen boldog — ezt kívánja 
itt sereglő sok barátja. . 
Részesüljön minden jóban, 
fürödjön tejben-túróban; 
sok kárt téve a paszulyban, 
gyarapodjék röfre, súlyban; 
új cipőbe, új ruhába 
nagyra nőjön keze, lába; 
kemény agya-koponyája 
nagy tudásnak legyen ágya, 
s teljesüljön minden vágya, 
ha benő a feje lágya! 





Köszöntő 

Születésed napján 
azt kívánom néked: 
éltessen az Isten 
sok-sok évig téged! 
Óvjon minden bajtól, 
áldja minden lépted, 
adjon minden jókat, 
erőt, egészséget! 
És adja meg azt is, 
mit magamnak kérek: 
köszönthesselek még 
számos éven téged! 



Locsolóversek 

Húsvét fényes reggelén 
a kertekben jártam: 
virágot kerestem én, 
sehol sem találtam. 
Addig jártam-keltem, 
végre itt megleltem. 
Nem hagyhatom hervadni! 
Szabad meglocsolni? 

(Locsolózik.) 
Nem megyek el üresen: 
adják ki a hímesem! 

* * * 

En kis kertész, reggel óta 
kertről kertre járok 
locsolni a nyiladozó 
sok-sok szép virágot. 
Virágot én sokat láttam, 
a legszebbet itt találtam. 
El akar hervadni — 
szabad meglocsolni? 

* * * 

(Kópéknak:) 
Szép virágszál, mi bajod? 
Se színed, se illatod! 
Mi szél fújhatta le rólad? 



Minden tagod lankad, kókad. 
S még ki tudja, mi lehetne, 
ha nem jövök nagy sietve, 
hogy segítsek a bajon — 
előkapom locsolóm: 
olyan van a víziben, 
kivirulsz tőle íziben! 

(Locsolózik.) 
Aki a versmondót 
üresen bocsátja, 
süssön a fényes nap 
cipője talpára! 



Pünkösdölő 

Pünkösdi zöld ág! 
Zöld remény! 
Áradj ma ránk, mint 
égi fény! 
Hozz nyarat, termőt, 
gazdagot, 
kertünkbe kazlat, 
asztagot, 
hadd legyen bőven 
kenyerünk, 
borunk, mennyit csak 
lenyelünk. 
S félrecsapva a 
kalapot, 
hadd érjünk végre 
víg napot! 



Vendégcsalogató 

Gyere hozzánk 
Ungba 
fürödni az 
Ungba. 
Elmegyünk 
Beregbe 
sétálni a 
berekbe. 
Onnan tovább 
Ugocsába — 
nagyot ugrunk 
a tócsába! 





Virág-harangszó 

Feltetszik a hajnal 
derengő sugára, 
s harangoz a harangvirág 
reggeli imára. 

Kék giling-galangja 
áhítattal árad 
hálát adva fű, fa, virág 
teremtő urának, 

hogy zöldell, hogy nyílik 
ember gyönyörére, 
s a teremtő Örök Jóság 
áldó örömére. 

Zengj, virág-harangszó, 
hegyen-völgyön által! 
Taníts minket hálát adni 
a harangvirággal! 



A föld imája 

Sűrű tüskés, apró oszlopkaktusz a Setiechi-
nopsis. Karcsún felnyúló fehér virágának egy-
szerű szépsége megragadta az indiánok kép-
zeletét, úgy hívják: a fold imája. 

Mindeneknek alkotója, 
ne késs figyelmezni rám! 
Kis virágom illatával 
hozzád küldöm hő imám. 
Óvó szemed, áldó kezed, 
tudom, őriz és vigyáz, 
mégis kérőn hozzád esd e 
töredelmes halk fohász. 
Jól tudod, hogy senkit, semmit 
nem kívántam bántanom, 
jaj, de annyi vétket, szennyet 
kell hordozni hátamon! 
Égi képed földi mása 
rombolja, mit alkotál, 
s mit ő alkot, az is pusztít — 
nyomán romlás és halál. 
Virágok szelíd szeméből 
jóságom ragyog felé — 
add, hogy értse, hogy belássa: 
ölni, dúlni már elég. 
Értse: önnönmaga ellen 
vétkezik, bár amikor 
a hajszában egy virágot, 



egy bogárkát eltipor. 
Oltalmadért zsolozsmázok, 
esdve kérlek tégedet, 
tartsd meg, óvd a földön élő 
minden teremtményedet. 
De kiváltképp őt, az embert, 
ki gyarló csak, nem gonosz... 
Ez ártatlan kis virággal 
imám érte illatoz. 





A huszti vár 

Meredek 
hegyorom, 
rajt a vár: 
romhalom, 
merő bús 
omladék — 
múltunkból 
egy marék. 

Hever, mint 
szomorú 
megtörött 
vértanú... 
S hallgatja 
panaszát 
a Tisza, 
a Nagyág. 



Egy kis vízrajz 

Csónakon 
utazunk. 
Lefelé 
visz az Ung. 
Na, bizony, 
épp hogy visz: 
alig van 
benne víz! 
De sebaj, 
csigavér! 
Ha utunk 
odaér, 
hoz majd bele 
a Labore s a 
sebes sodrú, 
bő Latorca. 
S mire észbe kapunk: 
a Bodrogon utazunk — 
három folyó 
vize hátán 
vígan ring a csónakunk. 



Petike meg nagyanyó 

Töri fejét kis Petike, 
az újdonsült tanuló. 
Kedvteléssel nézi őt a 
fehérhajú nagyanyó. 

Peti most már nagy fiú lett: 
két hete, hogy iskolás, 
de nem nagyon ízlik neki 
a lecke, a tanulás. 

Az ábécé mellett kuksol 
a kékszemű nebuló, 
és igyekszik megfejteni, 
mi az „e" és mi az „ó". 

A sarokban csendesen áll 
a gazdátlan hintaló, 
lopva néha rá-rátekint 
Petike, a kis bohó. 

Nézi, nézi a lovacskát 
s felsóhajt a csöpp diák: 
— Csak iskolák ne volnának, 
hej, az lenne jó világ! 





— Kis Petikém, jó fiacskam, 
mit jelent e sóhajtás ? 
Mért nézegetsz jobbra-balra ? 
Nem ízlik a tanulás? 

— Ezt nem mondom, jó nagyanyó, 
de a lecke oly nehéz! 
Segíts nékem, szépen kérlek, 
te mindent tudsz, mindent értszl 

— Segítenék, kicsi fiam, 
segítenék szívesen, 
de az irást-olvasást én 
csak hallásból ismerem. 

— Nem tudsz írni, meg olvasni, 
hogy lehet az, nagyanyó? 
Te nem jártál iskolába? 
Te nem voltál tanuló? 

— Bizony, édes kis fiacskám, 
én nem voltam iskolás... 
Megőszültem, de nem tudom, 
mi az írás-olvasás. 

Régeti nem járt iskolába 
minden fiú és leány, 
mert azt mondták: a parasztnak 
nem való a tudomány. 



Csak dolgoztam ínszakadtig, 
kis Petikém, fiacskám, 
dolgoztam, mint igavonó, 
uraságok birtokán. 

Az iskolát fájó szívvel 
csak messziről nézhettem... 
Ilyen volt akkor a világ, 
ilyen bizony, gyermekem. 

Lám, te járhatsz iskolába, 
te tanulhatsz, kicsikém, 
te szerencsésb időben élsz, 
s boldog leszel, Petikém. 

Te nem tudod, mi a szükség, 
mi az éhség, a nyomor... 
a te élted napsugaras, 
vidám, boldog gyermekkor. 

Elmélázva, szelíd hangon 
így beszél a nagymama, 
s unokája figyelmesen, 
meghatódva hallgatja. 

Talán fel sem tudja fogni 
mindezeket a gyerek, 
de sejti, hogy nagymamája 
nagyon sokat szenvedett. 



S míg nagyanyó a múltakon 
mélabúsan elmereng, 
könnyben úszó gyöngy-szemében 
búbánatos fény dereng. 

Kis Petike szívecskéjét 
furcsa érzés járja át: 
enyhíteni szeretné a 
nagyanyó búbánatát. 

— Nem tudsz írni meg olvasni... 
Te nem voltál iskolás... 
Nem baj, ne sírj, ülj le ide, 
megtanít majd unokád! 

És ezentúl furcsa képet 
lát az öreg napgolyó: 
betűzgeti az ábécét 
Petike — meg nagyanyó. 
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