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Hozzád fohászkodom  ó Múzsa, szerelmem! 
Mert poétaként kell itt ma szerepelnem. — 
Hadd megénekelnem vad hegyek világát, 
Hova ritka ember teszi néha lábát. 

Segtts énekelnem hosszas utazáson 
Hegyen, völgyön esett vig táborozásunk', 
Vad küzdelmeinket, szúnyoggal, tücsökkel, 
Vérünket szomjazó gálád bűnösökkel. 

Zengenem barátot; a jó öreg Víntzét, 
Zergeként ki járja ös hegyek gerincét, 
Tüdős papucsának bús elváltozását, 
Jó Darányi János vészes hortyogását. 

Gellényí direktor tevékenykedését, 
Solymásy Adolfnak  kora ébredését, 
Flótázó Dittríchet, ki „mindig lusta van" 
S végül a poétát, ki volnék jó magam. 

* 

Egy nyári reggelen a szirbi völgybe' fenn 
Kis társaság halad ballagva csendesen, 
Hét víg öreg fiu,  hét derék turista, 
Kikről névszerint is beszámol e lista. 



Az elől ballagó urnák neve Ernő, 
Bot van a kezében, nem pedig esernyő, 
Kigombolva hordja kabátját, mellényit, 
De hiszen talán tán ismerik Gellényit. 

Második a sorban Víntze Bandi bátyám. 
Máris izzad, íme látni a kabátján, 
De banja is ő azt, mert hiszen a tóra 
Neki hasznos, üdvös soványító kúra. 

A harmadik tagtárs szintén „acsevísta," 
Jó, kúnmagyar arcú nyakas kálomista; 
Egyebekben pedig Tüdős Béla néven 
Ismerik mindenhol ezen a vidéken. 

S mivel itt a létszám még úgysem telik meg, 
Solymásy Adolfot  veszem negyediknek. 
Egy személyben bíró, piktor, vekker-óra, 
Sóvárgó szemekkel pislogat a lóra. 

Ki talán legjobban győzi mindig marssal, 
Következik János, ő az uti marsall. 
Arany a kedélye, igazi Darányi; 
Nem szeret útközben sokat álldogálni. 

Nagyokat lépkedve, — wie der grosse Fríedrích, 
Sétál a menetben oberleutnant Díttrích; 
Muzsíkális ember, szereti a nótát, 
Nem hiába hozza zsebében a flótát. 

Azután leghátul, mint könnyű tartalék 
Ott baktatok én is, mert én is ott valék 
S jóból, rosszból bőven kivettem a részem, 
De magamról írni tiltja szerénységem. 



. . . Könnyebb a tök utja fel  a szílvafára, 
Mint ez a mi utunk fel  a Gainára, 
Hozzá, ha még ugy süt Isten áldott napja. 
Hogy hevét az ember mind magára kapja. 

Miközben, hogy teljes legyen a mulatság, 
Málhás lovainkról lepotyog a „pakkság." 
Van nagy lárma, hű-hó s következésképen 
Megállunk a patak kellős közepében. 

Hevedert szorítunk, kötözgetünk zsákot 
S tapossuk közben a friss  „lótuszvírág"-ot; 
Ezalatt Gellényí a patakon túlról 
Dísszertácíózík a „megosztott súly"-ról. 

Dolgainkat eként rendbe hozva, végül 
Málha, ló és ember újra összebékül. 
Csendben, ízzadozva ballagunk előre 
S délfelé  kiérünk fel  a hegytetőre. 

S lát szemünk csodát itt, mit még sohse látott, 
Eleven, mosolygó összevisszaságot, 
Milyet nem pipált még maga sem a császár; — 
Előttünk a híres gaínaí vásár. 

— Van vígasság, lárma, zenebona, zajgás, 
Duda, kürt, tílínkó, meg egyéb zsivaj gás. 
Itt kaszát pengetnek, ott kolompot ráznak, 
Víg terefere  kőzt mások hahotáznak. 

Itt borókalombos sátor hűvösében 
Szalonnás juhcombot sütnek hevenyében; 
Amott cseresznyeszeszt mér más csobolyóból 
S loppal iszik közbe maga is a „jó"-ból. 



Lercles szín alatt kényes, cifra  fáták 
Hegedűszó mellett járják a zsukátát. 
Odább kiterített ponyván, vagy gyékényen 
Sok finom  portéka csillog a napfényen. 

Kés, tükör, tűzszerszám, irha-bugyelláris, 
Fésű, csipke, szallag, üveggyöngy,  kaláris 
És sok mindenféle  egyéb „patent" holmi, 
Mit csak a jó Isten tudna felsorolni.  — 

Hogy minálunk közben mi történt ? — No semmi. 
Nem szokásom mindjárt mindent észrevenni. — 
Fene tudja, nem én, hogy azon a fátán 
Mit néz oly sokáig az én Bandi bátyám. 

Adolfnak  elhiszem, hogy a szíklanyúlvány 
Mögött nincs egyéb, mint „érdekes tanulmány" 
S János barátunkat a varottas rekli, 
Nem a benne való az, ami érdekli. 

Az meg aztán épen való, igaz eset, 
Hogy Dittrich az erdőn epret szedegetett. — 
A két direktorról nem szólok ezúttal, 
Mert némi kis ügyem van még a vasúttal. 

* 

. . . Hogy ím előttünk a nagy Bihar gerince, 
Felsóhajt magában a jó öreg Víntze 
S szól ílyenténképení „A fene  egye meg"! 
Otthon felejtettem  a szabadjegyemet. 

Bíz' ugy öreg pajtás; itt most nincs mit tenni,. 
Gyalog kell a Bihar tetejére menni, 
Hova rossz kövek közt vezet a nagy ut fel, 
Mi tagadás benne, — bizony elég rút hely. 



Hát megyünk ballagva, nagyokat fujtatva, 
Helyenként fogózván  rőt sziklafalakba, 
Míg végre felérünk  a hegy tetejére 
S nagyokat kurjantunk ennek örömére. 

Csak Darányi búsul lehorgasztott fejjel, 
Hiába kínáljuk szép kilátó-hellyel. 
Firtatjuk hasztalan, mi baja, mí bántja? 
Homlokán a redőt a bú mire szántja ? 

Mik a mí Jánosunk kedvét búra szítják, 
Hát csak kitalálom én a dolgok nyitját, 
Mitől bús, miként ha folyna  orra vére; — 
A szokatlan  idő  az,  mí nincs ínyére. 

Nem először járja a hegyek világát, 
A Bihar-gerincen nem először vág át, 
De nem így, mint mostan, hó, köd, eső nélkül; 
Ez az, amivel ő soha meg nem békül. 

Ismeri ő jól a dolgok csínja-bínját. 
Ezért szidja ugy az élet cifra  kínját, 
Mert hát a Biharnak legfőbb  tartozéka, 
Hogy az ember ázzék rajta' mint a béka. 

* 

— Déli harangszóra, mí ugyan itt nincsen, 
Nem lévén lakók sem, kiket jóra intsen, 
Az napi utunknak végső céljaképen 
Tábort szervezünk a „Funtinel"-vídéken. 

Gellényínek a táj itt annyira tetszik, 
Gyönyörűségében hogy legott lefekszik, 
Mí többiek közben ide-oda mozgunk 
Egyetmás dolgokat kellvén rendbe hoznunk. 



Darányi az ügyhöz illő buzgalommal 
Seprűvé kötözött friss  fenyőfalombbal 
Juhok hagyatékát intézi „ad acta" 
S eteti fenével  azt, ki ide rakta. 

Tüdős Béla bátyánk sátorhelyet mér ki — 
Nála jobban ezt a dolgot más nem érti — 
S figyelembe  véve a nap delelését. 
Kiszámítja a hely földrajzi  fekvését. 

Adolf  bácsi közben egy magasabb dombról 
A vidéket nézi festői  szempontból. 
Bogarat keresve kémleli a fákat 
S fűszeres  dolgokról mesél adomákat. 

Víntze Bandi bátya egyedüli gondja 
— Miben ő a mester, — az ebéd, a konyha 
S karcsú derekára övezett köténnyel 
Kezében kanalát forgatja  fölénnyel. 

Jó Dittrích barátunk egy fenyő  tövében 
A csírkejószágot etetgeti épen, 
Mialatt magában szomorún dalolgat, 
Hej! mert Aradon más „tyúk"-nak udvarolgat. 

Rossz sora van itten, kinek szerelem kell . . . 
Magam a kárbídgáz-lámpát szerelem fel, 
Mert, hogy ez a munka nem illet akárkit, 
Rossz illata folytán  nekem jut a kárbíd. 

— Dolgát amikor már kifeí  elvégezte, 
Mi is ott folytatjuk,  hol Gellényí kezdte. 
Pokrócot terítünk a gyepes mezőre 
S lefekszünk,  leülünk egy kis pihenőre. 



Előkerül aztán zsebből a pohár is; 
Itt igazán ez a „legjobb kalamáris" 
S félretéve  minden egyéb földi  gondot, 
Munkába vesszük a jó „ítal-központ"-ot. 

így telik az idő, míg a Zenogára 
Gyülekezni kezd a ködös esti pára 
S ekkor jut eszünkbe, hogy hát Vince-napja 
Lesz holnap, miként a naptár ís mutatja. 

„Ejnye fíkomadta!  nosza rajta frissen, 
Szaladj Dittrích Aurél, áldjon meg az Isten! 
Elő a fuvolát,  aztán sorba állni, 
Jó Víntze bátyánkat kell meggratulální!" 

S felvonulunk  büszkén, komoly méltósággal, 
Legelői Darányi egy csokor virággal. 
Papírost szorongat a másik kezébe,' 
Arra van leírva ünnepi beszéde. 

Mí többiek aztán ünnepélyes csendben 
Követjük Darányit szép, katonás rendben; 
Kezünkben lobogva ég a szurokfáklya 
És leghátul Dittrích a „muzík"-ot vágja. 

S ott, hol tűzhelyünknek rőzselángja lobban 
S Vintze Bandi bácsi elkomolyodottan 
Kotorász' a bogrács paprikás levében, 
Felharsan „éljen"-ünk azon melegében. 

Öreg Víntze bátya a nagy „Éljen!" szóra 
Nem volt tekintettel a lábravalóra, 
Vagy, hogy tévedek tán, de hát akár medve 
Legyen belőlem, ha nem volt megijedve. 



ÍO 

No de ijedtsége hamar véget ére, 
Mert kiáll most János a tér közepére 
S a tüzek lángjától körülvilágitva 
Ajkait ilyetén szónoklatra nyitja: 

„Szeretett barátunk, öreg Vintze Endre! 
Bár mindig szeretve gondolunk mi kendre 
És hiába volna azon gondolkozni, 
Hogy érzelmeinket mint kelljen fokozni; 

Most, mivelhogy holnap Vince-napja lészen 
S látjuk, hogy a finom  paprikás is készen, 
Hő szeretetünknek külön forrásából 
Töltünk Neked most, mint tölt más bort kupából-

Itt fenn  a Biharon, hol sasok tanyáznak 
S nyoma sincs vasútnak, mozinak, vagy háznak, 
Fenyők bólogatnak az alkonyi szélben 
S hajnali hűvösség fogad  nyári délben, — 

Engedd meg nekünk, hogy köréd tömörülve, 
Kedves ittlétednek igazán örülve, 
Mint derék turistát s mint igaz barátot 
Felköszöntsünk; — ugye hallod, íme látod ? 

Boldogan, sokáig éltessen az Isten, 
Hogy még igen sokszor megjelenhess itten 
S csírkepaprikásod illatos szagára 
Sokszor összegyűljünk egy-egy  vacsorára. 

Áldjon meg jó kedvvel, pompás egészséggel̂  
Soha nem lankadó erővel, épséggel, 
Szóval, légy megáldva mindenféle  jóval 
S most azután elő azzal a fiaskóval!" 



Oreg Víntze Bandi könnybe lábadt szemmel 
Birkózik a szörnyű nagy veszedelemmel, 
Maga is ugy érzi, válaszolni kéne, 
De csak annyit mondhat s „Menjetek fenébe!" 

Kezet fogunk,  aztán neki a bográcsnak, 
Hódolván a régi jó magyar szokásnak, 
Hogy amig az ember eszik, addig hallgat 
S csak azután kezd el hagosabb vigalmat. 

Hát mi is mulattunk, — mi tagadás benne, 
Enélkül az élet itt tán nem is menne. 
„Tolvaj Dittrich" ajkán megszólalt a flóta 
S bihari hegyek közt sírt a magyar nóta. 

„No gyerünk aludni" szól valaki végre, 
Hogy az éj sötétje borul a vidékre 
És a lombnyiláson át reánk ragyognak 
Ezrei az égen égő csillagoknak. — 

Megtelik a sátor álmos uri néppel, 
Hol mindannyiunknak volna ép elég hely, 
Ám Tüdős és Dittrich mindennek dacára 
A szabadba vetnek ágyat éjtszakára. 

Hogy mi volt az oka a különválásnak 
Nem tudtuk meg akkor, sem azután másnap. 
Lehet, hogy Darányi kedves hortyogása 
Birta őket ilyen elhatározásra. 

No de másnap reggel szinte bőrig ázva 
Bekocognak ők is a közös lakásba 
S szidván teremtését a cudar időnek, 
Ott várták be aztán végét az esőnek. 



Í2 

Várták ? — dehogy várták ; — az lett a baj épen 
Hogy magunk se vártuk, mert mikor az égen 
A sok szürke felhő  oszladozni kezde, 
Mí is felpakoltunk  útnak igyekezve. 

Hát búcsút se vettünk a kapufélfátul 
íme máris baj van; — köd elől, köd hátul. 
Egymást alig látjuk ; van nagy kiabálás, 
Hangzik jobbra-balra : „Ne siess ! — Megállás !" 

Ám mindez hasztalan, — lóháton a sátor 
S mintha öntenék, ugy dűl reánk a zápor. 
Ázunk, mint zsindely a kukorícagórén, 
így mulattunk fenn  a „Petre graítore"-n. — 

Mondjam-e tovább, hogy oszt' mí lett a vége ? 
Irdatlan borókás kellős közepébe' 
Mí módon küzködénk a sok vizes gallyal 
S hogy mentünk előre kínos üggyel-bajjal ? 

Hogyan keveredtünk majd slamasztikába, 
Keresvén az utat itt és ott hiába 
S engedvén a dolgot oszt' szabad folyásnak, 
Hogy lett sírja bendőnk huszonhét tojásnak ? 

Lobogó tüz mellett itt hogyan pihentünk 
És azután innen hova, merre mentünk, 
Míglen alkonyatkor, ugy hat óra tájban 
Lennt valánk a „Ríu alb"-í hűs szerájban. — 

* 

Hajnali kolomphang mélabús szavára 
Redők gyűlnek Adolf  bácsi homlokára 
És mikor föleszmél,  hogy hát ő a „vekker", 
Nyomban meg is szólal: „Urak, itt a reggel!" 



És, hogy a dolognak nagyobb nyomatéka 
Legyen, elkezd mászni, mint valami béka 
S ugy köldökön lépi szegény öreg Bandit. 
Hogy azóta minden lábra félve  sandít. 

„Ponorí csodavár és Glavoj a programm I" 
Szólal meg Darányi az egyik sarokban. 
Megmozdulnak erre a karok és lábak 
S látni lyukas strímflít  s összegyűrt gatyákat. 

Van nagy készülődés, mozgás, sürgölődés, 
Tísztaruha-váltás, mosdás, lökdösődés. 
Tüdős pláne guggol és eszményi bájjal 
Leferdült  bakancsát kenegeti hájjal. 

Én maródi voltát érezvén hasamnak 
Egy pohár „egységes"-t rendelek magamnak 
S jön a sok „beteg" rá, mert itt. az a módi, 
Hogyha inni kell, hát mindenik maródi. — 

Következik aztán a reggeli-osztás, 
Isszuk a tejecskét, ami ugyan kozmás, 
No de nem baj, — annál jobban esik rája 
Kövér „zsírközpont"-unk vastag szalonnája. 

Még titokban egy zsák szénát rekvirálunk, 
Nemsokára aztán utra-készen állunk. 
Keressük a gazdát, köszönjük a szállást 
S megenyhítjük néhány bankóval a válást. 

Indulás előtt, a végső pillanatban 
Akad vezetőnk is egy sötét alakban. 
Nagyszerű legény volt. Jó, hogy felfogadtuk, 
Habár az utat meg neki mi mutattuk. 



Í4 

Körültekínt János : „Indulhatunk ugye ?" 
Elhangzik a végső „Na, áldujászkutye !" 
Búcsút vakkant a ház vén, sánta kutyája 
S feltűnik  elől a Glavoj erdős tája. — 

— Kocogunk előre erdők hűvös árnyán, 
Majd hímes mezőknek ösvényeit járván 
És ekép haladván néha meg-megállunk, 
Zsombíkos gyepen hol áfonyát  találunk. 

Gyönyörű időnk van. Fény, ragyogás minden. 
Csillog az örömnek tükre szemeinkben; 
Ajkakon megindul a víg élcek árja 
Es dalunk a völgyet messze zengve járja. 

Szól az éle, zeng a dal, egyszer ím azonban 
A csapatnak élén nagy riadalom van. 
Odvas üregéből egy útszéli fának 
Zümmögő raja kél darazsak hadának. 

Zúg a beste féreg.  — „No de itt előre!" 
Mert kinek ne volna drága most a bőre ? 
Es megyünk, majd futunk,  de „az Argyílussát!" 
Szegény Jánosunk már megkapá a jussát. 

Tapogatja fájó  homlokát Darányi, 
Mert sajog a szúrás, noha csak parányi. 
Sopánkodva nézzük, hogy dagad a tája 
S szidjuk a darazsat: „Kutya bestiája!" 

Tanakodunk aztán, mit kellene tenni, 
Mivel ís volna jó a sebet bekenni, 
De János barátunk közben odébb lábol 
S flastromot  tapaszt rá egy szelet hagymából. — 



. . . Bihari hegyeknek gyönyörű vidéke, 
Nyűtt idegzetünknek bűvös menedéke, 
Gyógyítsd meg lelkünket leged balzsamával, 
Pompázó virágok édes illatával! 

Szeretlek téged én, mig repesve járom 
Hegyeid világát enyhe napsugáron. 
Szeretlek, ha állasz ködös borulatban, 
Mikor hegyed, völgyed téli hó alatt van. 

Szeretem erdeíd csöndes suttogását, 
Rohanó vizeid harsogó zúgását, 
Szép, derűs egednek csendes, tiszta kékjét, 
Hűs barlangjaidnak tompa mély sötétjét. 

Szeretem mezőid színes üdeségét, 
Sziklatornyaidnak komoly szürkeségét, 
Vízeséseidnek zuhatagos rendjét, 
Szakadékaidnak komor, néma csendjét. — 

Hogy tudnám leírní hegyeid pompáját, 
Erdeíd szépségét, völgyeidnek báját, 
Az erőt, fenséget,  mi belőled árad, 
Kincseidnek ékét, a ponorí várat ? 

Mintha a pokolnak templomába járnék, 
Hol a báj elborzaszt, elbűvöl az árnyék j 
Ahol egy világból, ami semmivé lett 
Kőben, fűben,  fában  éled az uj élét. 

Hol szelíd kellemmel társul erő, vadság, 
Felemel a mélység, görnyeszt a magasság 
S míg a néma csendnek hangja szól füledhez, 
Lelked áldva, félve  simul Istenedhez . . . 



Elmaradt mögöttünk Glavoj erdős teste 
S mi újra ballagunk uj tanyát keresve. 
Elhagytuk, Ponorvölgy hűs vizű patakját, 
Hol, hogy erre jártunk, csak nyomok mutatják. 

Balalyásza síkja fekszik,  most előttünk, 
Merre kéne menni, ép azon tűnődünk. 
„No Gligor, Tanászí, vagy minek nevezzünk, 
Most mutasd az utat, — merre igyekezzünk ? I" 

Néz Tanászi, bámul. —Annyit meg kell adni, 
Hogy én itt az utat nem tudom mutatni, 
Pedig hát ismerem az egész vidéket . . . 
Van itt ut valahol, csak no keressétek l" 

„No te bölcsességnek kútfeje,  — te ember! 
Tele öntudattal, tele értelemmel; 
Te Vílsonok apja, te földi  magasság, 
Ész, erő, tapintat, jogrend és igazság J" 

„Ejnye,! hogy az ördög bújnék bocskorodba,. 
Avagy vitt volna el egy-napos korodba l . . ." 
Csak hiába minden. — Hát Isten nevében, 
Próbáljuk a dolgot most másféleképen. 

Előre megyünk oszt' a csapatból hárman 
Nyomokat keresve zöld-moszatos sárban. 
Hátrább a lovakkal kullog karavánunk 
S lassan, üggyel-bajjal jövöget utánunk. 

Sötét fenyves  erdő sürü rengetegje 
Hasztalan igyekszik,  hogy kedvünket szegje. 
Ág, gyökér, fatuskó  hiába marasztal, 
Csak előbbre értünk jó néhány arasszal. 



Es megyünk tovább is fel-le,  míg csak egyszer 
Nem segít a dolgon semmiféle  vegyszer; 
Vad bozót tüsökje utunkat elállja, 
Nincs tovább az ösvény, véget ér a pálya. 

„Hátha nincs tovább, hát elő a lovakkal! 
Akkor itt leülünk. — Lefelé  a pakkal! 
Öreg Bandi testvér te dirigálsz mostan, 
Lássuk csak, xní van még ott a tarsolyodban ?" 

Míg mí az evéshez igyen készülődünk, 
Tüdős Béla bátya tovalép mellőlünk. 
Mér, terepet szemlél, faderekat  kémlel, 
Logaritmust számít, gyököt von, függvényei. 

A mérnöki munkát még be sem fejezte 
S íme az uj utat már fel  ís fedezte. 
Tudva, mindezért hogy fizetést  nem számít, 
Kezébe nyomunk egy egész rúd szalámit. 

— Ott, ahol időztünk azon versenyezve, 
Tojásból, kenyérből többet, hogy ki vesz be 
S teszünk vad pusztítást füstös  szalonnában, 
Egy nagy üreg volt a hegynek oldalában, 

És amikor immár az ebédnek vége 
Lőn és azzal elmúlt Víntze dicsősége, 
Felkerekedünk mí, — velem együtt négyen — 
Az üreget nézni, vájjon ott mi légyen ? 

Im, hogy az üregbe oszt lebocsátkoznánk, 
Amit ott találtunk, nagy örömöt hoz ránk. 
Telve volt a barlang szája jéggel, hóval, 
Szedtünk ís belőle pár zsebbevalóval. 



A három öregnek nem ízlett a mozgás, — 
Nekik ilyenkor már minden dolog kozmás. — 
Hát csak ott maradtak hasra keveredve, 
Egyszer csak azonban van „Jaj ! itt a medve !" 

Fel is ugranak rá s pe'díg azon nyomban, 
Mi pedig a bokrok mögül alattomban 
Csak küldjük reájuk a sok havas bombát... 
Majd belégebedtek, hogy azután mondták. 

Elindulunk aztán Tüdős Czárán-utján ; 
Megy a séta könnyen, túl vagyunk a rútján 
S mire a nagy bükkös erdőn átkaptattunk, 
„Flóra-rét" bubája mosolyog alattunk. — 

Mintha látnók kelyhét óriás virágnak, 
Tündérkertjében a messze másvilágnak. — 
Szirmokként mezők itt bársonyos színekben, 
Hajlatokkal, ékes, enyhe-lágy ívekben. 

Hol a pálhabordák éle vísszamélyed, 
Sötét szakadékok, szíklameredélyek, 
Rakva a virágnak arany hímporával, 
Boróka-bokorral, — kénsárga mohával. 

Porzók gyanánt emitt karcsú sziklatornyok 
Szürkés csípkedísszel övezik az ormot, 
Sötétzöld fenyőkkel  komor változatban, 
Mélyedőn, magaslón, más és más alakban. 

És levélerekként, — lomboktól fedetten 
Ott hűs víz patakzík csörgő csermelyekben, 
Futva, mint a gyermek fut  szelíd anyához, 
Le, a szírtfalafe  közt zúgó Galbínához. — 



. . . Tartaroj hegyére halvány köd gyűlekszík . . . 
„No urak sietni! — Mindjárt este lesz itt." — 
Készen áll a sátor, benne széna bőven, 
Rendbe hozva minden szép előkelően. 

Tárgyalás előzte ám meg ezt a dolgot, 
Mivelhogy a gazda körülöttünk forgott. 
Az öreg Vaszilí, Petrosz büszkesége 
S vele fia,  lánya, meg a felesége. 

Dehogy felesége;  — hisz' az istenadtát 
— Nyugodjék békében, — régen elsiratták. 
Ezek itt körülte már csak unokáik 
És aligha látják már őt is sokáig. 

„No öreg ne busulj! — Az az élet sorja, 
Hogy a vég az embert egyszer elsodorja. 
De ha talán ínnál, — nesze, itt a törköly, 
Nesze a pohár ís, — bele ugy ne hörpölj!" 

Felcsillan a szeme az öreg vitéznek; 
Alom ez? — Valóság? — Nem hisz az egésznek. 
De, hogy a tüzes szeszt ajkaihoz kapja, 
Leesik fejéről  nyűtt szalmakalapja . . . 

. . . Kipihenten, frissen  ébredünk itt reggel; 
Van barátkozásunk megint az öreggeí, 
Míg vet oszt' a törköly a beszédnek véget 
S indulunk bejárni a remek vidéket. 

Mondanom se kell tán, hogy Gellényí bátya 
A néznivalókat „innen ís jól látja" 
S épen így Adolf  ís, meg no Víntze Endre, 
Utunk kezdetén hát elmaradnak rendre. 
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Hát elsőbben is most le a Galbinába. 
Eszkulápra mondom, nem megyünk hiába 
S hogy az ut bezárul egy szírtmeredéllyel, 
Folytatjuk tovább ott kúszva, meg kötéllel. 

A „Pacífík-barlang"  volt az útnak célja; 
Hej! de most mutasd meg izmaink acélja, 
Vagy-e még erőben, mert nehéz az ösvény, 
Tövissel, csalánnal egy kicsit se fösvény. 

Végre is felérünk.  — Tágra nyílt a száda, 
Mely bevisz a barlang néma csarnokába, 
Cseppkövek között hol komor emberárnyak 
Lépteink nyomán most imbolyogva járnak. 

Tüskön, bokron átal, — csúszva, mászva, ülve,. 
Meg-megállva, olykor meg hanyatt terülve 
Lejutunk s bokáig gázolunk a vízben 
Most is, mint jövet volt, — térdig is sok ízben. 

Majd a „Vále száka" sötét folyosója 
Lesz a szín, hol lábunk dolgait lerójja. 
Vad hely ez, hová csak alamizsnaképen 
Jut néhány sugár be déli nap hevében. 

Kő kövön. — A kőnek iszonyú bazárja, 
Mit csak ídehord a „Ruzsínósza" árja. 
Össze-vissza dőlten kőkoloncok, gömbök, 
Ék-alakok, téglák, nagy idétlen tömbök. 

Csupaszon, vagy félig  fedve  hordalékkal, 
Kaviccsal, homokkal, nyírkos zagyvalékkal. 
Iszonyatgerjesztő része a vidéknek . . . 
Élő képmása az élettelenségnek. 



— Mire visszatérünk, jó öreg szakácsunk 
Elvégezte dolgát; — neki megbocsátunk. 
„Hamar az ebédet! — Hol a papramorgó ! ?" 
. . . „Aníma rerum est, nihil sine ordo." — 

Pénteki nap volt ez. — Böjti nap, de — másnak; 
Bizony neki láttunk jól a paprikásnak. 
Nem ís ment el abból egy csipet se félre.  — 
• . . Süt a nap a bogrács üres fenekére. 

— — Szombatra virradván, hol-mikor a sáskák 
Arcunkat, nyakunkat össze-vissza mászták, 
Mí ís mászni kezdünk négykézlábra állva, 
Mivelhogy a sátor ugy volt megcsinálva. 

Érzi, tudja minden, nagy nap áll előttünk, 
Lázas izgalomban erre készülődünk. 
Im Darányi Jancsi már készen is állva, 
Hívja Víntze Bandit, hogy leborotválja. 

Hogy szakálla vesztén megifjodik  Endre, 
Utána azonnal én kerülök rendre. 
Elhelyezkedem jól a fatuskó-széken  t 
„No, gyere hát János, — íme itt a képem." 

Hát neki fog  János és előbb ecsettel 
Szappanozza állam kellő becsülettel, 
Mit ís én viszonzok megelégedéssel.  :— 
Nekem esik aztán a borotvakéssel. 

„Mennybéli nagy Isten! — Jaj a pofám  bőre!" 
„No ne izélj pajtás! Kész van egy-kettőre." 
Könny szökik szemembe, — emelem a térdem. 
Tart-e még sokáig, ríva-nyögve kérdem. 



„No még egy kicsit csak. — Kész! Alászolgája!" 
És elégedetten mosolyog reája. — 
Szappanos nyakamról a kendőt lefejtem.  — 
Ezt a borotválást soha nem felejtem. 

— Bandi bátya, Díttrich azon tanakodnak, 
Hol vegyék elejét most a nagy dolognak. 
Sorra vesznek mindent, kenyeret, zsírt, csontot; 
Nagy ebéd lesz itt ma, én csak annyit mondok. 

Mi többiek aztán, hogy itt semmi dolgunk, 
Ki jobbra, kí balra sorban elódalgunk 
S csak mikor a nap már az ég magasán áll, 
Jövünk össze ismét Bandi asztalánál. 

Kész lakoma várja itt a társaságot; 
Már hozza ís Aurél a füles  bográcsot. 
Kormos az kívül, de öble belsejében 
Csirkecombok úsznak szép píros levében. 

Mielőtt azonban az evéshez látnánk, 
Feláll János és szól: ,,Kedves Béla bátyánk !" 
Egy nagy virágcsokor volt pedig kezében, 
Mit jövet szedett volt velem itt a réten. 

Felkelünk mi ís mind. — Arcainkon ég a 
Tiszteletadásnak minden tartozéka, 
Mert az ügy velejét nehogy elkerüljük, 
Itt most Tüdős Béla nevenapját üljük. 

Béla napja van ma; — ápríl huszonhárom. 
Az idén most ülik, julíusba, nyáron, 
Mert, ha nincs szökőév, legyen szököhónap 
S mert különben is hát így találtuk jónak. 



Megható beszéd volt, mit itt mondott János, 
Címekben, rímekben nem volt az hiányos. 
Kár, hogy szavait le nem stenografáltam, 
Papírost zsebemben, mert hogy nem találtam. 

Ha így elveszett ís az a rímes szólam, 
No gondoljon rosszat Béla bátya rólam 
S fel  ne rójja bűnül egyedül  csak  nékem, 
Hegy fejét  Darányi töri eféléken. 

— Másnap reggel aztán, ami volt Vasárnap, 
Csapatunkra ujabb feladatok  várnak. 
Jó, hogy nem nekem kell a bagázsít vinnem, 
Rézbányára kellvén masirozni innen. 

Hogy mentünk és merre; hol ültünk, hol álltunk, 
Mit, mikor, hogyan, hol és minek csináltunk; 
Hogy mentünk Petroszig gyalog és vasúton, 
Hogyan tévedénk el a kiskohi uton; 

Rézbányán Gellényí nekem miket mondott, 
Hogy másztuk meg oszt' a pojánai dombot, 
„Beik" felett  miért volt oly feszes  az istráng, 
Hogy ízlett Leukán a „fogatlan"  pisztráng ; 

S a többi, vagy várjunk; — mí volt még hadd lássam : 
Hányszor mondta, Víntze, hogy „kérlek alássan"; 
Hogy fogtam  én itthon óriás fiaskót, 
Nyugdíjba küldvén a szódavízes fiaskót  5 

Mint talál Tüdős fel  uj dívatnadrágot, 
Hogy mérik Halmágyon a „c . . . t de drac"-ot, — 
Rossz életemet, ha még tovább ís élem, 
Valamikor tán még azt ís elbeszélem. 

* 



— És most barátaim álljunk meg egy szóra 
Ne nézzetek görbén a versfaragóra, 
Hej! — mert, ha nehéz volt a Bihart bejárni, 
Nehéz ám a vers i s . . . Nem rímel akármi. 

Ha kit megvágott tán verseimnek éle, 
Arra kérem itten, ne törődjék véle; 
Lám a János kése engem meg ís nyúzott, 
Vele azért íme, ujjat még se húzok. 



IL Körös partján — Szamos mentén, 
1922. 

Jó  öreg barátom, Vintze jut eszembe, 
Ahogy itt ülök most tollal a kezembe' 
S emlékezetemnek képein keresztül 
Lantom ócska húrja uj dalokra rezdül. 

Látom őt iramló hüs pataknak mentén 
Nefelejcset  szedni mosolyogva szendén, 
Vagy a ponyvasátor enyhe félhomályán 
Heverészni pompás szénanyoszolyáján. 

Majd emitt a tűzhely rőzselángos üszkén 
Főszakácsí tisztben sürgölődni büszkén 
S Matusik mitől oly iszonyodva retteg, 
Keverni olajjal hagymát, „kiperedt"-et. 

( 
> Látom égre nyúló bércek oldalában, 

Hol kaján szemekkel nézi fürge  lábam, 
Meg-megállní olykor ott a napsütésben, 
Míg szünetet tart a fölfelé  menésben. 

Megy : — megáll dohogva, — fölfelé  tekintget; 
„Ki az istennyila hozott ide minket l" 
A görbe világot laposra leszólja, 
Ám pocakja terhét tovább viszi, tolja. 



Én ís így, a tollat hogy kezembe vettem, 
Előre tekintek Víntzeként ijedten. 
Nagy dologba fogtam,  már eleve érzem, 
Még sem hagyom abba; — nem és csak azért sem 
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— Zsugye Petru három összefogott  ujjal 
Veti a „krucsát" nagy ,,Damnye Domnuluj"-al; 
Jó hóka lovára azután felpattan 
S megindul előttünk csöndes hegyi trappban. 

Két szekér poroszkál az uton utána, 
Rajtok nyolc az utas, — hét ur meg egy dáma 
S merthogy az utazás folyik  elég lassan, 
Van idő, hogy őket sorra bemutassam. 

Az első kocsin mind régi ismerősök, 
Turisztikával kik régen víselősök, 
Kik . . . de tán elég lesz róluk itt csak ennyi, 
Mert hát Biharedzett  vén csont valamennyi. 

Legelői a bakon jó Darányi János 
Dirigál, hogy merre hajtson a furmányos; 
Hátul az ülésben Víntze Bandi bátya, — 
Hasától Tüdőst az ember alig látja. 

Pedig ott ül ő ís és markol a lőcsbe, 
A kocsit hogy Víntze súlya fel  ne dötse, 
Holott az öregnek el'enfeleképen 
Egy hordó bor ís van a szekérfenéken. 

A hordó tetején, mint ágon a gébics 
Felhúzott térdekkel gubbaszkodom én ís. 
Gambrínust láttam így valahol lefestve, 
Habár kicsit annak hájasabb a teste. 



Mondjam-é, — ne mondjam ? — Hű a kutyafáját! 
Még most ís fájlalom  a derekam táját 
S testem ama részét, hol nyomait hordom 
A szudrícsi útnak ott azon a hordón. 

Nota bene, mert hát Jánosunknak elve, 
— Lévén a dologban ő ís érdekelve 
S miből ő nem enged soha se le, sem fel,  — 
Hogy utazni nem jó, csakis kényelemmel. 

A másik szekeren, a mi nem aféle, 
Hogy csak az aszfalton  járhassank véle. 
Becsületes szekér, — igazi mócfajta, 
Még holmi trágya ís akad itt-ott rajta. 

Oldalán hatalmas gírbe-gurba lőcsök, 
Alattuk a kerék sírja a kenőcsöt, 
Telenyikorogván végig az utmentét. 
Régen lehetett az, ha valaha kenték. 

Pedig, hogy a gazda „jeszte om bogátul" 
Iszonyú saraglya bizonyítja hátul, 
Fél kalangya széna meg se kottyan benne, 
Ha történetesen benne ennyi lenne. 

Ejnye no! — a dolgot, hogy összekeverem! 
Hát a miként mondom, a másik szekeren 
Négyen ülnek. — Hátul Matusík és Szende, 
Elől pedig Gál és Docí velők szembe'. 

Matusík-Lepusík. — Jól hangzik e név itt, 
Mert hogy két nevet hord, — egy ujat, — egy régit 
S habár Lepusikként nem is ismerik tán, 
Azt mindenki tudja, hogy Marci, — nem István. 



Bár hiba, hogy magam ilyesmibe ártom, 
Csalafinta  ember kigyelmed ó Márton! — 
Hát nem kicsinálta ravasz praktikával, 
Hogy együtt lehessen Szende Lujzíkával. 

Nekem ugyan ehez nem sok közöm volna, 
Mert hiszen az egész ugy a maguk dolga; 
De mí haszna, mikor Gál és Doci látták, 
Hogy nyomkodták ottan egy más kezét, lábát. 

Szendéről továbbít referálnom  bajos, 
Mert azt mondja, hogy ő nem Lujza, de Lajos, 
Ám, ha mikor karcsú derekára nézek, 
Csak ugy ímmel-ámmal hiszem az egészet. 

Gál Árpád barátom kerülne most sorra, 
Ám neki ehez nincs megfelelő  prra, 
Mert, hogy Budapesten olyikét betörték, 
Szemmelláthatóan nem hord ő se görbét. 

Hanzéros Docíról bemutatásképen 
Tán elég annyi ís, hogy fiam  ő nékem. 
Fájdalom, maholnap tönkre tesz erővel, 
A sok elfogyasztott  bajusznővesztővel. — 

— Most már oszt' előre! — Gyí szürke, gyí sárga! 
Nyikorog a kerék, döcörög a bárka, 
Vagyon igyekezet nagyon a két lóba', 
Ha biztatni kell ís őket hébe-hóba. 

Nem makadám biz' a Híriádnak utja, 
De már keletnek áll a szekerek rúdja, 
Hol a büszke Dobrin zöldeslíla háta 
Sötétlik ott elől komor egymagába'. 



Lenn a völgynek alján lejtve napnyugatnak 
Tiszta tükre csillog hűs vizű pataknak. 
Kopott, ócska malom zakatol felette, 
Félig ébren, félig  mintha szenderegne. 

A pataknak mentén, fáktól  eldugottan 
Kis paraszti házak álmodoznak ottan. 
Diófás  udvarok, kertek egybefolyva, 
Mintha az egész egy lombkorona volna. 

Távolabb, hol a völgy szélesebbre tárul 
• Zöld mező virít a dombok oldalárul, 

Tarkán, hol a zöldet néha megszakítja 
Egy-egy  búzatábla hosszú, szőke csíkja. 

Hol a szelíd lankás felkap  meredeknek, 
Nyírfabokros  erdő kúszik ott a hegynek; 
Mögötte az éggel kéken összeforrva 
Látszik messze bércek halvány-ködös orma. 

És a nyári napnak fényes,  tiszta képe 
Mosolyog a mennyről mindezek fölébe, 
S keble arany kincsét szórva pazar kézzel 
Elönti a tájat színnel, üdeséggel . . . 

Míg ezeket itt mi gyönyörködve  nézzük, 
Van a lovaknak ís pihenésbe' részük, 
Merthogy — az ilyesmi néha előfordul  — 
Az egyik kerekünk kíállott a sorbul. 

Nosza, szerencsére itt a falu  széle, 
Akad itt kovács ís, — cigány, vagy aféle; 
A meglazult ráfot  ugy helyre teremti, 
Hogy külömbűl annál fel  nem veri senki. 



„Na bun drum Domnulc l" — Kocogunk előre 
Vígan, mintha násznép menne esküvőre, 
Nagy bámulatára a lázuri népnek, 
Kapuban őgyelgő sok fehér  cselédnek. 

Nem tudom, a dolgok hogy adódnak máshol, — 
Virtusból talán, vagy csupa megszokásból 
Négy, vagy öt komondor követ, mint kiséret 
S fokozza  körül az ünnepélyességet. 

így jutunk keresztül a Leuka hídján 
Szekereink rúdját hegynek irányítván, 
Hol a „Gyalu máre" köves kaptatója 
Kanyarog elől fel,  mint valami pólya. 

Két lépést előre, — másfelet  meg hátra, 
Merthogy ez ám a hegy, — nem a Tátra, Mátra ! 
A túloldalát meg esteiig se látnánk, 
Ha velünk nem lenne Tüdős Béla bátyánk. 

No de velünk ő ís; — az egeknek hála ! — 
S segíts jó-magadon, ez a motto nála. 
Acsev szekerére hogyne lenne gondja ? 
Egy-kettő ! — a hármat már szöktébe' mondja. 

Megteszi kígyelme, mit magára vállal, 
Ihol a szekeret már taszítja vállal. 
„Gyüjte-hü ! Előre l" — No megyünk ís aztán 
A meredeken fel  így-ekép utazván. 

Nem vagyok híve bár a hízelgő szónak, 
Dicséret, tisztelet az „igazgatódnak. 
Nagy sor ám az, ha az ember meggondolja, 
Az acsev szekerét még hogy itt ís tolja. 



Délután azután — lehetett két óra — 
Bekocog mivelünk szekerünk Vaskóhra 
S mert szállást keresni siettünk előre, 
Letelepszünk ott a libalegelőre. 

Jó nagy utat sétál a nap itt felettünk. 
Nyújtózván a gyepen, amíg megetettünk 
S vesztére a Tüdős féle  bakatornak 
Míg megadjuk jussát az éhes gyomornak. 

Régen elfeledtük  aztán az ebédet, 
El ís álmosodtunk, — a pipánk kiégetjK^  v *0\\ 
Mire nagy későn, a „poklok fenekébü*4-  ' j 
Marciék „lőcsöse" is bedöcög végül, ^ o 

Leírní örömét a viszontlátásnak 
Tollam gyöngesége  átengedi másnak, 
Egyet 

ám azonban szeretnék tisztázni, 
Kik szoktak útközben beslígovícázni ? 

Mert hát íme kérem, — ide nézni tessék ! — 
Az egyik üvegben, hogy kong az üresség. — 
Sőt mí több törött ís, törött biz' a lelkét! 
No 

ezt alaposan agyonérdekelték. 
De hiába ülnénk a dologba' törvényt, 

Nehéz kífírtatní,  az eset hogy történt. 
Matusík a dolgot Gálra keni; — Szende 
Doci barátunkkal helyezkedik szembe. 

Hát no vigye kánya, ha megitták; — végre 
Jobb, mintha elfolyik  a szekérkerékre. 
Nehéz ez az élet, — baja, mint a tenger; — 
Könnyebben felejt,  ha iszogat az ember. 

• 



. . . Ködfátyolos  ágya vetve már a napnak, 
Viszi fáradt  testét messzire, nyugatnak. 
Arany diadémmal homlokát övezve 
Rejtőzik halovány bíbor-lila mezbe. 

Majd szelíd sugarat hintve szét a tájon 
Simogatja lágyan, válni hogy ne fájjon; 
Csókot int keletnek, hol a messze égnek 
Távolán a bércek rózsaszínben égnek. 

Hol a parti fűzek  lombja rejtekében 
Zúgva lejt a Kőrös kavicsos medrében, 
Hogy fuvalma  kél a hűvös esti szélnek, 
Fürge tánca perdül libbenő levélnek. 

S hol amott az útnak pora szállva lendül, 
Hazavonuló nyáj bús kolompja csendül; 
Körül a levegőt döngve-zsongva járja 
Esteli rovarok kósza röpke szárnya. 

Nő az est homálya; — lenge pára leple 
Üde harmatával a mezőt belepte. — 
Csillag gyúl az égen s idelenn reája 
Zendül a tücsökhad cifra  tamburája . . . 

— „Este van, este van," — kikí neglízsében. — 
Szudricson vagyunk már sátraink ölében. 
Sátraink! — mivelhogy tavaly óta, — kérem, — 
Szaporulat állott be ezen a téren. 

Bizony úgy! — hiszen ím csak a vak nem látja, 
Hogy külön sátorban lakik Bandi bátya 
És vele Darányi, meg Tüdős, — a vendég, 
Mihez adjon Isten neki sok szerencsét. 



Annyit meg kell adni, hogy ez oszt, ámbátor 
Kisebb, mint a régi, fene  urí sátor; 
Vagyon abba' minden, mit a mód megkíván, 
Még lószörderék ís, puha, mint a díván. 

Sőt mi több, — de kár, hogy ily sötét az estve, — 
Monogramm ís van az oldalakra festve. 
Az egyiken Vé, E ; — a másikon Dé, Jé, 
Fokozván a luxust íme szenvedéllyé. 

A mi régi sátrunk valóságos kolna, 
Nyolc-kilenc embernek untig elég volna, 
Törhetnök a fejünk  hát akár rogyásig, 
Hogy hát mire kellett mégis ez a másik ? 

Hát a dolog nyitját én abba' találom, 
Amit ugy neveznek, — zavartalan álom. 
Mert a hegyek minden ékessége semmi, 
Ha nem tud az ember kedvére pihenni. 

A mi két barátunk, János, Endre hortyog, 
De nem ugy, miként ha makrapípa szortyog, — 
Karaktere vagyon náluk ám a szusznak, 
Reng a ház, a föld  ott, ahol ők alusznak. 

Hát ílyeténképen lehet-é csodálni, 
Hogyha nem szeretnek mással együtt hálni. 
Az a csöndes álom őket irritálja. — 
Hortyogás az alvás kvintesszenciája. 

No, hogy ezt a dolgot végleg befejezzem, 
Még csak Tüdős Bélát kell, hogy leleplezzem, 
Kit, ha majd idővel kőanyagba vésnek, 
Az legelső szobra lesz a tettetésnek. 



Hivatkozom itten a tavalyi nyárra, 
A Flóra-mezőre, meg a „Csoda vár"-ra, 
Amikor és a hol mindig vele voltunk 
S nem esett nélküle soha semmi dolgunk. 

Hallotta-e bárki, hacsak egyszer ís tán, 
Hogy hortyogott volna az én acsevistám ? — 
Hát a régi sátrat nem találva jónak, 
Mért csapott fel  ö is, most ni, horkolónak? 

Értem ő kígyelme csalafintaságát. 
Tudom, az igazság utja merre vág át. 
Hortyog bizony ő is, — atta teremtette! — 
Az ellenkezőjét meg csak ugy tetette. 

Ám elég a szóból, — megyek vacsorálni. 
Hív a Bandi bátya hangja s „Sorba állni!" 
Mert kemény legény hej ! még az öreg Endre, 
A fiatalabbját  így szorítja rendre. 

Szardínia, sonka, egy darab kenyérke . . . 
Kapja kikí jussát a csupasz tenyérbe. 
Ám azért kinek sincs panasza, de főleg 
Nincs az itt az éti vágyat illetőleg. 

Hegyíbe-ízíbe egy kis bort reája-
Hadd ígyék ebadta huncut díníája. 
Locsolgatni kell ám borral a halétket, 
Még utóbb azt hinné, hogy ebek ették meg. 

Közben oszt' az este éjiszakára fordul; 
Nehezül szemünk a „könnyű bakator"-tul... 
„De elálmosodtunk, azt a ragyogóját!" — 
Veti kíki ágyát, — veszi takaróját. 



— Fáradt tagjainknak jól esett az álom. 
Pompás éjjelünk volt, íme konstatálom. 
Jánosék szerint ám más ma itt a lényeg, 
Menni kell tovább is, — talpra hát legények! 

Felülök fektemből  és körültekintek, 
De nagy ámulatba ejt az a tekintet, 
Mert hiába tartok mélyre-ható szemlét, 
lm, sehol se látom Matusíkot, Szendét. 

Docí itt a kását még javába' fújja, 
Csak a füle  látszik s a lába nagy ujja. 
Gál Árpád meg már a mai napot éli, 
Nyálas tenyerével a haját keféli. 

Csak jó Marciékat keresem híában. — 
Veszhet-é el ember Nagyrománíában ? ! . . 
O szent Spírídonkám ! — Hova-merre mentek ? — 
Hordár ! — Sziguránca ! — Futok. — Bejelentek . . . 

Tán a dúvadaknak martalékí lettek: — 
Tán rablózsiványok közé keveredtek. — 
Tán a kútba estek, vagy patakba fúltak,  — 
Tán sötét veremnek éjjelébe hulltak ? — 

Búmmal így évődöm. Gondjaimnak árja 
A sok eshetőség labirintját járja, 
Egyszer csak azonban — no de mily szerencse! — 
Hurrá! Szetreászke ! — Matusik és Szende! 

Fene izgalódík csak amúgy hiába, — 
Hamar egy hörpíntést a sligovicába! 
Es azután öltvén ünnepélyes arcot 
A fogadtatásnak  szinterére tartok. 
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S bár cipőtlenül, de fedve  téli rokkal 
Állok már a téren szétvetett karokkal 
S olyan frizurával,  mit ma senki sem hord, 
Várom ölelésre ott a két dezentort. 

Hát hogy oszt' az éjet hol aludták átal 
Nem tudom. — Az ember sokszor bizony átal 
Firtatni dolgokat, mikhez köze nincsen, 
Pláne hogyha abból semmi haszna sincsen. 

Matusik szerint az üzem-irodában 
Töltötték az éjet jó meleg szobában. 
Kaptak ott teát és puha tollas ágyat 
S pompásan aludt, bár ugy érzi „ma bágyadt" 

Jó Lajos barátunk ellentétben ezzel, 
Interjuvjaínkra uj mesébe kezd el. 
Azt mondja, nem aludt; — fáj  a vesetája 
S kínozza szünetlen régi reumája. — 

Marcíék baját még jól ki sem pihentem, 
Hangzik a vezényszó, — csomagolni menten. 
Nagy a sürgés-forgás,  ami erre támad 
S bíz' magam se tátom tétlenül a számat. 

Itt a ponyva leple, mint vitorla lendül, 
Ott a nyárs, a kondér vert acélja csendül, 
Mentét kap a korsó, — hasa nő a zsáknak... 
Sok fortélya  van ám a turistaságnak. 

— Viaskodik a nap még az éji köddel, 
Bájos arca még az égre nem sütött fel; 
Itt mí már azonban útra készen állunk 
Várva jelt csupán, hogy oszt' vonatra szálljunk. 



Mert, kinek ne lenne majd elég a jóból, 
Kell, ha nem gyalog csak puszta passzióból 
Petroszon keresztül Págyísíg,  Bogáig, — 
így ís messze ut, míg eljutunk odáig. 

Jobb bizony vasúton, mint a móc-szekéren, 
Jobb tejes kalácson, mint üres kenyéren. 
Szép a szép vidék, de az se „tréfli"  épen, 
Hogyha szép a lány az ember közelében. 

Szép Juliska lelkem, szép Sebő Juliska! 
Csak Mihály ne lenne már a hajdí Miska! 
De jó az a kávé, ahogyan csinálja,... 
Mily örömest lennék a kereszttatája. 

Szól a síp azonban, hát no „Adjon Isten!" 
Vár a gép a völgyben, hogy tovább röpítsen, 
Merre leng uszálya füstje  fátyolának, 
Mentén a zajongó szőke Galbínának. 

— Délfelé,  midőn már ím a Bulzhoz értünk, 
Azt csínáljuk újra, mihez ugyan értünk, 
Enni, — mert egyébhez bárha fogni  nem mer, 
Itt, ez egy dologban Petru ís szakember. 

íme bontja Bandi bátya már a zsákot, 
Hozva napvilágra tenger drágaságot. 
Dudoros pocakját friss  fehér  kenyérnek, 
Drága csemegéit „Julíu Fejér"-nek. 

Píros tulipánként mosolyog a sódar, 
Rózsaszín szalámi, füstös  malacoldal; 
Itt tojás özönnel, több valami száznál, 
Mi tudvalevőleg jó, ha van a háznál. 



Sárga hüvelyű sajt, egy bödönke túró, 
— Ezt ugy hozta Bandi egyenest hazulról, — 
Szardínia, konzerv, sütemények, tészták, 
Már magába' véve ez csak egy egész zsák. 

Hát a liszt, a fűszer  és a krumpli, hagyma, 
Só, cukor, köménymag; — semmi sincs kihagyv, 
Gondos ember ám a Víntze bátya, lelkem 
Nem megy útnak ő csak így-amugy  szerelten. 

Ámde nyitva villog már Darányi kése, 
Illetvén csak őt a sonka szeldelése. 
Ha „fütyöl  ís már a közigazgatásnak," 
Ezen egy tíszjét nem engedheti másnak. 

Ejnye, még előbb tán kéne inni egyet! 
Vagy hogy mire hozta Marci azt a „Meggy"-et t 
Van nála egyéb ís, ha ki mást parancsol, 
Ebből ís, abból is sokat öszzepancsol. 

Evés közben aztán előadja Árpád, 
Hogy miben kulminál a Bulz, meg a Kárpát; 
Ám Doci sem tölti az időt híában, 
Jánossal vitázik anatómiában. 

Hát még azután ís jó sokat meséltünk, 
Míg a Plájon át a hegyre mendegéltünk. 
Nehéz volt az ut, de ösztökélt a vágy ís, 
Végre feljutottunk.  — Itt a cél, — a Págyís. — 

Sötét fenyvesek  közt üde róna síkja, 
Mintha stadionnak volna kihasítva. 
Rét, mező, virágos bársony-puha szőnyeg, 
Keresve se lelni jobbat pihenőnek. 



Ott elől a „Mócok templomá''-nak orma ; 
Nem templom ugyan, de mégis olyan forma. 
Szirtjein a játszi holdsugár, ha reszket 
Szinte látni vélünk csillanó keresztet. 

Tőle balra búsan, komoran sötéten 
A Magura háta nyúlik messze kéken. 
Erdejét, tanyáit őznek, fajdkakasnak 
Irtja már csapása döngő fejszevasnak. 

Hova lett a tájék bűvös, enyhe bája, 
Alkonyatba síró pásztorfurulyája, 
Legelésző nyájnak mélabús kolompja, 
Hűs fenyőligetnek  suttogása, lombja ? ! — 

Zsíndelyfedelű  ház, csöndes, puha fészek  ! 
Varrottas ágyadon már nem heverészek. 
A te pusztulásod nekem örök bánat. . . 
— Feledhetem-e jaj! — régi szép hazámat ? ! 

— Messze szállt a környék enyhe, méla csendje, 
Zakatolva zúg itt most a munka rendje. 
Drótkötél feszül  fenn  ; — ott lebegve járnak 
Naponta százai a fenyősudárnak. 

Itten éjtszakázunk egy tenyérnyi halmon, 
Gyantától illatos fenyőkéreg-almon, 
Minek puhasága ugy  vet  a puhához, 
Mint  Marci  teája  az  orosz-teához. 

Pedig arra szörnyen büszke őkigyelme. 
Főzi este-reggel; főzi  fekve-kelve. 
Hogy először ittam ott belőle — ávé ! — 
Igazán azt hittem, hogy fekete  kávé. 



Hűvös éjjelünk volt. — Szende ugy didergett 
Ott a közelembe' mint valami gyermek ! 
Hiába mondogattam : Tente baba, — tente, 
Aludj' édes szentem, — aludj' kicsi szende. — 

* 

— Tegnap még kelet volt útjaink iránya, 
Mai utitervünk északot kívánja, 
így hát ez irányban haladunk előre 
Ruganyos léptekkel, — de csak egyelőre. 

Lesz még az máskép ís, ha magasra érünk 
S lüktető iramban bizsereg a vérünk. 
Fogy a ruganyosság s pedig elég jócskán, 
Ha nem ís így láttuk szegény Ferenc-Jóskán. — 

Tele van a tájék fénnyel  és derűvel, 
Tetszik a dolog, mit az öreg nap művel. 
Csak a betyár szél ne fenekednék  folyton 
Be-befurakodva  minden lyukon, folton  . . . 

— Jól aludhatott az -éjjel Bandi bátya, 
Hogy mindig az élen jár sötét kabátja. 
Tán kengyelfutónak,  mi egyébnek, — készül ? 
Még a struccmadár se lépked ily merészül. 

Ám, hogy a dologból semmi kára nem volt 
S jól kibírta szusszal az öreg a tempót, 
Minden hiba nélkül és nem ís sokára 
„Nyögté" lépteinket Boga büszke vára. 

Tágra nyílt szemekkel nézzük a vidéket, 
De ki tud belátni ily gyönyörű képet 
Gyarló földi  szemnek könnyein keresztül ? 
Ah ! mikor a lélek hűrja fájva  rezdül. 



Állok itt magasló büszke szíklaszálon, 
Hol a völgy mosolygó képeit csodálom. — 
Mily magasra törtem, — mégis itt a bércen 
Törpeségem átkát fokozottan  érzem. — 

Kósza felleg  úszik fönn  a tiszta égen. 
Szárnyaló futását  vágyakozva nézem. 
O, ha szállni tudnék, — elrepülni messze, 
Ott a végtelenség távolába veszve! 

Röghöz-kötöttségem láncait letépve 
Fel, suhanva szállni egyenest az égbe, 
Hol határt a létnek tér, idő nem szabnak 
S szennye nem tapad rám bűnöző salaknak . . 

. . . Mélázva tekintek el a messzeségbe, 
Végeláthatatlan fátyolos  ködébe; 
Mintha csak jövőnknek titkos távolára 
Nézne szemei mnek réveteg sugára. 

Mi van ott a távol bús ködébe zárva ? . . . 
Hit, remény, ölő vágy meddig marad árva ? — 
Ó ha felnyithatnám  azt a néma kendőt 
S láthatnék alatta boldogabb jövendőt!. . . 

* 

— Jó Matusík Marci nyitja már a gépet. 
Elhelyezkedést kér és mosolygó képet. 
(Pötty! — A szenvedésit adta rossz pacája! 
Lássa, mit csinált a fotográfiája!  ?) 

No de most előre, fel  a hegytetőre ! 
„Nézd a bús parasztját, ejnye, hogy mi dőre; 
Hova a fenébe  nem megy ott a lóval! — 
Látszik, bogy a papja csínján bánt a sóval." 



Megyünk, mendegélünk, — eltereferélünk, 
Nincs dolgunk senkivel s senkinek se vélünk. 
Jó János barátunk épen azt meséli, 
Hogy a nyári kolbász jobb, mint az a téli. 

„Hoppla itt a forrás!..  Ide gyere Árpád! 
Ez a víz ! — Az orrod ilyenbe se mártád." 
Domíríus professor,  jó Matusik Márton 
Gondol erre egyet: — „Én ís bele mártom." 

Ok azután ketten, hogy a rongyot rázzák, — 
Nekünk ott azonnal el ís magyarázzák, 
Hogy a választóvíz  — ugye mily borzasztó! — 
Nem azonos azzal, mi a vízválasztó.  — 

Ittuk ott a forrás  tiszta hideg nedvét, — 
Kár, hogy csak turista issza, meg a medvék. — 
Csobog ott a víz, ugy sírja: „Ne felejts  el" — 
S meg ís ajándékoz pár szál nefelejccsel... 

. . . Most szorítsa kelmed öreg Víntze Endre, 
Ní 

a „Muntye máre" hogy nevet le kendre! 
Venni kéne tán a dolgot fontolóra, 
Nem-e volna jobb, ha ülne itt a lóra ? 

„Kuss! ha mondom, ember, aki erre-arra ! 
Hát tavaly talán ló vitt a nagy Biharra ? !" 
Felkiált s turista voltát így kípörlí, 
Homlokát azonban már titokba' törli. 

Im, hogy oszt' a hegyre végre feljutottunk, 
Hova kéne menni, azon tanakodtunk. 
Fú a szél; — az ember füle,  orra kékül 
Könnyeket fakasztó,  metsző hídegétül. 



Már magam Tüdőssel egy bokorba bújtam, 
Dideregve ott a körmeimre fújtam 
S míg ekép emitt a többiekre vártam, 
Egyre hajtogattam: „Fene meleg nyár van!" 

Közbe' vége lett a nagy lakás-vitának, 
Nem kis örömére Szende Lujzíkának, 
Ki turistaságát már szepegve bánta . 
Jobbra át! — Előre; oszt le a Dragánba. — 

— Ej Drágán! felőled  írni semmi kedvem, 
O mí fukar  ís vagy vendégszeretetben. 
Szállóhelyet is csak ímmel-ámmal adtál, 
A magyar szokástól, hej ! hogy elmaradtál. 

Bekötöd fejedet  szennyes patyolattal 
S mint a zsémbes asszony dúlsz, pörölsz magaddal. 
Egy jó szót nem adnál semmiféle  kíncsen, 
Sírsz, de mosolyogni kedved soha síncsen. 

Tüzelőt ha kértünk: „Netek van elég ott". 
S adtál régi, korhadt ágfa-hulladékot.  — 
Friss vizet ha kértem : „Igyál, nesze, itt van." 
S összekentél sárral, míg hasalva ittam. 

Elveszejtnél éhen, hogyha rajtad állna, 
Sehol egy eperszem, — se gomba, se málna. 
Csak a bús fenyőket  zúgatod fölöttünk, 
Hogy fülünkbe  súgják, rossz ídöbe' jöttünk. — 

— Három éjtszakán át nyomtuk itt az ágyat, 
Hogy ekép nevezzem a borókaágat, 
Három éjen átal min vacogva fáztunk, 
Szúnyograjok ellen amivel csatáztunk. 



Mert ha más nem ís bár, — szúnyog volt, — de 
[mennyi! 

Össze-vissza csíptek; — meg akartak enni. 
Csapkodás, szítok, füst  nem segít, — hiába, 
Csupa hólyag itt már kíkí keze, lába. 

Gál Árpád barátom pestkörnyéki ember; 
Ö állja leginkább csendes türelemmel, 
Csak megúnja aztán s ö ís odadörmög: 
„Adta rusnya férge,  — vígyen el az ördög!" 

Hátha már az ördög, —1 lesz az is, de nyomba', 
Épen arra tartunk, az ,,Ördög-malom"-ba, — 
Noha most a létszám némileg hiányos, — 
Tüdős, Doci, én, meg jó Darányi János. 

Nyílt, füves  gerincen visz az ut előre, 
Majd nyeregnek lejtve, majd fel  a tetőre. — 
Az idő borongós: — árnya nincs a testnek, 
Ám kedvünk lepéí gondtalan repesnek. 

Majd kurtul a lépés, nehezül a pálya, 
De kí vetne mostan szót, ügyet reája 
Itt, a szíklabércek büszke templomában, 
A szabad Bocsásza szirtes oldalában. — 

Ö! mi szép e csúcsnak zeg-zugos vidéke, 
Ez az álmatag csend, — szűzi tiszta béke, 
Fenséges nyugalma mohos szíklakönek, 
Bús, fekete-zöldje  a futó-fenyőnek. 

Omlatag kövek közt, hol tenyérnyi pást van 
Árnyékfű  virágzik színarany palástban, 
Míg emitt tövén a szíklameredélynek 
Örök hava csillog még a régi télnek. 



O ! milyen beszédes ez a némaság itt, 
Ez a sok sötét szín mily messze világit, 
Hol mohon, szirtfokon,  hómezőn, virágon 
Öt, a Láthatatlant látom és imádom. — 

— Hogy felértünk  aztán a magas tetőre, 
Egy kis negyedóra esik pihenőre 
S hol szelíd borongás ül a hegyvidéken, 
Elgyönyörködünk ott a megejtő képen. 

S állva ott magunkban, kézbe vett kalappal, 
Megtelik a lelkünk méla hangulattal. 
Könny beharmatozza szemeink pilláját 
S dalolva zengjük a magyarok imáját . . . 

— Nehéz volt az ut fel,  — lefelé  se játék, 
Hát nem ís csínálunk vele sok parádét; 
Megyünk, ahogy tudunk ; kí lépve, ki mászva, 
Le-lekuporogva, hol meg hadonászva. 

Már csak igy, mivel az ember nem madár ám, 
Baktatunk a merre vezetget a „Czárán," 
Úttalan utakon, átal árkon, éren, 
Süppedő morotván, gíz-gazos fenyéren. 

Majd tovább a fenyves  balzsamos homályán 
Haladunk a könnyebb kedves hegyi pályán, 
Lefelé,  hová a ,,Kalauz" irányoz, 
Az öreg Bocsásza nagy omlatagához. 

Hogy Víntzét idézzem, hát „kérem alássan" 
Követ se láttam még ennyit egy rakásban. 
Van itt kicsi, meg nagy, — mindenféle  forma, 
Kikerülne abból sok száz falu  tornya. 



Ez aztán az ut hej! — Ki megússza épen, 
Legény ám a talpán mindenféleképen 
S ha netán akadna, ki megteszi, mint mi. 
Legyen a jutalma, amit el tud vinni. — 

Közben az öreg nap, bajainkat Játva, 
Gondol egy okosat s ködmezét lehányta : 
„Ha már így is, ugy is enni készülődtök, 
Legyen az ebédhez szép napos időtök." 

— Fürge kis pataknak zuhogó esése. — 
Hát van-é külömb hely az ebédelésre ? 
Van-e a világnak különb palotája, 
Mint e zuhatagnak mesebeli tája ? ! 

Itt a sziklazsöllye moha-bársonyával, 
Telten a kakukfü  kedves illatával. 
Mintha szólna, hívna s szava oly beszédes : 
„O ! ne menj tovább itt, — jer, pihenj meg édes 

Perzselő hevét a napnak, hogy kivédje, 
Itt fejünk  felett  a lombozat sötétje, 
Min becsíllan olykor fénye  egy sugárnak, 
Mintha tánca kelne pajkos lepkeszárnynak. 

Itt a hűs pataknak játszí csobogása, 
Alomba ringató méla zuhogása 
S kék szemével mintha mosolyogva sírna, 
Itt a kis nefelejcs  halvány, üde szirma. 

Meghitt baráti kőr; — csevegő beszédek, — 
Koccanó pohár és ízes honi étek ; 
Tervek, — édes álmok, — egy-két színes emlék . 
Istenem ! ha mindig itt és így lehetnék. — 



Nem volna csoda, ha lemaradna sarkunk, 
Nyaktörő az ut, min hazafelé  tartunk, 
Irdatlan bozót, meg mohos szíklalétra, 
Olyan ez a séta, hogy fele  se tréfa. 

Hát, hogy a dologban majd hiba ne essék 
S hogy foltot  ne kapjon a becsületesség, 
Itt utólagosan egy szavat kitörlök, 
Merthogy azt  a malmot  elvívé az ördög. 

Kerestük eleget a merre lehetett, 
Ám hiába másztuk a sziklahegyeket, 
Hiába kerestük hátulról, — elölről, — 
Tán hogy az ördög ís más malomban őröl. — 

Sátortáborunkba hogy oszt' hazatértünk, 
Még a vacsorához idején elértünk. 
No, kár is lett volna elmaradni attól, 
Nem evett az még jót, ki nem evett abból. 

Bircsóka-csicsóka, —1 paprikás pityóka. — 
Ilyet sem főztek  ám tudj' Isten mióta. 
Látom, nem hiába hoztuk a bográcsot, 
Hát Isten éltesse az öreg szakácsot. 

Hamarosan ott egy követ kerítettünk, 
Újságpapír-abroszt arra terítettünk 
S körülülve aztán az öreg vaskondért, 
Hatalmas étvággyal  ettük a kolompért. 

Gyönyörködve nézte Bandi ott a dolgot, 
Két szelíd szemével míg reánk mosolygott. 
Kifogyhatatlan  volt a kinálgatásban : 
„Vegyetek,  egyetek no kérlek alássan." 



— Olyan szomorú volt másnap itt a reggel, 
Tele a vidék nagy, lomha fellegekkel. 
Szemereg az eső, — könnyeznek az ágak, — 
Se vége se hossza nincs a mulatságnak. 

No ugyan elrontá Marci ezt a napot, — 
Nyitva felejtette  valahol a csapot. 
Persze neki mindegy, gondolja magába', 
Pihenhet, legalább nem kopik a lába. 

Mit tehet az ember ilyen rossz időben, 
Erre is, arra ís jut ideje bőven, 
Mert szabad a vásár, kíkí azt csinálhat 
Szórakozásul, mit épen kitalálhat. 

Víntze Bandi sztrájkol. — Ma nem főz  ebédet. 
„Van szalonna, túró, — már csak azt egyétek." 
Többet oszt' nem ís szól, befordul  a falnak 
S azt hiszi, ha alszik,  hát  hogy  akkor  hallgat. 

Jó Darányi János egy nagy kövön ülve, 
Ugy tetszik messziről, mintha hegedülne, 
Holott könyökének fürge  mozgatása 
Előkészülés a borotválkozásra. 

Gál Árpád amottan épen lábat áztat. 
Tüdős ül a tűznél s csendesen pipázgat. 
Docí a bajuszát pödri, huzigálja, 
Különben egész nap csakis  ezt  csínálja. 

Szende Lajcsi búsul, — mást mit ís tehetne ? — 
Nem adná sokért, ha Aradon lehetne. 
Egyebekben — úgymond — akárki meglássa, 
Ez volt az utolsó turistáskodása. 



Matusífe  a teát főzni  alig győzi, 
Szokott porcióit még meg ís kettőzi. 
Oda van a gyomra, mit se bír ma enni. 
Az a hat lágy-tojás persze neki semmi. 

Végül, hogy magamról se feledkezzem  meg, 
Szundikálgatok, de nagy sora van ennek, 
Mert Marci kegyetlen s — ez nem üres szólam 
Kirántja közben a pokrócot alólam. — 

* 

— Kisütött a nap már végre valahára, 
Szórja melegét a „Muntye" oldalára, 
Hol vígan csevegve baktatunk előre, 
Uj irány felé,  az „Oncsásza-mező"-re. 

Délidő lehetett, hogy ide le értünk 
S itt a fogadónak  kapuján betértünk. 
Vagy, mit ís beszélek ! — Igazabban szólva, 
Fogadó ha lett vón', hát betértünk volna. 

Minek ís lenne itt fogadó,  vagy csárda ? 
Utas e vidéket elvétve ha járja. 
Jámbor pakulárnép, egy-két hegyi pásztor 
Vetődik legfeljebb  ide egyszer-másszor. 

Mintha bogár ülne valami levélen, 
Füstös juhásztanya áll az erdőszélen 
Juon Kukuruznak nyári palotája, 
A vendég urakat ide invitálja. 

És kerül legottan drótozott csuporba' 
Zsendícés savó, meg zsenge, édes orda. 
Jó legény a bácsu,  elkínálna estig, 
Váltig ösztökélve: „Mé gícsíd no dessíg." 



Végtelenbe indul árja oszt' a szónak, 
„Áldujászketyé"-nek, meg a „Dumnyezó"-nak, 
Míg csodás varázsa rumnak és trafiknak 
Majd utóbb a szentek táborába iktat. 

Fut a perc a dolgok ilyen állapotján, 
Marcinak azonban már türelme fogytán 
S szidva „cudar füstjét  a komisz bagó„-nak, 
Ümmögetve tüsszög s indulásra nógat. 

Jó félórányira,  fenn  a rengetegben, 
Vad fenyőbozótos  sziklatömkelegben, 
Csendben, amit csak nagy néha, hogy zavar hang, 
Ott a régi híres „oncsászai barlang." 

Ha már erre járunk, oda hogyne mennénk, 
Egy-két ősi csontot ottan hogyne szednénk, 
Bandinak ha épen nincs is erre kedve, 
Mert hátha  belékap  oszt'  valami  medve. 

Ott hagytuk az ordát Juon Kukuruznak, 
öt magát azonban visszük kalauznak, 
Gondolván arra is titkon ugyanekkor, 
Hátha  Bandinak majd jól  fog  a protektor. 

Hát, hogy a barlangban hogyan mulatoztunk, 
Hány csigolyát, bordát, hány koponyát hoztunk, 
Hogy bukdácsolgattunk odalenn a mélyben, 
Érdektelen volna mindezt elbeszélnem. 

Bandinak nem esett semmiféle  baja, 
Kinek, ahogyan volt, ugy maradt a haja; 
Docí örömében pláne nagyot ugrót, 
Lelvén egy sarokban holmi medvecukrot. — 



. . . Halványul a csillag tüze már az égen, 
Fénye ott halódik a Szamos vízében. 
Közelget a hajnal. — Ébredő világa, 
Mint szelíd derengés tör az éjtszakába. 

Pokróc a vállamon, fanyereg  alattam. 
Üldögélek így a nyári pítymallatban 
S félig  húnyt szemekkel, dideregve, fázva 
Bámulok a tűzhely izzó parazsába. 

Szép kis nyár, mondhatom. — Szintjén a mezőnek 
Csillog a zúzmara, mint ezüstös szőnyeg. 
Jól haladhat Illés  a tüzes  szekérrel, 
Ha Magdolna  meg már így köszönt be, — dérrel... 

Közbe', hogy magamban ottan üldögélek, 
Lassanként a tájnak színe, hangja éled. 
Mosolyogva ébred fű,  virág, bokor, fa, 
Völgy, mező s a távol kék hegyeknek orma. 

Száll aranyszegélyes könnyű nyári felhő, 
Suttogó falombbal  enyeleg a szellő, 
Szürke párafátyol  leng suhanva halkan, 
Kél s szakadtan oszlik szét a sziklafalban. 

Lomb között pirosló üde rózsabimbó . . . 
Áll a fenyvesek  közt büszke szirt, a „Ringó". 
Mintha tán kohónak folyna  ott kí érce, 
Vérpíros sugárban ég titání bérce. 

Halkan szólal itt a pintyek píttegése, 
Messziről a hímfajd  tompa dürrögése; 
Pára cseppje csillan, — fürge  mókus illan, 
Ágról-ágra szöktén barna szőre villan. 

4* 



Majd, miként ha templom kis harangja zendül 
Tarka kecskenyájnak csengetyüje csendül. 
Rám köszönt a pásztor csendes „jó napot"-ja ' 
S elkocog haladtán cifra  nyírfa-botja  . . . 

— Nyílik már a sátor öblös ponyvatorka, 
Vonul a „társaság" lengő líbasorba'. 
Szürke, álmos arcok boglyas frizurával, 
Már miként a helyzet hozza ezt magával. 

Van, aki ruháit ugy hozza kezében 
S ott ölti megára a tűz közelében, 
Van, kí nagyot ásít és az eget kémli, 
Más, ki csak a „rendes porciót" igényli. 

Hogy Marci mit csinál, könnyű kitalálni; 
Egy adag teára már „be lehet szállni". 
Nekem ugyan nem kell; — tetszik neki, vagy sem . . 
Láttam az anyagját,  — murvalevél, zabszem. 

Jobb a jó szalonna gyönge paprikásan, 
Ugye Bandi lelkem, hogy kérlek  alássan. 
Tüdős ís velünk tart, merthogy okos ember, 
Gyomra ellenére cselekedni sem mer. 

Később azután, mert ilyen a parádé, — 
„Csínálódík" egy kis jó fekete-kávé. 
Tej ís akad bőven, — már amott az uton 
Hozza ís a Petru egy fenyőfarúdon. 

Bár ne hozta volna, — hagyta vón' fenébe, 
Vagy ne tette volna ép' a fák  tövébe, 
Hol, hogy felhevülten  egy kicsit ledültem 
„Jé! Uram ne hagyj el!" — pont a tejbe ültem. 



Aki áldója van! — Csupa lucsok minden, 
Csöpög a nadrágom „von vorne und hinten" 
S helyzetem kinjait még az ís tetézi, 
Matusík a dolgot hogy nevetve nézi. 

Hát később azután a Meleg-Szamosban 
Azt a ruhafélét  valahogy kimostam, 
Hanem, amíg élek dehogy ís felejtem, 
Hogy már egyszer én ís fürödhetém  a tejben. 

Hogy vége lett aztán a reggelízésnek 
S feledém  baját a tejbemerülésnek, 
Kezdődik a napnak sok százféle  dolga, 
Merthogy itt az ember se nem ur, se szolga. 

Akad elég munka. — Sátrat rendbe hozni, 
Atalvetőt, zsákot oldani, bogozni. 
Takarót porolni, köszörülni bicskát, 
Edényt mosogatni, stoppolni harisnyát. 

Nem süt a nap itt ám senkire hiába, 
Sürög, forog,  csetlik, kinek keze lába. 
No, de mire ennyi üres írka-fírka, 
Amikor már, tessék „ime, itt a birka!" 

Birka, szegény birka! — Beszaladt a késbe. 
Doktor Víntze Bandi veszi kezelésbe 
S penderít belőle olyan egy ebédet, 
Ki jobbat főzni  vél, — engem uccse, — téved. 

Hol tanulta így ki Bandi ezt a dolgot, 
Nem tudom, de tény, hogy nem hiába volt ott. 
Mit ha főz,  van annak sava, íze, borsa. 
Legyen az csupán bab, vagy káposzta torzsa. 



Ámde még korán van erről itt beszélni; 
Nem kell a dologra Bandit ösztökélni, 
Mert dicsekvő szóra bárha csukva szája, 
Amihez fog  egyszer, azt meg is csinálja. 

Mi többiek a2tán, mindent rendbe hozva, 
Ebédig az időt töltjük a Szamosba.' 
Nagy pisztránghalászást rendez itt Darányi, 
Friss halat szeretne — mondja — vacsorálni. 

Hát, ha ő szeretne, tán mi ís szeretnénk, 
Am soványra szült a munka itt eredményt; 
A szerencse napja nem mosolyga itt ránk, 
Kóstolóra sem sok féltucatnyi  pisztráng. 

— Késő délutánba nyúlt az urí trakta, 
Bandi bátya főztjét  hol előnkbe rakta. 
Finom bürge pörkölt, jó saláta, — krumpli, — 
Már akárki mit mond, csak urak vagyunk mi! 

Majd Baracka nedve míg fokozza  kedvünk, 
Nő a fenyves  árnya, — száll a nap felettünk. 
Ránk borul az estnek csillagos homálya, — 
Hív a ponyvasátrak enyhe nyoszolyája . . . 

* 

. . . Búcsúzom tőletek Szamos-parti képek. — 
Már megyek, de lelkem visszasír felétek, 
Mint a szirti sólymot visszahúzza, — vonja, 
Bármi messze száll, — a bércek ős vadonja. 

Már megyek, de búsan. — Víssza-vísszanézek. 
Fog, megejt a szívet-büvölő igézet. 
Visszatart a tájnak szépséges varázsa, 
Visszahúz a lombok méla suttogása. 



Búcsúzom tőletek gyepszegélyes  útak, 
Csobogó csermelyek, üde sziklakútak, 
Hol szelíd-magányos esti séta közben 
Elmerengő lelkem álmait kötöztem. 

Isten veled árnyas fenyvesek  homálya, 
Szürke kőpadoknak bársonyos mohája, 
Hol a míg a csendben ülve megpihentem, 
Boldog álmodásba ringattatok engem. 

Isten veled ékes völgy futó  vizeddel, 
Harmatban csillogó, lágy selyem-füveddel, 
Hol rabárvaságom kínjait feledtem 
S uj reményre gyúltam enyhe-hűs öledben. 

Isten veletek szép, üde vadvirágok! 
Harmatos szemekkel nézek itt reátok 
S szirmotoknak ékes, tiszta bársonyára 
Száll örök szerelmem reszkető sugára . . . 

Búcsúzom tőletek jó öreg barátok ! — 
Szívvel, szeretettel gondolva Reátok, 
Leteszem lantomat, — hadd pihenje húrja, 
Hogy ti kedvetekre kézbe vettem újra. 

Szegény árva lantom. — Kopott, ócska limlom, 
Fájva, félve  rezdül, hogy körültapíntom. 
Szú kikezdte fáját,  húrja már elernyedt, 
Akkor is borong, ha víg dalokra gerjed. 

Mint a magyar ember, ha dalolva vígad, 
Elvétve, ha zendít olykor ajka vígat 
S ha mulatozásra néha kedve támad, 
Lelkére lopózik mindmegannyi bánat. — 



Csöndes éjszakán a lelkem húrja szólal; 
Mintha zengne titkon csöndes altatódal, 
Mintha jó anyámnak csókos szava lenne, 
Mintha nemzetemnek könnye sírna benne. 

Lantomat kezembe késztí titkos ösztön 
S lelkemet dalában fájva  megfürösztöm  ; 
Ah! nem érti csínját a modern zenének, 
Szebb nekem, ha csöndben, halkan szól az ének. 

• 

Nem a nagy világnak, — nem ; — nekem mit ér ez ! ? 
Csak aki megérti, — aki velem érez,1 — 
Duna, Tisza tája, ha figyel  reája, 
Ha elhat odáig csendes muzsikája, — szomorú danája... 

* 

Búcsúzom tőletek szerető barátok. 
Itt a vers, mit írtam Rólatok, — Reátok ! 
Olyan ez, akár a trianoni béke, — 
Vígan indul, aztán — könnybe fúl  a vége. 

Halmágy, 1922. dec. 15. 
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