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PÁRIS ELŐTT 

Itt sirásó is későn érkezik 
S a révbe sem jut pontosan hajó! 
Itt napra nap és éjre éj az élet, 
A zápor sujt, a verőfény csak éget, 
Itt a medve is bárányhangon béget 
És száz év óta minden jól van itt! 

Ha kezdetben sebesre mart a gond, 
S az izmainkból felteszült a tett, 
Csak gúnyt szitált és bűnt a végtelen, 
A szemünk, szájunk, szivünk védtelen 
Hájója szállt és hullt az éktelen 
Szitok s az agyunk pernyeláda lett! 

Kócos hajunk mint zászló szúrt a szélbe, 
Szemünkből ifjú isten szava szólt, 
De hol voltak az erőskezű vének, 
Hol örültek, ha harsogott az ének, 
Ostort ki tartott gátnak, ha az éjek ; 
Sok rakoncátlan kölyköt megsebeztek? 

"i 
A poharat ki verte ki a kézből, 
Mikor kelletlen habzsoltuk a szeszt, 
Szemünk elé ki tartotta a könyvet, 
Jó szót ki szólt, ha bugyogtak a könnyek, 
Ki őrködött, hogy vigyázz, lányok jönnek, 
Szaladjatok, mert elgáncsol a nőstény! 

Itt süppedőn, hiába nézünk hátra, 
A régi tűzből hamu sem maradt. 



Itt mindenkiből kialszik a szikra, 
Az igaz szó, mint igaz csók is ritka. 
Itt a költőnek nem maradt csak titka, 
Hogy régen jaj, be nagyokat akartunk! 

Itt május volt és nem volt napsugár! 
Rigó fügyült és süket volt a fül! 
Zöld fejjel hozsannáztak fel a fák, 
Cseresznyét tartott roskadón az ág, 
A hegy kilökte alvó aranyát 
És cseresznyét és aranyat sem leltünk! 

De folyton forgó motolla a földünk 
S a csúcshoz egyszer mindenki elér, 
Akár mint tört harcos hull szürke porba, 
Akár szerelmét fojtja barna borba, 
A mennybe is jutunk s a tűzpokolba 
Az ördögökkel cimborálni kell! 

Hát gyerekek! Szaladjunk versenyt egyszer! 
Hagyjunk itt lázat, Liliomot, mindent, 
Kártyázzanak és szeressenek mások: 
Szaladjunk innen részeg Messiások, 
S mire magukhoz térnek a sirásók, 
Szél szárnyán küldjük Párisból a dalt! 

De elküldjük, hogy lássák meg és féljék, 
Itt bábuk voltunk s lettünk harci mén! 
Az éjszakából kirugtuk a kormot, 
A völgybe buktunk s megmásztuk az ormot, 
A múltba néztünk s temetjük a voltot, 
Erő vagyunk! Sikoltás! Akarat!!! 



NAGYSÁGOS PÁRIS! 

Nagyságos Páris, puha öledbe 
Lehajtom rossz fejemet én is! 
Ha ütés lesz a simításod, 
Ha csókod romlott, szived vásott, 
Ha végén elűzöl, mint mások, 
Szomjas szemembe szivlak mégis, 
És gyereklánnyá festett szádat 
Te, százszor cédák fáradt anyja, 
Megcsókolom, aztán megszánlak...! 

Mert jaj, tudom, gyilkos mesterség 
Ezer éven át sarkon állni, 
Lesni a pihentvérűk jöttét, 
Rájuk kacagni, hogy a törpék 
Érezzék, minden villanykörtét 
Értük gyújtottak s egyre várni 
Fiatal, csergő embervérre, 
Hogy petyhüdt szájad sápadt szinét 
Pirosra fesd velük egy éjre... 1 

És nem jobb, hogy a midinettek 
Tizenhatéves, friss cseresznyék, 
Hogy a köd és villanyban kéklik 
S a roskadt bulöváron végig 
Szerelem fröccsen fel az égig...! 
Liliom szeme Kolozsvárt ég 
És Kolozsvárt maradt négy nyáron 
Minden sóvárgó hitem, lázam, 
Éh-szomjas, szép fiatalságom! 



Fejem lehull, érett gyümölcs, 
Öledbe, Ady Bakonya! 
Szeresd e nyúzott, csúf fejet, 
E duzzadt szájat, kék szemet, 
Mely némán, nézve kéreget, 
Mert érzi, itt az alkonyat! 
Szeresd e vásott, rossz fiút, 
Ki Liliom szemébe nézett 
S most reszketve öledbe fut! 



KÉT OLDALÁN A HÚRNAK 

IGEN! 

A sziv fölött a seb kerek, 
Ne vessetek meg emberek, 
Ha elgyötör a gyatra vágy 
És sirba sujt az árva ágy! 
Ne vessetek meg cimborák, 
Ha habzsolom a bűn borát, 
Egy messzi lányért reszketek 
És mindenem, mit veszthetek 
Egy átvert sziv, egy messzi lány 
És néhány vérző vers talán . . . 

A vérző versekért se kár, 
Az átvert sziv se sujt le már, 
De mert egy lány szivét kerestem 
Már sajnálom, hogy térdre estem t 
És szégyellem a könnyeket, 
De gyáván tűröm, jöjjenek, 
És sajnálom a bánatot, 
Mely ósdi, mint a századok 
És ósdi, mint a sirhalom, 
Mely elföd engem és dalom . . . 

NEM. 

Nagy a világ, kössünk ki Hajnal 
Pesten, Párisban, valahol... 
A sziv, ha fáj, süket robajjal 
Mindenütt egyformán dalol! 



Mindenütt kék a hegyek orma 
És három méter mély a sir, 
Mindenütt méreg van a borba 
És vak bolond, ki verset ir. 

A Montparnasseon bekopogtam, 
Az agg patron ajtót nyitott. 
Mért jobb, hogy arccal főidre buktam, 
Hol Verlaine szilvaszeszt ivott! 
Mért jobb, hogy Heine sírkövére 
A bámulat két könnyet ejt, 
Akit vissza vonszol a vére, 
Minden szép tervet elfelejt! 

Páris! Ostorpattogtatásod 
Engem már nem rémíthet el! 
Ki körmével sirgödröt ásott, 
Annak az éj, ha énekel, 
Süket fülek környékezése, 
Nekem csenghet a bilikom, 
Én nem fogok elzüllni mégse, 
Nem fogok mégse Liliom !! 



ŐSZI DAL 

Fut az őz az őszi kertben 
Rigó rikolt, jaj be kár! 
Zúzmara sincs, szél se lebben 
Mégis elfutott a nyár! 

Haj-hó! tavalyi világ! 
Ki se zöldült még a lombja 
Már is hull az ág! 

Fejem barna bokra ép még, 
Kezem sujt, ha sujtni kell, 
De szivemben rozsdaláng ég, 
Meg se nőttem, hullni kell. 

Haj-hó! tavalyi világ! 
Fogy a fonnyadt talmi jószág, 
Hull a mákvirág! 

Csengő csillag, néztem én is, 
Vak hegedűs, rossz a húr, 
Elhullani rosszabb mégis 
Visszahozhatatlanul. 

Haj-hó! tavalyi világ! 
Addig adtam, szedtem, vettem, 
Mig kihunyt a láng! 



TERNAI. 

(Egy magyar munkás 
éhhalálára.) 

Testvérem, Ternai,- éhenhalt sárga fődet 
Szorítsd kezedbe jól, mert hosszú lesz az út, 
Lábunk alól kirugjuk a lomha sárga földet, 
Fogunkkal felfeszitjük az égi vaskaput, 
Mely gyilkos rozsdamérget fröccsent szemünkbe, ha 
Résén az égi cirkusz porondjára lesünk, 
Most két szabad kóborló, két összetöri vitorla, 
Két fájó földi féreg szentült mása leszünk! 

Testvérem Ternai! Szemed üveges fényét 
Vetítsd egy percre csak. Páris most készül élni, 
A Concorde most tágítja szülésre terhes méhét, 
A szajhák ezreit ne szégyeld testvér nézni, 
A pompa tükre kéklik a kékeres kezen, 
Amely vad-mohón kapkod az osztott fény után, 
Az arannyal bemázolt és csillogó mezen 
Páris születik újra, e késő délután! 

Csettints nyelveddel testvér! Tied már mind 
[a sámpány 

S vetetten vár az ágy és pattogón a tüz! 
Mért biceg feltört lábad szánalmasan és sántán, 
Lenn vár rád az autód, hogy kéjre kéjét űzz, 
Jóllakott szádra vár száz éhes szajhaszáj! 
Frakkos pincér tálcán kínálja a gyönyört, 
A palotádban testvér egy félpercig se várj, 
Párisban aranyért tied lehet a föld! 



Az érem más fele elijesztőn setét! 
Penészes pincelyukban egy féregraj rohad! 
Sunyin és félve nyújtja pár centimért kezét 
S vad szisszenéssel szőrit össze fogat, 
Ha csontjain az éhség szúja rikoltva rág 
Vagy a fájdalom perzsel a bőrre bélyeget, 
Testvérem ne nézzük, ne nézzük azt tovább, 
Félek pokollá fűti e kép a véremet. 

Testvérem Ternai! A Concorde istenéhez 
Egy percre dugd be majd éhenhalt sárga föd, 
Merészen állj elébe, ne szólj, ne nézz, ne kérdezz, 
Szorítsd a fogad össze s ha összegyűlt erőd, 
Éhenhalt sárga fődet úgy vágd a trónusához, 
Hogy reszkessen az ég s a Concorde is bele! 
Aztán nyugodtan lépj az egek hóhérához 
Másodszor gyilkoljon meg a Concorde istene! 



A PUCÉR PÁRIS 

Minden átkod vérembe loptam, 
Te, százszor gyilkos perdita! 
És megcsúfoltan, elbukottan, 
Széjjel szeretnék verni ma 
A könnyeim vad ostorával 
A vérivó talak felett, 
Mert előttem, csúf fintorával 
Páris pucérra vetkezett! 

Az Etoile csúcsára hágtam, 
Szemünk egy percre egybeforrt! 
Csaló vagy Páris! Láttam, láttam, 
Pihegő kebled gummi volt 
És láttam, hogy a fogsoroddal 
Játszottál s óvva tetted el, 
Hát gummimellel, hamis foggal 
A hitemet mért vetted el! 

A sovárgásom hamva hol van? 
A dalnak csengő hangja volt! 
Add vissza! Férges szived holtan 
Már elég szűz szivet rabolt! 
Most hangom rekedt kürtje kérlel, 
Mit ér egy megrokkant dalos! 
Mit ér, ha egy förtelmes éjjel 
A szeszbe fullt könny eltapos?! 



Páris! Gyilkos rabszolgatartó! 
Eredben kárminié csörög! 
Lakájod százezernyi szajkó 
S ha palota a börtönöd, 
Akkor sem kell, elég volt, fáj már! 
Nem vivők eget aranyért! 
Nem kérdem: nőstény csókja vár rám? 
A megsebzett hím, hazatér! 



ÖREGEMBER 

Be jó az öregembereknek...! 

Ebédután ma elaludtam 
S a felviharzó tengereknek 
Minden hullámverését tudtam. 
Kívülről tudtam. Csigahéjak 
S kimúlt kagylókból fagyott gyöngyök 
Hulltak elébem s magaménak 
Éreztem minden kis göröngyöt. 
Sirt, dühöngött a mérges tenger, 
De én kacagtam : ember! ember! 
Sár van a hullámlocsolt parton? 
Gyere a szivem odatartom! 
A leheletem megmelenget, 
Gyerekek, gyertek gyermekemnek! 
Kis franciák, magyarok, senkik, 
Fajáról nem kérdek meg senkit, 
Gyenge vagyok, a kezem fárad, 
De szemeimből szikra árad . . . 
Öregember, szomorú ember, 
Már csak figyel, gyűlölni sem mer! 
Mért néztek rám megijedt szemmel, 
Poincaré nem öregember! 
Kígyókat táplál férges vére, 
Na, minden félelemmel félre! 



Az öregek mi vagyunk, gyertek... 
Nálunk várnak a békekertek, 
Sátort raktunk a szeretetnek, 
Mi nem látjuk, ha verekednek, 
Nem látjuk a pandúrt, ha mérges, 
Gyilkos szivet sem, mikor érdes! 
Mi fütyülünk a tengereknek!! 

Be jó az öregembereknek...! 

Felébredtem. Az utca sáros, 
Lenn berúgott kocsis ugrándoz. 
Ostorral ver egy rossz lovat 
A sarkon átfut egy vonat, 
Rajta kofák fürtökben lógnak... 
Mért élnek, ha mindég loholnak?! 
A kocsis mért röhög vakon, 
Mikor meglát az ablakon?! 
Az ablaknál én miért állok 
Hiszen mindent, mindent utálok! 
Kofát, kocsist, bankárt és pénzt is, 
A sötétséget és a fényt is! 
Minden szürke és minden sáros 
És Páris, ez a szajhaváros, 
Úgy rámdől, mint az unalom 
A végnélküli utakon! 
Mért kell húszéveseknek lenni, 
Ha nem tudunk Embert szeretni, 
Csak nőstényt! Vagy még azt se! Nem... nem... 
Csak magunkat a nőstényekben!! 



BbKE A RENGETEG CSENDBEN 

Köszöntöm az eltévedt bárányt, 
Ki keserű kóborlás után 
Az öröm zöldfüvébe harapott! 
És dadogó hangját merészen 
Vetiti a felhötelen égig! 

Köszöntöm a megbékélt bárányt 
Ki idegen források vizét 
Magáévá forralni bátor volt 
És a hűs hajnali levegőből 
Szivéig szivta a Csendet! 

A bátraké az ujulás fénye! 
Hajhó! Tavalyi bárány be jó most! 
A zavaros, seszinü utcák 
Undok mocskai után 
Narancsliget levelét legelni! 

A virágnak tövén örülni 
S a tömegbegyúrt bábúfallanxból 
Kiszökve, egyedül rikoltani: 
Perzselj csak győzelmes napfény! 
Egésszé születtem .. . Állom ! 

És Erdélybe küldöm a kedvem, 
Hol keserű koborlás alatt, 
Uszályod szegélyét láttam, 
De fekélyes kezemet félteni 
Utánad nyújtani: béke! 



Idegen küzdelmek közé 
Ágyaztam fiatal vágyam, 
S rádleltem, megbékélt bárány, 
Tisztára fürdetett Szépség! 
Áldassék érte az ég! 



MAGYAR KARÁCSONY PÁRISBAN 

A születő Krisztus ne lássa 
A ráncokat a homlokon, 
Mára a béke várt varázsa 
Vergődjön át a csontokon, 
Ahol az éhség szúja rágott, 
Vagy a szifilisz férge furt, 
Isten fia még sohsem látott 
Ilyen békét, mi ránkborult! 

Ilyen gyertyák még sohsem égtek, 
Ilyen ima még sohsem szólt, 
így fel nem oldódtak még vétkek, 
így gyerekszáj még nem dalolt, 
Mint e nyirkos, őszi karácsony 
Könnyel fürösztött éjjelén, 
Mikor a bossnak rakott rácson 
Átsir a kinzó, kósza szél! 

Testvér! Ne fájjon Páris máma! 
Krisztus neked is született, 
És mindegy, hogy a gyertya lángja 
Nem Pesten ostromol eget! 
Hó nem hullott a fagyott földre, 
Veréb az ajtón nem zörög, 
Reszketve hull a könny a kőre, 
De hited hű hozzád s örök! 



§ 8 
A hited, hogy az utak végén 
A rögből nő a palota! 
Hogy egyszer emelt fővel, békén, o 
Pihenni betérhetsz oda! 
És áttérhetsz a parton végül, 
Honnan kivert a gummibot! 
Vagy eljöttél, mert éhség kékül 
A szem alá gyűrűnek ott! o 

o o 
Ott felfordulni jobb a járdán, 
Ott édesebb a döghalál! 
Ott a köiyköd szebben bőg árván, 
Ha kenyeret kér s nem talál! 
Mégis, testvér, ha körmöd vérzik 
Fogaddal kapard a rögöt, 
Itt boss vagy csak, de meg nem kérdik, 

8 A hitben van-e örömöd?! o o 
Gond füstöl a karácsonyfából, 

o De megnyillik a rengeteg! 
Lesznek még a kivert kutyákból 
Borral, csókkal várt emberek! 
A betlehemi Krisztus kézben 
Még nem volt kampós a kereszt! 
Testvérein, a keleti égen 
Neked is derengeni kezd! 

o o o o 



LILIOM! 

Liliom, fullad a hangom, 
Fertőben fürdik a sziv! 
Hol van az angyali rangom, 
Ujhódni újra ki hiv? 
Hol van a nap tüze rejtve, 
Hol van a puskadörej?! 
Hol, aki mondani merje : 
Hajnal ma engem ölel! 

Hol van a lány, aki bátor 
Senyvedni testem alatt? 
Száz fut a Grand Boulevardon, 
Döngeti száz a falat! 
Egy lányt ha kérdez a szem meg, 
Boldogan száz szem felel, 
Romlottan üdébbek, szebbek, 
Egy lány nincs . . . senki se kell! 

Liliom, fullad a mellem, 
Roskadva reszket a kéz, 
Harcolni önmagam ellen 
Nehéz már, ez az egész! 
Harcolni önmagam ellen, 
Harcolni önmagamér' 
Nem tudni, hol van az ellen, 
Csak érezni, hogy ver a vér...! 



EGYÜGYÜ CHANSON 

Most visszakönyörgöm a csengő, 
Vagy fuvolázó rímeket 
És részeg szavakból esengő 
Bánatteritőt hímezek! 
Száz év előtt a szerenádák 
Búgtak ily búsan, mint dalom, 
Ha a könnyel könyörgött dámák 
Nem néztek ki az ablakon! 

A dáma most is mélyen alszik, 
Az ablak most is vaksötét. 
Kobzos, a lanttal mit akarsz itt? 
Ne rontsad el az örömét, 
Kinek megért a dáma csókja 
S a keblek párnáján remeg! 
Sokáig alkudott a boltra, 
Kotrodj az ablaktól, gyerek! 

A hajadat szabad cibálni, 
A fogadat is szívhatod, 
De a fogatból ki kell szállni, 
Ha tétlen el nem bírhatod, 
Hogy a dáma csak teneked szent, 
Másoknak szedhető virág! 
Hja, lantosom, ez mindig így ment, 
Mióta költő van s világ! 



A senki csókját édesítik 
A kis csikók, a fényesek! 
S akik a brilliánsat hintik, 
Mégis azok az édesek! 
Az nem baj, ha a lantos vére 
A kőre csorog! Félre bú! 
A dalnak is megvan a bére. 
A csóknak is. Pont. Kis fiu . . . 



GRIMÁSZ 

Dalra testvér, fut a pénz, 
Bőg az ár a gáton! 
Hová gyalog is elérsz, 
Ne menj szamárháton! 
Lásd, az utca dalra kel, 
Fagyott pompa kéklik, 
Kit a búja holtra ver, 
Ugy sem jut az égig! 

Dalra testvér, sir a szél, 
Ácsorog a csorda. 
Holtomiglan élek én, 
Mint a légy a borba' . . . 
Egyik percem elszalad, 
Születik a másik, 
Sok az idő, jut s marad 
A feltámadásig! 

Aki másnak vermet ás, 
Maga hull beléje, 
Aranyból a hallgatás, 
Ezüst a szó vére . . . 
Ha van nálam bölcsebb ma, 
Álljon ki a gátra, 
Hozzon megváltást maga 
E csinos világra! 
Meeee . . . 



ROTONDI ÉJSZAKA 

Éjfél. A Rotond méhe tágul! 
Ki zörög még a zongorán? 
Fejem a zöld méregtől kábul, 
A montparnassei éjszakábúl 
Menekvés nincsen ily korán. 

Abszinttól krákog száz torok, 
A szemek fénye elfakul, 
Magam hiába lángolok, 
Az éjféli vad vándorok 
Szájából trágár nóta hull! 

A szegletekből csók csorog! 
Tüzet harap, ki szájba tép! 
Itten csak én nem csókolok, 
Egy gyáva lányra gondolok, 
Ki minden perccel messzebb lép... 

A méreg zöldje rám tapos... 
Már nem is fáj, hogy meghalok! 
A sir talán tisztára mos... 
Brr! Liliom szájára most 
Arany csókol halálmagot... 



SZÜLETÉSNAPOMRA 

Születésnapomra 
Nem kaptam virágot, 
Kalapomhoz tfizöm 
Az egész világot! 

Négy Szilveszter idegenben, 
Ilyen messze egy se volt! 
Cserépszivvel, hidegebben, 
Koldus-Krőzus nem lakolt 
Mint e döglött nyári télben, 
Újesztendő szegletén, 
Botorkálva a setétben 
Balgán meglakoltam én! 

Mégis rakjuk rossz bokánkat 
Táncra testvér! Hopla-hó! 
Úgyis süket-vakon rángat 
Napra nap és hóra hó! 
Úgyis isten, vagy ki tudja 
Milyen férgek foga vár 
Huszonegyévem kifutva, 
Indulhatok haza már! 

Kiadta a béremet is 
Béresgazdám, a világ, 
Kihabzsolta véremet is, 
Az az árva, lila láng, 
Mely a síivből égre törve, 
Tűzszempárba belefúlt 
És azóta elgyötörve, 
Jövőbe kerget a mult! 



Mint lerágott almacsutkát 
Elhajítom életem, 
Néha égbe veszi útját, 
Néha mocsárban terem, 
Ámde itt is, ott is tudta, 

• Ha félholtan lebegett, 
Mindenkinek az a jussa, 
Amit kiverekedett. . .! 



TIZ PERC 

Adjatok a berúgott holdnak 
Parazsat, mert hideg az éj! 
Adjatok békét a holtnak 
És lelket a lánynak, ki él, 
Adjatok a kókadt virágnak 
Napfényből friss feredőt, 
E fekélyes mái világnak 
Sietve vig temetőt! 

Az ormokon jajgat a kürtös, 
Rémülten vonyit az eb! 
Valami iszonyat üldöz, 
Közelebb, mind közelebb, 
Valami fájdalom horkan, 
Valami öröm rikolt, 
A polgári nyugalom hol van, 
A gyilkosa hol van s ki volt?! 

Mily kezek szította tűz ég? 
Mért csapkod böjti vihar? 
Pillangót kedvvel ki űz még, 
Hol aki harcot akar? 
Nem látok, nem látok semmit, 
Csak hajladoz szélben a fa, 
Kinek a parancsa zeng itt, 
Kinek van, jaj, igaza?! 



Szikrázik millió csillag, 
Táncot rop millió láb, 
Milliárd éhesek rínak, 
Közelebb kúszik a láp, 
Parketten siklik a gazság, 
Szűrőkön szűrik a vért, 
S nem tudom hol az igazság, 
Nem tudom mindez miért! 

Csak látom a bemgott holdat 
Fázik, mert hideg az éj, 
Látom a békétlen holtat, 
Lelketlen lányt, aki él, 
Adjatok tiz percnyi csendet, 
Napfényből friss feredőt! 
Liliom szivembe csenget, 
Ne lássak senkit, csak őt!? 



A SAINT MICHELNÉL 

Azoknak irtain, akik a 
versben világnézeti egy-
séget, párti hovátarto-
zást keresnek! 

A Saint Michelnél bőg a Szajna, 
A gátja kőkemény, szorít! 
Csolnakon ne próbálkozz rajta, 
Rádvicsorog és felborít! 
Tükrén reszketve ring a csillag, 
Még tükre ép, még tükre kék, 
De mélyében viharok vívnak, 
És szántják vasfogú ekék! 

Te! Liliommal szájadszélén 
A Szajnapartról takarodj! 
Az nem lehet, hogy most is békén 
A képzelt kép elé lerogyj! 
Az nem lehet, hogy férget ápolj, 
Mikor a Szajna kavarog! 
A nap szalad, vigyázva számolj, 
Mert rádrohannak a habok! 

Ha megkérdi a szabad Szajna: 
A partjaimon mit akar 
Az ilyen rosszúl gombolt fajta 
Se nem zsidó, se nem magyar?! 
Az ilyen vörösborral bélelt 
Kétlábú, szajkoló szamár? 
Valaki az életre bérelt, 
Készülj a számadásra már! 



És én fejem mellemre ejtem, 
De váltig állva maradok! 
Mert másképen mégsem tehettem, 
A hibás mégsem én vagyok! 
Ki bűnös, hogy a Szajnaparthoz 
Hamarabb elért valaki, 
Aki szebben értett a harchoz, 
Mert isten balján ült: Ady! 

Csak felhasított mellem vére, 
Belőlem csak a szív csorog, 
Ha bűn, bocsássanak meg érte 
A bátor gladiátorok! 
A harcosok, kiknek a szókat 
Jó Elvtárs András rendeli, 
De mindenki csak úgy dalolhat 
Ahogy a hangja engedi! 



SZÁMADÁS 

Aki voltam, hiába voltam, 
Aki leszek, kinek leszek? 
Eddig a ködben kóboroltam, 
Most tiszta fényben evezek 
És megcsömörlött szájjal, kedvvel, 
Leszámolok az életemmel! 

Sok eső vert el sok kalászt! 
Sok fénybe fullt sok akarat! 
Mindég tudtam, hogy megaláz, 
Ha asszonyt kér, vagy aranyat 
A kincsekhez szült két kezem, 
Mégis teszem . . . minek teszem ? 

Én is tudom: van proletár! 
A gyárkürtő: halál harang ! 
A fűszál új napfényre vár 
És forr a vér és döng a hang, 
Új Krisztust kér az új kereszt, 
Tudom . . . s iszom a szilvaszeszt! 

Tudom: tüdővész hömpölyög 
S a vérbaj vicsorog le ránk, 
Kenyérért bőg a rossz kölyök 
Az angólkór a csontba rág! 
Az isten alszik valahol, 
Tudom . . . de jó az alkohol! 



Delnő kutyája ágyban hál, 
A koldus földön hempereg, 
Tudom, döglik a régi bál, 
Jönnek . . . jönnek az Emberek! 
A múlttal hullok én is el! 
De ma még mámor énekel! 

Hát jöjjenek új emberek, 
Tudóbb és újabb harcosok! 
Én húsz évemmel sem merek, 
Csak várok . . . de nem harcolok! 
Nem esdeklem a kegyeket, 
Ha menni kell, én mehetek! 

Aki voltam, hiába voltam, 
Aki vagyok, már rohadok! 
Aki leszek, életben, holtan, 
Oly mindegy, hogy mit akarok, 
Liliomnak hivják, vagy másnak, 
Asszonynak-e, vagy Messiásnak! 

A hajnalt csendesen megvárom, 
Tapsra verem a tenyerem! 
Az éjt, a szeszt, a nőt nem bánom, 
A tintát, tollat leteszem, 
Kibékülök az új adókkal 
De nem futok a szaladókkai! 



ÖT ÖRDÖG 

Öt ördög örökkön őrköd, 
Ne némulj szenvedély, 
Öt ördög örökkön őrköd, 
Csak felfalnak, ne félj! 

Az alkohol aklában alszom 
Kietlen éjjelen. 
Elringat Sanchó Pansa harcon 
S ríkatva rí velem ! 

Az ópium pipája szent, 
Békén Nihilbe hull, 
Ki kedvesétől messze ment, 
Ő érte visszanyúl! 

A morfium merész vitéz, 
Hűséges cimbora, 
Ha férges földön élni félsz, 
Övé a menny bora! 

A csók csipkedve éget el, 
Gerincbe fúr, farag, 
Vigyázz! Nyájasan énekel, 
De hangtalan harap! 



A dal pedig: az alkohol, 
A morfium s a csók, 
Mig azt hiszed, hogy alkotol, 
Megmászik, mint a pók! 

Öt ördög örökkön őrköd, 
Nehogy nyugodtan élj, 
Öt ördög örökkön őrköd, 
Öt beste szenvedély!! 



„VILÁGNÉZET" 

Édes emberek! Bolondgombát 
Vessünk el egyszer búza heiyett! 
Ne csak mi járjuk a bolondját, 
Kiknek búzára sohsem tellett, 
Kik örültünk a napsütésnek 
És bőgtünk, mikor beborult, 
Legyünk egyszer mi a legények, 
Ne a jövő és ne a múlt! 

Akik vagyunk, akárhogy, ember! 
Kikre a kutya sem konyit, 
Reggeltől estig éljünk egyszer, 
Amig a tűz el nem borit! 
Mert elborit! Ha nem akarjuk, 
Vagy ha akarjuk, megfullunk! 
Dagadtra dudorodik karjuk, 
Akik nézik, hogy pusztulunk! 

A szesz is jó s az ópiumnak 
Mámora szebb, mint India! 
Mert idegeink megrohadnak, 
Azért ne kelljen inni ma? 
A munka mérge is megőröl, 
A világ is csak egy futás, 
Mindennap kezdjük el elölről, 
Egy várunk van, az ájulás! 



Ott nem fájunk mi sem magunknak 
A mások gondja sem nekünk! 
Kergettetek a válaszútnak, 
Ez lett a világnézetünk: 
A háromszinek alabárdja 
Ép úgy gyilkol, mint a piros, 
A többit Lucifer sem bánja, 
Hisz szavak csak és papiros . . .! 



SÍRFELIRAT 

Ez a mi sorsunk: 
Fiatalon, 
Más csókjához 
Zenét szolgálni, 
Mert erőnk nincs 
És kedvünk sincsen 
Félreállni . . . 



SZEGÉNY POÉTA ÉGBE TÖR! 

Az eső engem ver, hiába, 
A szél felém süvölt: minek ? 
Az erdő dermedt csalogánya 
Nem énekelhet, nincs kinek. 

Csak tollát borzolja fel néha 
S éjfélkor fájva felsikolt! 
Visszhangja nincs. Nem kell. Hisz még a 
Nyulak sem tudják meg, ki volt! 

A zöldelő lomb eltakarja, 
Levélhulláskor elszalad, 
Ha bántják, nem üt vissza karja, 
Nem is tudna, nem is szabad, 

A szárnyakkal csak szállni, szállni, 
Itt hagyni Mammon erdejét, 
Csak vetni és sohsem kaszálni, 
Csak szépet szórni szerteszét! 

Mikor a bortól megcsömörlött, 
Szavaknak szivni mámorát, 
Ha pénzzel toboroz az ördög, 
Felölteni a rossz csuhát, 

Mely alatt lelke vézna vértje, 
A zörgő borda meglapul! 
Egy „van"-ja sincsen, csak „miért"-je, 
De szállni, szakadatlanul! 
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FOHÁSZ 

Isten, ha jó vagy, verj meg egyszer 
Egy szajhát szörnyen, hogy szeressen! 
Engem szeressen! Áhítatos, 
Kölykös, könnyelmű szerelemmel! 

A szeméből öröm csorogjon, 
Ha engem lát, ha engem érez! 
Testét kívánság villanyozza, 
Reszkessen értem, reggelig! 

Mert isten! Már sokat örültem, 
Sok mámort lélegzettem mellre! 
De dögöt nem rúgtam még holtra, 
Vidáman, ahogy engem rúgtak! 



PFUJJ! 

Ropog a föld a lábam alatt 
És szakad az ég is, a kék! 
Már a napot is elfeledem, 
Kedvtelen járok a jégveremen 
S ha uj tűzben lángol az ég, 
Zsebre rakom a két tenyerem, 
Nem örülök már, nem kenyerem, 
Nem bánt a bánat, nem italom, 
A hulla-világot futni hagyom. 

A szentelt viz csak szomjakat olt! 
A vörös nap csak messze ragyog! 
Szülő se, gyermek se, férj se vagyok! 

És nem kell a sebre a gyógyfü se már, 
Mert lelkével láttam a „testvérem" már, 
Mea maxima culpa! be rút! 

Amit kerestem, itt van a bér: 
Gyógyfü a gyémánt és friss viz a vér! 
El innen, el innen! Hol van az út! 



MERT ISMEREM AZ OK RUGÓJÁT! 

Vagyok kagyló, mely gyöngyöt vérzik, 
És vérzik, mindig, mindig vérzik, 
De minden kagylók sorsa ez! 

Vagyok harmat s ha napfény izzik, 
Sóhajtok egyet és kialszom, 
De minden harmat sorsa ez! 

Vagyok a vágyak vaskohója, 
Fénylő fehérre bennem ég el 
Mindenki vágya, de elég! 

Kóbor ebek vonyitnak árván, 
Szobám előtt s vagyok az ebek 
Velük vonyító árva társuk! 

Bűnöm: minden hivságok bűne, 
Erényem seb: mely felfakad, 
S jófűk nélkül hagyom sajogni 

S most, hogy tudom az ok rugóját, 
Most már nem gyáván, bízvást bízva 
Felkészülök és elmegyek . . . 



MUZSIKA 

N. Tesitori Nórának. 
I. 

Nem akartam senki lányát, 
Nem kívántam senki nyáját, 
Mégis, mégis térdre estem, 
Mint búcsún az asszonyok. 
Szívvel szájat, ha kerestem, 
Felkínáltam fáradt testem, 
Mégis gyáván, mégis lesben 
Taglóztak le rossz kezek! 

Fekete fű leng a réten, 
Csillag soh'sem reng az égen, 
Fénytől fáradt lámpalepke 
Szárnyán száll az éjszaka! 
Kedvesemnek is volt kedve 
Bánatkútnak is volt vedre 
Magamat is mindég kegyre 
Kínáltam fel s hasztalan. 

Már csak magam árnya lettem, 
Minden jó szót elfeledtem, 
Elhullt, dermedt könnyek árja 
Rámszitál és elborít 



Régi kedvem régi vára 
Már a léptemet sem várja, 
Ugy is tudja, nemsokára 
Fagyos kocsin elmegyek! 

II. 
Mint az őszi fáradt fákon 
Átlehel a szél, a mákony, 
S furcsa hangú harsonákon 
Száll el a dal vérezőn, 
Oly fonnyadtan és fonákon 
Muzsikál a sikoltásom, 
Mintha nem is messiáson 
Vérezne el vézna főm! 
Mert én mindent futni hagytam 
S koldus gőggel itt maradtam 
Szivemmel, mely vérző katlan 
Melyből felcsuklik a hang; 
Csak én tudom, mennyit adtam 
Mig az úton elakadtam, 
S most messziről kong riadtan 
Rossz szivembe vészharang! 
Mindegy! Én békére lestem ! 
Kimerültem, térdre estem, 
Göröngy marta fel a testem, 
Irt, sebedre merre kapsz? 
Már tudom mit kell csinálni, 
Koldúsként az útra állni, 
Fillérekért muzsikálni 
S jön a béke, jön a taps! 



Minden éhes útra kel, 
Minden szomjas kútra lel, 
Minden falúszélén csárda 
Borral, csókkal, ággyal várja 
A vándort az aranyért, 
De ki nem volt elég éber 
És szivébe szállt a némber, 
Bort iszik, ha bú kikezdi, 
Gyilkos ostor már csak edzi 
S vak éjfélkor hazatér . . . 
Néha puha, mint a vánkos, 
Öklös kézzel néha átkoz 
Kocsismódra káromkodna, 
Hogyha bátorsága volna, 
így csak néz az emberekre 
S tengerekről tengerekre 
Száll vele egy messze csóknak, 
S addig mondja: holnap, holnap . . . 
Míg valóban messze tér! 
S békült szívvel békült égben, 
Rózsák Gül Babája képen 
Mindörökre mendegél! 

IV. 

A szájad kedvesem piros virágok kelyhe, 
Mit csábos méz szagára ezer méh zsong körül, 
Mosolyod hársfaszag, jó könyük könyü pelyhe, 
Szemed szintjén az ég szent szine szenderül, 



Magad az örök jóság, mit öblös harsonákon 
Száz táj felé hord egy zergeláb — herold, 
Szomjas vándornak viz, az álmatlannak mákony 
Csak hozzám vagy hideg és messze, mint 

[a hold! 

V. 

Ég az erdő, fojt a füst, 
Szikra száll a széllel.. 
Száz ijedt gyík szinezüst 
Síklik szerteszéjjel, 
Félő fákról perc alatt 
Hull a lomb halomba! 
Egy ijedt őz most szaladt 
Reszkető karomba! 

Égő erdő füstje fojt, 
Száz harang kong távol, 
Hol a mámor üstje forrt, 
Hamu lesz a fából! 
Mindé szürke, pernye lesz, 
Csók, dicsőség, élet, 
Könny hiába permetez, 
Láz hiába éget, 

Liliomtól messze vagy, 
Tűz pusztít el, vagy a fagy . . . 



KÉT KOBOLD 

Nyűtt regatta ring a tón 
Régi nóta ringatón 
Égbe illan át! 

Milyen messze még a part! 
Égből égő rózsapark 
Hinti illatát! 

Majd a hold is rádoson 
Csak a néma városon 
Sanda arcot ölt, 

Csak kinyit pár ablakot, 
Megnézi, kik laknak ott, 
Hol a régi hölgy, 

Ki eltűnt a városon 
S most idegen vánkoson 
Bontja szét haját, 

Kiért ezren hulltak el, 
Kiért ő is útra kel 
S hinti hűlt havát. . . 

Nyűtt regatta ring a tón, 
Régi nóta ringatón 
Égbe illan át, 

S a két kóborló kobold, 
Lenn a költő, fenn a hold, 
Fújja bús dalát. . . 
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Néha kora tavaszi pázsit, 
Néha a tél vad szele hozza, 
Hogy megérezzük: minden más itt, 
Mint iskoláztuk! S mindég másik 
A lélek, mikor áhitozza 
A pokoldöngető igét! 
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CSOKONAI! 

Évfordulóra nem idézem képed 
Mázsás haranggal gyászt nem kongatok, 
Csak ködbe fullt és ködbe hullt szavakkal 
Rád zörgetem az égi ablakot 
És bor mellé halk pipaszóra hivlak. 

Ezerkilencszázhuszonhármat írnak 1 
A professzorok tógát öltenek 
És verejtékkel veretes szavakból 
Figyeld csak, rigmusokat költenek 
Rólad, hozzád, te pajkos rossz csibész! 

Csak én vagyok, bátran jöhetsz Vitéz! 
A bor se jobb, mint Debrecenben volt, 
A láz se más és nem fogyott a könny, 
Lilla szája most is messze hold 
S kehes tüdőd nekünk is megmaradt. 

Na jer Vitéz, lásd jó kemény a pad 
Van Lillám is és ép oly csintalan, 
Ha széjjelnézünk, éhség is akad! 
Az életem im tárva-nyitva van, 
Jöhetsz Vitéz én testvéred vagyok! 

De Csokonai nem jön, ő halott 
Holtan robog a felhők táltosán. 
Néha egy rózsaszállra száll s kacag, 
Néha végig fut régi városán 
S az új Lilláktól csókokat csen el. 



Nincs senki most, ki mókát hintsen e!, 
Csak fájni tudnak már rokonai! 
A Kosmosz karma fojtja torkunkat, 
Derű egy percre sincs Csokonai, 
Csak könny, csak gond, csak vér 

[csak újra gond? 



ÉHSÉG 

Mint vészharang, úgy kong a gond! 
Az éhség szörnyű férge rág 
Az agyba fúr, mint vén vakond, 
Ki selymes rét mélyébe vág, 
Ó, éhség férge! Szörnyűség! 

Te, isten! Merre kék az ég? 
A pázsit, mondd, hol zöld puha, 
Rossz csontjaimban rég fagy ég, 
Így nem futott még vert kutya 
Mint én, e nyirkos éjszakán! 

Előttem vér és bor szagán 
Megrészegült vad csőcselék! 
A bűnök zsúfolt asztalán 
Hiába kurjongták: elég! 
Nincs vég a duhaj éjjelen! 

Te isten! törődsz énvelem ?! 
A szemeimbe szikra gyúl, 
Két görcsös rúd a két kezem, 
És futok szakadatlanul, 
De manna nincs a menybe rég! 

Jó! Cipelem a testem még! 
De egyszer, vigyázz, elesek! 
Lesújt a sanda rossz pribék 
A gyengeség és elveszek, 
Mint eb, az árokszéleken ! 



És megnyillik a menny nekem. 
Te! ott leszek a trón alatt, 
És megnyúlt, sárga, holt fejem 
Ugy lecsapom, hogy trónodat 
Mint bomba zúzza százfelé! 



HÚSZ ÉV SÍRKÖVÉRE 

Se istent nem köszöntök térddel, 
Se asszonyt csókkal, borral éjt, 
A jótól nem tudom hol tért el 
A gonoszság és mennyit ért 
Az én lobogó, vert szivem! 

Mint részeg kocsis, a hitem 
Hol jobbra tér, hol balra fut, 
De mindég, mindenütt hiszem, 
Hogy végtelen és szent az út, 
Hová egy percre lép a láb! 

Ki tudja el ki jut tovább, 
Ki tétlen ül és rám röhög, 
Vagy én, mert vad vihar dob át 
A partokon s mert menydörög 
A hajszás, tépett ifjúság?! 

Nyomor cibál és sujt husáng! 
S hol megpihenjek, nincs a ház! 
A bér: megujra uj tusák, 
Megállás nincs, mert furcsa láz 
Mint ostor űzi sarkaink! 

A délibábos sajka int, 
Szemünk a messze fénybe néz, 
Lehull a tépett rongy, az ing 
És meztelen a ködbe vész, 
A szent húsz év, az ifjúság! 



SZÜLETÉSNAPOMRA 

Anyámnak. 

Aranycsattot karomra ki fon vidám kacajjal? 
Ki készit puha ágyat elvégzett év után, 
Lágy csermelyek zenéjét hárfán ki hozza nékem, 
A szőlők szent levével telt serleget ki ád ? 

Boldog anyai csók nem éri fürtjeim, 
Két erős férfikarral apám nem ölel át, 
Kis húgom pajkosan fülembe nem cibál 
S hol holnapig pihenjek, még nem vetett az ágy! 

Jaj, mert másé az ágy, ahol a fáradt vándor 
Fakó szemére álom lepkéje szállana, 
Kemény vánkos az aszfalt és rossz paplan az ég 
Millió apró résén az isten könnye hull. 

S nappal, tudom, hiába glédás sorokban állni 
Vagy undok gondhernyókon futni a hohiapért, 
Mert más szántóján szántás, ha verset ir e kéz, 
Mások fűszálán harmat a könny e két szemen... 



SZÁRADJ! 

Lehántottam hideg testemről 
A csúf és égető ruhát? 
És jaj, hogy zörögtek a bordák 
És jaj, hogy reszketett a bőr, 
A régi, fáradt pergamen, 
Amelyre ezer éve irják 
A rideg, rettegett igét: 
Száradj! 

És megfogtam a fejemet 
A lángok mohos hajlékát, 
És lüktetett a régi tüz, 
És felcsuklott a fájdalom, 
Enyém, tied és senkié, 
Csak vér szalad az éren át, 
Csak harcolunk1, csak alkotunk, 
Csak szülünk és csak születünk, 
Csak száradunk!! 

És sajnáltam a fejemet, 
Két látó okos szememet, 
A szájamat, a fonnyadót, 
A hátamat, a görnyedőt 
És titeket is vándorok, 
Mert nem látjátok: 
Száradunk!! 



JAJ, EL INNEN! 
Fejem elfáradt, alvó kútját, 
E két borongós kék szemet 
Az Indiákra küldöm messze. 
S kérdem, az éjnek vége lesz-e, 
Az utak végén béke lesz-e, 
Kiszaladni szabad-e végre, 
Lehet-e végre futni, futni 
A fertő tunya tengeréből! 
A nóták zilált kobzosától 
Van-e menekvés, fel az égig? 
Friss hajnalok harmatszavától 
Az erős, öklős zendülésig! 
Van-e barát, hogy tettre verjen, 
Erő, hogy elhajitni merjen, 
Leány, hogy két kézzel ne kelljen 
A teste, csókja, szája, vére, 
Kiszaladni szabad«-e végre, 
Lehet-e végre, futni, futni, 
Fiatal, ruganyos gerinccel! 
Itt mindenkinek bora van, 
És sejh-hajh, muzsikálnak hozzá! 
Ha szennyes pocsolya a tenger, 
Behunyja szemeit az ember 
S nem érzi, hogy fojt a szenny! 
A pokol itt már rég a menny, 
És rég menny itt a csárdahely, 
A perditáknak zárda kell 
És jaj, virgács a versek bére! 
Kiszaladni lehet-e végre, 
Lehet-e végre ?! ! 



Ezt a feljajdulást  neked küldöm Liliom: gőg,  bán-
kódás és megbánás nélkül. Minden vers éreztesse  meg Veled  a 
perceket,  amelyekben fogantattak.  Ha voltak gyűlölködő  pilla-
natok, bocsásd meg őket!  Önmagukért  voltak. És köszönöm, 
hogy voltál! Fehér,  szűzi liliom, az én vágyam tisztító  tüzében I 
Mécsest  gyújtottam  az emlékednek. Az égjen . . . Én már 
elégtem . . . 





LILIOM 

I. 

És elnevezlek Téged Liliomnak! 
A liliom is lángol és hideg, 
Részeg tüzek hasitnak habszirmából, 
A liliom is bűnösen fehér. 

Sok beteg álmot álmodtam Liliomról. 
Könnycsolnakban eveztünk Ő, meg én. 
Királyfi voltam, volt sok aranyom 
És Liliom megcsókolt éccaka! 

A szája is, a csókja is puha . . . 
Csörgettem sok-sok sárga aranyat, 
— Az arany is puha — és hamvas Liliom, 
A testét oltárul kinálta. 

És elnevezlek téged Liliomnak, 
Pedig a szájad vörös tulipán, 
A lelked mély, sötét pokolvirág, 
Nem napraforgó, nem, aranyra forgó . . . 

H. 

Ugye Liliom, soha sem érezted 
Vad és nyugtalan éjszakán, 
A vágyam vörös madarát 
Csukott szájadhoz szállni?! 



Nem érezted mikor ölellek, 
Mikor hasítom fel a szád, 
Nászindulóra mikor gyújtott 
Bolondos, bús rabszolgavérem! 

A vágyam, lehet, lázadó. 
De meztelen és nem tudom 
Arannyal, suhogó selyemmel 
Hozzád méltóvá öltöztetni! 

Nem haragszom, kicsi Liliom, 
A kősziklát sem átkozom meg, 
Ha nem ad forrást, csak nagyon, nagyon 
Véresen szégyellem magam . . .! 

III. 

Ahová én akartam menni, 
Hová kínnal kerget a vágy, 
Most más csókjától görnyedez 
A lányos, puha csipkeágy. 

Most más szemében gyúltak lángok 
S bár bennem is dalol a vér, 
Drága mellére tüzes csókkal 
Most más éhes him szája ér! 

Ó, hogy akartam, vágytam, égtem, 
Ó, hogy feszült az akarat! 
S mind hiába! Nekem nem adtak 
Irigy istenek aranyat! 



Nekem csak vért és könnyet adtak, 
Buján bolondot, lázadót, 
És arany nélkül soha senki 
Üdvöt nekem még nem adott! 

Szűz testtel soha nem feküdtem, 
Lány mellett, aki szeretett, 
Ha dalolni akart a vérem, 
Csak pénzért énekelhetett! 

Most más fekszik a csipkeágyon, 
Szegény szám szomjasan vacog, 
És messze tőlük, görnyedt háttal, 
Mégis ott, mellettük vagyok! 

IV. 
Szél, ne sikolts, 
Bűn, ne bomolj 
Virág ne nyiss, 
Vér ne dalolj, 
Csitt szív, csendesen maradj, 
Szerelmesek szeretnek majd 
A takaród alatt! 

Buján ha kinyiilik 
Liliomod kelyhe, 
Van már aki csókját, 
Reszkető tűzcsókját 
Mellére leheije! 
Csitt sziv, ne nevess! 
Tea fő a szamovárban, 
Liliom jön könnybatárban, 



Deli legény várja, 
Karjaiba zárja, 
S szeretnek majd, 
Nevetnek majd, 
Szomorú szobádba! 

Kínlódó fejedet 
Fordítsad a falnak! 
Nem látod, a szerelmesek 
Szeretni akarnak! 
Csitt sziv, ne bomolj! 
Kín a kéj, de kéj a kín, 
Folyón leszel híd, akin 
Felfakadó vágyak 
Egymásra találnak! 

V. 

Átaleveztem hét határon, 
Örök hajósként késett Cháron. 

Voltam száz színnel telt folyó, 
Voltam növő hold s elfogyó. 

Mint pataki hal tengersóban, 
Feküdtem már a koporsóban. 

Be kár volt újra talpra állni, 
Csóktól csodát, megváltást várni. 

A szivárvány is szürke lesz 
S a csók parázna bűnbe vesz! 



Robotos út, mindég a hegynek, 
Mindég egyedül, egyért, egynek! 

Lám szeretőknek hidat vertem 
S a hidon sajgó sebet leltem. 

Nem volt kár. Sorsunk vége ez, 
Ha meghalunk, majd béke lesz! 

VI. 
És megköszönöm Liliom, hogy voltál! 
A szájadat, mit sohasem csókoltam, 
A lázt, mert sebesre marta fel az arcom, 
Megköszönöm Liliom, hogy voltam! 

Most már nyugodtan köszönök meg mindent, 
Mert jön az éj, a komor cimbora, 
Halálfej-tömlő csüng az oldalán 
S a tömlőben a vigasság bora! 

Csak egy kicsit fanyar az ize 
S mintha gúnyosan feldalolna, 
Mikor szájamhoz emelem: 
Aranyért mindent kaptál volna! 

Még szivet is! Aztán kacag, 
S belém hegyes, halálos kését, 
Röhögve, villám mozdulattal, 
Tövéig bedöfi a kétség! 



Akik születnek, szenvedők, 
Akik szeretnek, szentek ők, 
Kik este életet kerestek, 
Be kemény kövek közé estek! 

Már furcsa lázak fojtanak, 
A könnyek szikrát oltanak, 
A szikra szürke pernye lesz 
De a könny egyre permetez! 

VIII. 
Bűnös szolgád, szerelmes isten, 
Esetten, fájva térdel eléd: 
A tűzből, a vérből, a vágyból 
Kegyelmes isten, legyen elég! 

Tudom, hogy könnyesnek születtem, 
A gerincem is, tudom, törött, 
De dalt viharzik mindegyik fájás, 
És a jóságod, tudom, örök! 

Liliomot én nem akartam, 
Meguntam már a temetést, 
De végzetemül te rendelted, 
A hajszás, örök keresést! 

Hogy két láb újra átalgázolt, 
De úgy, hogy felfakadt a vér, 
Liliomot ne büntesd érte, 
Ha sújtsz, engem sújts mindenér! 



Én kínáltam keleti fűszert, 
Az álmokat is én álmodtam, 
Liliom nem tehetett arról, 
Hogy gyémánt helyett könnyet hoztam! 

Kis szolgádnak már nincs mit várni, 
A bűnből elég volt nagyon, 
Csak Liliom száját kivánja, 
Azután mindegy, üsd agyon! 

IX. 

Szádnak talán szamóca ize van, 
Hab melled hűs párna lehet, 
Szemed sötét pokolkapu, 
Befátyolozza az eget. 

Öled a vágyak tűzkohója, 
És tested puha bársonyán 
Az út, amely felé vezet 
Száz titkon ivei, száz csodán! 

Karcsú bokád köré kösöntyűt 
Álmomban vágykövekből fontam, 
Hajad sötét, bűnillatával 
Ébredtem és aludtam holtan! 

Ó, egyszer lázas, meleg szájam 
Szent tested völgyébe temetni 
Allelujázva kellene, 
Aztán dalolva tovább menni! 



De vánszorogni csóktalanúl, 
Fiatalon, feszítő kedvvel, 
Nem harcolni a csókcsatákon, 
Beérni pénzért kapott keggyel, 
Vonaglani, ha jön az este, 
Magányosan a hideg ágyban, 
így nem lehet húsz évvel élni, 
így el kell pusztulni a vágyban! 

X. 
Hajnalban harang int, 
Éjfélkor a lélek, 
Mosoly szökik számra, 
Egyiktől sem félek! 
Asszonykezek vertek, 
De kelnek a kertek, 

. Versvirágok nyílnak, 
Felejteni hivnak! 
Majd málna piroslik 
S tavaszkocsin jönnek 
Ibolyás leányok, 
Dalra kövült könyek! 
Kertben harmat csillan, 
Két szem összevillan, 
Szerelmesek voltunk, 
Gyorsan meggyógyultunk! 
Lányfeledés fodra 
Fonnyadt Liliomra 
Terülj mosolyogva! 



Hasadt szárnyak szállnak, 
De a lázak végén 
Az emlékek békén 
összeboronálnak! 

XI. 

Rosszul tettem, soha többet! 
Gonosz lányok habkezére 
Nem hullatok soha könnyet! 

Nem panaszlom, nem kellettem, 
Gonosz lányok habkezébe 
Piros szivet minek tettem! 

Igaza volt. Félre dobta! 
Gonosz lánynak, szinész lánynak 
Nincs szüksége csak a dobra! 

Azért mégis visszanézek, 
Gonosz lányok, konok lányok, 
Kicsit azért mégis vérzek. 

Régi fenyők meghajolnak, 
Gonosz lányok, konok lányok 
Meggyalulják koporsónak! 

Aki belefekszik, árva . . . 
Gonosz lány volt, aki küldte, 
Őt is a pusztulás várja . . . 



De most azért is legázolok mindent, 
A csillagot, a csúfolódó istent! 

Legázolom a frissen serdült fákat, 
A lányokat és csöszködő apákat! 

Gonosz — sötéten vigyorgok az éjbe 
És térdemig begázolok a kéjbe, 

Mert gyűlölöm a szüzet és a rosszlányt, 
Letaglózom a férget és oroszlánt, 

Szilaj szavakból fonok gyilkos ostort, 
És azt tépázom meg, ki értem rossz volt! 

A bestiákból vért fakaszt az átok, 
Én minden asszonyt méregfoggal várok! 

Gyilkoló cseppet csempészek a borba, 
A vérüket kicsurgatom a porba, 

S ha megtámadnak, vasból lesz a vértem, 
Csak lány volt, senkilány, akiért elégtem! 

XIII. 
Szilajul, szépen fohászkodtam. 
Ostoros szókat nem kerestem, 
Szava szent zendülését lestem, 
S mikor a sziklafokra estem, 
Bitang jószágot, messze dobtak! 
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A balgák mindég meglakoltak, § 
De ilyen dörgedelmes jajjal 
Ilyen hitvány, ringyó kacajjal 
Meghalni még senkit sem küldtek! o o o o 
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Mert ingyen senkinek sem adtad, 
Legyen a csókod mérgezett, 
Szájad szilánkkal érdezett, 8 
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Szájad számitó mosolyát 
Mint hársfaszagot szórjad szerte, 
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De senki ne legyen, ki merje 
Szüretelni! 
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Mikor valóra vált a vád, 
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Ágyadnál ődöngjön a kétség, 
Sikoltva a melledbe fúrjon, 
A fájdalom ott fuldokoljon, 
De nehogy percig is csituljon, 
Sírni se tudj! 1 

XV. 

Ha istenszomjas szánkon néha 
Átkot fogan az árvaság, 
Csak játék, mint a régi méta, 
Vagy megmaradt és rossz rakéta, 
A hangja halk és fénye sincs. 

Estéim fáradt gyertyalángok, 
Az álom, rossz szokás, kerül, 
Hát kellenének drága lányok, 
Mert csontig égetnek az álmok 
És rég fekszem már tétlenül! 

Minden akart vágyról leszoktam, 
Nem kell az asszony csókja sem, 
Csak, ha már sokat kóboroltam, 
Vagy rossz szeretők holdja voltam, 
Sikolt a tehetetlen átok! 

Ilyenkor reszketőn megállok 
Egy elsuhanó árny előtt. . . 
Áldó és áldott kézre várok, 
Hiszen hazugság volt az átok, 
Mert szeretem, jaj szeretem!! 



Szerelmes szép Úrnőm! Drága habtesíedet 
Buja selyemfűbe fektettem le lágyan. 
Álmodj szépnek, jónak szerelmes szép Úrnőm, 
Megkínzott testemet görnyedve meghajtom 
S őrizője leszek álmodnak, én Úrnőm! 

Érzed a csókomat? Oly messziről küldöm, 
Hamvas szempilládat, jaj, nehogy zavarja 
Vonagló szám csókja! 
Szerelmes szép Úrnőm, aludjál érettem, 
Vágy-piros tüzeken mindent felégettem 
Ami csúf, ami rossz, tiszta legyen álmod! 

Mesekirályíira nem kell tovább várnod, 
Itt ülök melletted, szerelemtől szépen, 
De ne nézz rám mégsem 1 
Jaj, ha álmos szemmel torz — reám tekintve, 
Gyenge, nádi tested halálra ijedne! 
Szerelmes szép Úrnőm, ne lássad az arcom! 

Én már megnyugodtam, feladtam a harcom, 
Átkozott volt nagyon, minden perce mérges, 
De te szép vagy, édes . . . 
Verejtékgyöngyömből üdvkoronát raktam, 
Nem maradt meg semmi, mindent rádaggattam 
S oly szép ez a játék! Aludj, aludj mindég... 

Úrnője előtt az odahurcolt szolga 
Fetreng így, gyalázott testével a porba, 
Mint én kínlódom előtted e versben! 



Szép, vergődő, fiatal bűnöm, 
Hogy mindég s mindent szeretek, 
Az asszonyt és a gyereket, 
A poklot és a mennyeket, 
Jaj be unom, be elég vo'.t már! 

A glóriák is elfakulnak 
És betelnek a bánatok, 
Már minden csókra váratok 
És minden csókba fáradok 
És mindent másképen szeretnék! 

Süket és sötét éjszakából 
Már nem halászok többé gyöngyöt, 
A gyilkos kútból elég könny jött, 
Férges vérembe elég ömiött 
A könnyből és a sóhajtásból! 

Könyörgőn kulcsolt kezemet 
Hadd sújtsam ütésre is egyszer! 
Az igaz jóhoz, tudom, ez kell, 
Nem irgalom, jófü és kegyszer, 
De akaratos férfikéz! 

Lássam, a kőre mint csorog 
A vétkes vér és vert szemét, 
A leselkedő szörny szemét 
S altató ópium zenét 
Lássam ziláltan, halljam hörgőn! 



Vedd el az én fiatal bűnöm! 
Ne szeressek mindég és mindent! 
Ne faragjak senkikből istent, 
Hiszen minden lányból fétis lett, 
Akit egyszer magamba loptam! 

Északtól, délig fel s alá 
Nyargalnak a fiatalok! 
Feszülnek izmok és karok, 
Én is nyargalni akarok! 
Vedd el a szerelmeket tőlem! 

XVIII. 

Mit adjak, mondd, a véremet, 
Hogy húspiros szájad szinét 
Égőbbre fesd ? Hisz félre tett 
És megvetett, szolgád szivét 
Is elveted! 

Vagy lázból piros rózsa kell, 
Fehér fogad közt habszirom? 
Ha kell, utatlan útra kel 
Bolond szolgád, de nem birom 
A hallgatást! 

Akarsz sugárból koszorút? 
Az égre égő lándzsa tőr! 
Látod a kedvre könny borúit 
És kinnal kábit, elgyötör 
A hervadás! 



Vagy fulljon el a szürke szó 
És hulljon el a lantosod? 
Mint könnyű áprilisi hó, 
A kedve úgy is elosont! 
Indulhat már! 

XIX. 

Úgy szállnak rám az ezüstszárnyú esték, 
Mint holt tarlóra éhes sáskaraj! 
S egy szó buggyan a torkomból fel: jaj! 

Még szemeim a szürkületet lesték, 
Arcom, testem, viaszsárgára vált, 
S egyetlen szó gyáván utamba állt! 

Liliom . . . 
Úgy leskelődött, mint ravasz bagoly, 
Sötét kínlódó éjjeim felett, 
S a szegletekben bujt meg valahol, 

És várom . . . 
De késlelkedik, mint szép szűzleány, 
Királyi nászra a párjához szökni! 
S percenként hull a jégeső reám! 

Hogy vége . . . 
Nekem csak havat hoz a tél 
S hiába csókol százezernyi vers, 
Minden estére koromlik az éj . . . 



S hiába . . . 
Zakatolhat és tombolhat az éj, 
Álomtalan, döngő, nehéz marad, 
Csak búsan tágul vert sebem, a mély . . . 

XX. 

Megérett a gerezde, 
Elhajlott a keresztje 
Hajnalló napomnak! 

Az arcomat elfödöm, 
Rám ásit a nagy ködön 
Túl, az örökélet! 

Vig hallali, nótaszó, 
Most meghalni volna jó, 
Nem siratna senki! 

Mécsesemet eloltom, 
Elmélázok a volton, 
Milyen szépet vártam! 

Szemem karikája mély, 
Beárnyékolta az éj, 
Álomtalan, döngő! 

Botor harcok kezdetén 
Én is voltam nagy legény, 
Én is voltam bátor! 



De egy rossz lány rám akadt, 
Elsorvadt az akarat 
S lettem rívó senki! 

Már az est is rám szitált, 
Az emlék is megcibált 
S kong a lélek hangja: 

Ha ki álmodni akar, 
Elringatja az avar, 
Enyészet párnáján . . . 

XXI. 

Most segítened parancs : Liliom ! 
A meredeken tántorong a lábam, 
Soha még ilyen reszketőn nem álltam 
És ilyen könnyes sem voltam még soha! 

Mindenki gyöngye csak nekem vakítson 
És engem kápráztasson csak csoda, 
Mert gyermek voltam, könnyes, ostoba, 
De ilyen szépen senki sem akart! 

És sokat adtam: minden akarást! 
Szégyenkezően jajdul fel a mult, 
Minden lázadás lábaidhoz hullt 
S csak téged kívánlak már: Liliom ! 

És ez a minden. Távoli ködök, 
Vagy visszarángatott parázna évek, 
Egy pillanat és hült hamuvá égnek, 
De téged mindég és nagyon akarlak! 



Ne háborogj, te tenger, 
Liliom álma szép, 
Hol volt, hol nem, egy ember, 
Szereti még, de nem mer, 
Emlékezni se már 1 

Hol volt, hol nem, egy gyermek, 
Liliom álma rossz! 
Szivéből nóták kelnek, 
Be gyakran énekel meg 
Egy volt virágot ő 1 

Hol volt ? Nem volt, de lesz még! 
Hogy harsonáz a hit! 
Szitakötök és lepkék, 
Dalok, fiúsak, hetykék, 
Cikáznak majd körül! 

Riadót fú a szél is, 
Pompás csikó a kedv! 
Gyi-te! szalad, ha fél is, 
Vele szaladok én is, 
A téren, égen át! 

A hegyek is kitérnek, 
Országutunk a szél! 
Alattunk lánggal égnek 
És minden lánytól félnek 
A verselő fiuk! 



És én — sós könnyűt gyűjtök. 
— Az óceánhoz viz — 
Ma még — riadtan — ülök, 
De holnap — elrepülök! 
Liliom, hol maradsz ? ! 

XXIII. 

Vak fájdalommal még köszöntelek, 
De szivemből már kitörültelek! 

Az emlékfát szűz könnyel öntözöm 
És csukott szájjal messze költözöm! 

Hervaszt az ősz, de pompás meggy a szád, 
Békés reggelek virradjanak rád! 

A gyújtó lángból szürke pernye lett, 
Boldog legyen, ha csókolsz, éjjeled! 

Minden órával közelebb a vég, 
Sugárt esőzzön rád a május ég! 

Lassan megöl a féreg és a fagy, 
Kivánom, mindég Liliom maradj! 

Pusztulnak fények, hullnak hült napok, 
Be jó, hogy igy-úgy, mégis meghalok! 



Ugy tájnak a megrokkant évek, 
A szívből kicsurgatott ének 
Velőt hasitó hangjai. 

Hogy gyenge lábbal futni kellett, 
Minden szép szó és mosoly mellett 
S nem ostromolja hallali, 

A hűs reggelt és érted, értein, 
Nem teritnek a tiszta égben 
A békés, fehér madarak, 

Ugy sajnálom a fáradt estét, 
Hogy nem öleltem meg: a testét, 
Az ifjúságot, magamat. . . 

XXV. 
Elszürkülnek a régi jók, 
A felhős égi régiók 
És ködös emléklégiók 
Lehullanak! 

Elhullunk mind a réteken, 
Kik balga álomképeken 
És színésznőkön, szépeken 
Fásultunk el. 

Egy marad mindég meg nekünk, 
Mély, hárfahangu énekünk 



S borús, kietlen életünk 
Után a sir . . . 

S ha majd egy este ránk talál, 
A rettegett és várt halál, 
A költő ép úgy sorba áll, 
Mint Liliom . . . 

XXVI. 
Nagyon korán köszönt a tél 
És nagyon fázom, Liliom ! 
Mennyi vágy csapzott hegymagasra, 
Mennyi csillagszem ragyogott. . . 
És vége . . . vége . . . 

Néha messziről visszaillan 
Egy-két buja, meleg, sikoly, 
A csipök dalos ritmusára 
Néha keserűn kacagok, 
De az is mindegy . . . 

A kedvem is néha elalszik, 
Mint vak koldus a küszöbön, 
Néha elém áll Liliom, 
Testetlen, gonosz, póklélekkel 
S elbúvik újra 1 

Azért szép volt és gazdag voltam l 
Dús fába szökkent a tavasz, 
És enyém volt! Ugye Liliom, 
Csak enyém volt és fűszeres volt 
És nagyon tavasz . . . 



Lehet Liliom, nem is voltál, 
De, ha szájon csókolt a láz, 
Éjféli szent, halálos órán, 
így láttalak. És kívántalak! 
Hideg Liliom .. . 

XXVII. 
Szökőkút. Este. Tüzes pontok az égen. 
Jaj, fáj nagyon, hogy a gerincem eltört, 
És mint egy létra, ágaskodom csak s állok 
És nem tudom mivégre állok! 

Olyan puha a levegő! 
Ha megsimítom, bársonyos, 
De, ha beszívom, tűztorkomat 
Patkányfogakkal rágja! 

A szeretőm két szeme is olyan puha, 
Mintha csakugyan a szeretömé volna 
S nem önfertözö éjszakák 
Pokoli perceinek szülötte! 

Szalasztott napok, órák, 
Hajh, engem hiába ostoroztok! 
Mint egy égrebámuló kis virágbokor 
Én mégis csak lapulni fogok. Aztán elalszom. 

Szökőkút. Este. Tüzes pontok az égen. 
Jaj, fáj nagyon, hogy a gerincem eltört 
És csúszom, jó perceket megrabolni 
Az emberek elé. Nagyon elég volt!! 



Mikor a bünalmát először téptem le, 
Ólmos, döbbentő őszi délután, 
Pergő doboknak ritmusára léptem 
És trillás kedvvel, perzselő buján, 
Megcsókoltam egy szegény lány kezét! 

Vérpiros karmazsin csillogott ruháján, 
Eső pergett s az őszi hegedű 
Rikoltozott karmintól csattant száján 
És elnéztem a drága veretű 
Ámor szobrot az uszó fellegen! 

És most tudom már: 

Egy csók van csak s az mindég égő 
Egy fény csupán s a mindég fénylő 
Napisten az . . . 

Egy verseny van: énekes harcba' 
Mindég készülten lenni harcra 
Magunkkal is . . . 

A győztes bére hervadt tarló, 
De hérosz harcunk holtig tartó 
S bérnek sok ez . . . 

Koldus, kinek a pálya végén 
Vitorláját a szélcsönd békén 
Búsitja el . . . 



Az én célom: harcosan élni 
S két diószemtől kell elégni! 
Uram segíts! 

XXIX. 

Mindég teérted és veled vagyok. 
Ha alszom, vagy ha ébredek, 
Ha cifra szókat faragok, 
Vagy bolyongom a réteket, 
Veled vagyok! 

Mindég a kezed érezem, 
Mikor forró a homlokom, 
Akár a távol végeken, 
Akár a futó homokon 
Hajszollak én! 

A tested mindég szűz marad, 
Akárhány him a szeretőd ! 
Mert elszalad a pillanat 
És 

elsőként szereted őt, 
Ki újra jő. 
Mert szertartás a szerelem 
És tested oltárán a pap! 
Ki áldozol bús estelen 
S ha napra feljő újra nap, 
Mégis te vagy . . . ! 



Holt Liliom hold-sárga szirma 
Szivemre permetezve hull. 
A tüzeket mind eloltottam, 
Hogy mit akartam, minek voltam, 
Részeg könnyek közt mit daloltam, 
Ugy nem tudom, ugy nem bánom már! 

A könnyekért és versért nem kár, 
De fekete lett a szivem, 
De Liliomot megcsúfoltam 
És elesetten, elbukottan 
Már nem is érzem, hogy csúf voltam, 
Már nem is fáj a fájdalom ! 

Tobzodok bűnben és dalom 
A pokolfalat ostromolja! 
Be kár a fagyott szivekért, 
A futni hagyott rímekért, 
Az elpazarolt hívekért 
S hogy éjszaka nem vár rám senki! 

Be kegyetlen igy hazamenni 
A poklot látó éjszakán 
Kis Liliom add vissza nékem 
Hitem a tiszta, kéklő égben 
S hogy valahol, a messzeségben 
A béke csenget már felém . . . 



Eddig csak a máséra vágytam, 
A messzire, sohára, nincsre, 
De soha, soha nem gondoltam 
Asszonyra, fényre, bűnre, kincsre. 

A szeretőm mindenkié volt, 
Néha enyém is. Ünnep este. 
Akkor már rossz keletje volt, 
Csak kenyeret hozott a teste! 

Arcáról a ráncokat adta, 
S a múltból visszacsent tüzet, 
Fáradtan be sokszor kivántam 
Egy nékem szült szelid szüzet! 

A kincsem volt az éjszaka, 
Mikor a lámpák kialudtak, 
És fáradt, rossz fejembe szikrák, 
Álmok és akarások gyúltak! 

Csak egyszer fájt nagyon a Nincsen, 
Amikor Liliomra leltem 
S hajléktalan, ázott magányban 
Egy nyirkos akácfát öleltem. 

Egyszer, mint könnyes kis gyerek, 
Szépen vasalt nadrágra vágytam, 
Nem volt meg! Nem baj. ügy sem jött el, 
Akkor sem, soha akit vártam . . . 



Egyszer az is fájt, hogy az isten 
Az igazság felé vezet, 
S nem láttam boldog arcokat 
Csak kérésre görbült kezet! 

Ma már csak vezekelni tudok 
És emlékezni tegnapokra, 
De nem tudok ököllel zúzni 
A kemény, szürke, sziklafokra! 

XXXII. 
Csak a fejemet hajtom mélyre 
Csak könnyes kendőt lengetek, 
Egykedvűen sípol a gőzös, 
Guritanak a kerekek, 
Egy perc — és elfelejtenek! 

Virágot és jö szót ki adna? 
Kiért vér hullt, kinek daloltam, 
Pezsgő mellett, vidám urak közt, 
Már azt sem tudja milyen voltam, 
Minek voltam, mért daloltam . . . 

A kávéházban egyszer-kétszer 
Talán még elhangzik nevem, 
Ha az álmodó kócosok közt 
Üresen marad a helyem, 
De ott sem törődnek velem . . . 

Azért minden szép volt, jó volt, 
Nem szerettek, én szerettem, 
Ittam gyűlöletből óbort, 



Mindent egy rossz lányra tettem, 
Persze, mindent elvesztettem. 

Üresen és elpréselt sziwel 
Mégis elvisz a vak vonat, 
A kalauz csak jegyeket kér 
S nem kérdezi a rangomat 
Sem elsötétült hangomat! 

De a határon, félek, baj lesz! 
Egy érckoporsó jött velem, 
Sorjába bele rakosgatva 
Négy évi gond és gyötrelem 
Én nem tudom, mért jött velem! 

Kiket sajnálok, nem sajnálnak, 
Kiket szeretek, nem szeretnek, 
Itt nem kisérnek, ott nem várnak, 
Sem itt, sem ott nem integetnek, 
A mindenütt vad idegennek . . . 

XXXIII. 

Vihart és fergeteget, pajtás 
Be jó messzire kikerülni! 
Minek a létnek sikerülni, 
Vagy a jókedvnek kimerülni? 
Csak a napok egyforma élét, 
Le kell, bizony, le muszáj pajtás 
Hízott kerekre köszörülni! 



Temetni se könnyekkel illik, 
Se pálinkával, hangosan! 
Felemelt fejjel, rangosan 
Kell ellökni a lány kezet, 
Milyen idegen gyürü lázit! 
Nem durcás kedvvel. Rangosan! 

Bizony, pajtás, fakul a fény is, 
Vénasszony lesz a bankámé is . . . 



TARTALOM: 

Lapsz. 

Páris előtt 7 
Nagyságos Páris ... 9 
Két oldalán a húrnak 11 
Öszi dal 13 
Ternai 14 
A pucér Páris 16 
Öregember 18 
Béke a rengeteg csendben 20 
Magyar karácsony Párisban 22 
Liliom 24 
Együgyti Chanson 25 
Grimász 27 
Rotondi éjszaka 28 
Születésnapomra 29 
Tiz perc 31 
A Saint Michelnél 33 
Számadás 35 
Öt ördög 37 
„Világnézet" 39 
Sírfelirat 41 
Szegény poéta égbe tör!. 42 
Fohász 44 
Pfujj 45 
Mert ismerem az ok rugóját! 46 
Muzsika 47 
Két kobold 51 
Születik a vers 52 
Csokonai 53 








