
76  tiszatáj 
 

LÁZÁRY  RENÉ  SÁNDOR 
 

Július 
 

Hegyi füvek élén, 
Fura lapi-félén 
Kicsi buta szöcske csak ide-odapattan. 
Közeleg a nagyidő, 
Rezeg a talaji hő, 
Tűzjelek égnek a fénykarikázó távoli napban. 
Bezörög a zivatar: 
Jön a szele, kitakar! 
Dörög is a magas! Ég kusza ostora csattan! 
Gyere! Gyere! Fut a nép! 
Aki ügyes, az elébb 
Szalad el a gyerekesen ügető fürge csapatban! 
Kapa-kasza lemarad, 
S a mezei madarak 
Feredőznek csurig ázott, 
Vihar által gurigázott, 
Kobakomról tovaröppent szalmakalapban.  
Maros-Sárpatakon, 1877 júliusában 

 
 
 

Postarét, 1854 
 

Történelem, te vak kötélverő, 
Hóhéridőkben hány bölcs érvelő, 
Hány rászedett hős vész köteleden, 
Te becstelen gőg – kész köpedelem!  
Maros-Vásárhelyt, 1879. márcz. 18. 
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Flandria, õszi brabant 
 

(Anyámnak, Belgiumból) 
 

Maman, tudod, milyen Gent? 
Hát Brugge?.... S ősszel Brüsszel? 
Kövérke béke terjeng, 
S a bürger sörre prüsszent. 
 
Maman, tudod, milyen Gent? 
Hát Brugge?... S ősszel Brüsszel? 
Ökörnyál-csipke leng el, 
Kerülget rőzse-füsttel. 
 
Maman, tudod, milyen Gent? 
Hát Brugge?... S ősszel Brüsszel, 
Terítve bús színekkel 
Szellős levél-abrosszal?  
Charleroi – Mons, 1883 októberében 

 
 

Wiener lied 
 

Klosterneuburg felé, komám, 
 A Kahlenbergen át, 
Tűzz gomblyukadba gázlilás 
 Gavallér-gerberát! 
 
Klosterneuburg alatt, babám, 
 Borpincze! Heuriger! 
Elméd, ha túl sokat mulatsz, 
 Majd hétrét hajlik el! 
 
Klosterneuburgban zeng, komám, 
 Ágoston-rendi dal: 
Naná, hogy híg malaszt a ser, 
 De mégse' szent ital! 
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Klosterneuburgban búg, babám, 
 Bús klastrom-orgona... 
Világunk álom, köd csupán – 
 S nem irgalom hona! 
 

Klosterneuburg fölött, komám, 
 Sűrűbb talán az éj... 
Kedved kihűlt, hideg pohár – 
 Eltörsz, akárhogy élj! 
 
Bécs, 1901 novemberében 

 
 

Cech 
 

(Az Adriában)  
Ötven év: 
Törmelék. 
Főúr! 
Még néhány 
Kört!... S elég.  
Maros-Vásárhelyt, 1909 szeptemberében 

 
 

Post scriptum 
 

Asztalfiókban ósdi cetlik. 
A vers elindul: botlik, csetlik. 
Vén szekreterben ócska cetlik. 
A vers elnémul: szókat vedlik.  
Maros-Vásárhely, 1909. december 25. 

 
 

Csangani szépség 
 
(Fu An-kung verse)  

Hszienjangban vár szerelmem: 
Hangja jajong, szeme szén... 
Szempilláin könnycsepp billen, 
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Csillog, csöppen: őszi holdfény 
Szent pagodák ereszén...  
(1915) 

 
 

Tutajosdal a Jangcén 
 
(Fu An-kung verse)  

gomolyog a köd a dombon 
dana dönög a dorombon 
zenebona kel a holdban 
fatutajomat eloldtam 
fatutajomat eloldtam 
tovalebegek a holdban 
dana dönög a dorombon 
gomolyog a köd a dombon  
(1916) 

 
 

Inter arma 
 

Ma verset írok. Címe: „Inter arma”. 
Veranda hűsén gyűrött fény ragyog – 
Másutt meg elhull földek kincse, barma, 
S gyilkolni gyűlnek sürgő méhrajok. 
 
A konyhakertben árnyas béke rezdül, 
Csipkés napernyőt bont a bús kapor, 
S a múltak fojtó légkörén keresztül 
Terjeng a füst, szállong a puskapor. 
 
Különben csend van. Nyár van. Múzsa nélkül 
Peng hagymaszár, nő mák, retek, murok! 
Míg mások ölnek.... Szilva húsa kékül – 
S én verset írnék tán... De nem tudok.  
Maros-Vásárhelyt, 1916. június 19-én 


