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S Z Á M A D Ó E R N Ő : A R A N Y V Á R O S ALATT. 
(Vers-ciklus.) 

ARANYVÁROS BALLADÁJA. 
Aranyváros alatt 
Jajsikátorok, 
Falat égre tátog 
Milliom torok. 

Kéményligeteken 
Éhségrózsa nyit, 
Halál szelek rázzák 
Véres szirmait. 

Ezer rácsos ablak 
Hályogos szemén 
Nem lát be az Isten, 
Nem néz ki remény. 

Göthös szalmazsákon 
Céda kedv lobog, 
Részeg tüzet fujnak 
Kerge ordasok. 

Átokgerendából 
Kereszt a falon, 
Életre ítéltnek 
Nincs itt irgalom. 

ARANYVÁROS RABJA. 

Éhségből kenyerem, 
Szomjúság italom, 
Patkányszem világa 
Napom és csillagom. 

Száz nincsen-lakattal 
Odum rám van zárva, 
Kulcsom rég beletört 
A nemlehet zárba. 

Miért kuncsorgok hát, 
Miért ölöm magam, 
Ha örök a rabság, 
Ha minden hasztalan! 

ARANYVÁROS ODVÁN. 

Aranyváros odván 
Koromverte házak, 
Nincs morzsányi ege 
Napnak, éjszakának. 

Elrohad a virág, 
Meghal itt az Isten, 
Aki idehullott 
Reménysége sincsen. 

Aranyváros odván 
Fekete reggelen 
Innen vágok útnak 
Koldulni kenyerem. 

Férges szalmazsákra 
Ide vár az álom, — 
Zsellérköltő vagyok 
Úrmagyarországon. 
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ARANYVÁROS, BÁNATVÁROS . . . 

Aranyváros, bánatváros, 
Árkod, bokrod könnyvirágos, 
Merre menjek, hová legyek, 
Kősírhalom, acélberek . . . 

Békésváros, kis Kondoros, 
Mért nem maradtam ostoros, 
Világgá mért kecmeregtem, 
Béborult az ég felettem . . . 

Fáj a szivem, meghalok én, 
Haljon is meg, aki szegény, 
Az élet itt jaj de áros, 
Aranyváros, bánatváros . . . 

ARANYVÁROS RABSZOLGÁINAK. 

Hajlott falusi zsellér, kinek kiballag a tarlókincstárra 
a bús Sorsisten nem adott (aranyból is vész) szedeget, 
almáriumába jószagú, mint a madár, cipónak való 
friss, édes. cipófalatot, napszínpiros búzafejeket. 

Aranyváros rabszolgája te, 
kihez a Föld oly mostoha, 
ha nem lesz fekete kenyered 
vajjon hova mégysz kalászt szedni, 
szegény, ó, mondd hova, hova? . . . 

ARANYVÁROS TALPA ALATT. 

Sírva lótok, futok 
Acél talpad alatt, 
Ne tipord el város 
Emberbogaradat. 

Engedj kis utamra, 
Hadd cipeljem morzsám, 
Meghúzom én magam 
Aranylakod odván. 

Nem bántok én senkit, 
Tűrök én békével, 
Más párját, morzsáját 
Nem ragadom én el. 

Örömfüvecskédért 
Megfizettem renddel, 
Mi nagyot véthettem 
Bogáréletemmel? 

Hagyd meg kis életem, 
Hátha még valaki 
Bogárkaszívével 
Megörülne neki! 

Napkelet 32 




