
úJ HAJLÉK DlCSÉRETE

Vércsék, galambok. héiák: közt lakom.
Három tenyérnyi lett az ablakom.
Cibálja szél ezüstös üstököm,
H a látna, sírna szegény püspököm.

Fölöttem égbolt. alattam szeméi,
Máról-holnapm fordul a kerék.
Felhőkbe rug a jámbor hintaló
És a felhőkből sárba hull a hó.

A barna 'föld is magamra hagyott.
De a Dunától el nem szakadok,
Sötétségben is villogó szalag,
Halálomig a szivemen marad.

Foauoikoeom és nagyobbra növök,
Nem ártanak a zuzmarás ködök,
Leszek szegényebb, mégis gazdagabb:
Őszi vetéskor szólhat így a mag.

Közel a hold és csillogó hada.
Tüzes fogas a menn.y sok csillaga.
Halandóságom rongyát szaggatom,
A csillagokat teteccoaiom.

Az este szép, de szebb az éjszaka.
Fölszáll odum párás penés» szaga
És illatát az álom önti rád
Kemény sorsom, mint nyári gyöngJJvirág.

Fáradt fütemre kaján bölcs neszez:
Jövő ilyenkor hordócskád se lesz ...
Csúnya madár vagy, szólok és karom
Lendítésével messze zavarom.

Bátran élek a tünt világ fölött.
Foszlott emlékek gallya nyöszörög.
Könny paskolja a haUyató eget,
Erős a könny mint ezer luulserea,

Orök fényekre várok éns alig
Látolc ma még a seomseédos falig,
De hitem nem csal, nem csalódhatik
És Magyarország lelke itt lakik.
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KESERVES DtcSÉRET

Leszor a föld majd minden ltm-lomot,
A nap felé ijedten pillogok,.
Fényes határáJ büszkén lépi át,
De lim-lomokhol áll a szép világ.

Csipkés bozóton fürge pók lapul.
A hűvös szellőt szivom szotlanul;
Jfegsajnálom a szürkés egeret,
Nem aralhra.t, ha nem is oetheiett,

Sok szót vegyít a könnJ/ű gondolat.
H a.jsz,olt Dunám a rémült pontyo,k(ü.
Hadd lássák vized csöppjén szerteszét
A pusztulás sötét 'ígéretét.

Szegényes uackán csóka szendereo,
Késő a könny, ha tollad elveszett.
A satnya suidon. görcs vonaglik át,
Elbúcsúztak a vénhedt vadlUbák.

A rózsa{áknak rózsa szeme nő.

És legvirágzóbb kert a temető.

Rózsái apró szirmát morzsolom,
Nem ellenségem, nem is otthonom.

Mint lőtt .(jalmnb, pirosan pihegek.
Ne hidd a hirt, ha vérZii·szivedet.
Tegnap megölték édes taoaszom;
Szép árnyékát hiába zavarom.

Barangolok a szélütött mezőn.

Akadt a földön mindig bökkenőm.

Bőven adja a kouoreászeqet,
De az örömből szűken méreoet,

Garast sem ér a bot, ha eltörött.
Ember vaauot« az emberek között.
Látók nyelvén csodákat hirdetek:
Aludjatok vagy énekeljetek.

Beteg szeméoel rám kacsint Klio.
Én már tudom, amit nem tudni jó:
A nyári hó i.~ téli délibáb
És lim-lomokbó~ áll a szép világ.

571


