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TÜSKEVÁR

Fent a híres Somló 'l:ál'u
dacolt törökkel, tatárral.
Úri vár volt. Büszke vár.

Lent a paraszt jobbágyfalva
gazzal volt lcorúlezurdaioa,
Csúfolták is: "Tüskevár."

Somlón s,zöllő, mámor termett;
zengtek fent a Lo caotermek,
ha győzütt a büszke vár.

Fpnt szivá1'1'ány, hir, dicsőség

övezte a harcok. hősét,

s boldog volt a büszke vár.

Lent a szérűk és apajták
közt az egész magyar fajtát
védte munka s Tüskevár,

Fent Somlóvár múlik-málik,
úl'i népe mind egy szálig
eltünt s rom a büszke vár.

Lent kenyér, gond, hölcső terrnett. Lent, mint Krisztus, a tövissel
munkahőst-te1'1nő szerelmet koronázott fejű Isten,
védett a kis Tüskevár. él a nép, él Tüskevár.

EPERCSOKOR A KORMOS KALAPON

Szombatesti erdőszéli séta.
Pírban ég a sok-sok maroaréia.

Szénégető legény jön a hegyről,

ideköszön, de csak úgy foghegyről.

Egész héten nem v'olt fekte-kelte:
ülve szunnyadt itt-ott, Teste-lelke

kOl'mos lett, míg a boksája égett.
Váltani megy inget, emberséget.

Lázba ejt a nagy fekete ember
kalap ján a csokornyi eperrel.

nem is tildtam, hogy már így megérett!
Hagyott jártam, csak virág fehérlett.

Piros gyümölcs lett a 1(ósziromból,
mint vérbő csók szűzfehér álomból.

Kinek viszi vajon? nem anyjának,
nem öccsének, nem harmat húgának!

Valaki más gyönyörködik benne,
s csipegeti, mintha gyöngyszem lenne,

mint galamb a piros mézes búzát,
ő meg áll majd s bámúlja a blúzát.

Elment. Lám csak az eper megérett!
Ezt forgatom, amig haza érek.

Egész éjjel eperről szol álmom:
a nagy hegyet végigszaladgálom,

Az egész hegyeperszínű végig.
az oldalán kis rőzsetűz fénylik.

Mellette a földdel beszórt boksa,
bent parázslik a holt fa pirosra.
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Halott fából fojtott tüzű szén lesz.
Hasonlít e mesterség enyémhez;

holt élményből parázs is lesz, szén is,
magam vagyok, legény vagyok én is.

Hétköznaptól kormos leszek én is,
ünnep előtt inget váltok én is,

fölveszem a Boldog Embe1' ingét,
s viszek mindég piros csokrot innét.

Emberek közt akkor támad ünnep,
ha jó népek szetit dolgokra gyülnek:

szeretetre, szűz csókra, misé1'e:
kenyér, bOI', szív istenülésére.

Egész éjjel így szövődik álmom,
míg a hegyet végigszaladgálom.

Reggel tényleg fölmegyek a hegyre,
mosolyogva, epercsokrot szedve.

Fel is tűzöm hetykén kalapomra,
gondok kormát h01'dó alakomra.

Kinek adjam? Akárkinek adnám:
akkor is csak mindenkÍ'líek adnám.

Költő azért van, hogy izesítsen
álmot másnak, bár senkije sincsen.

Jó illattal teljen még az ünnep,
ha jó népek szent dologra gyűlnek.

Szagos lesz az út, egy emberöltő

ha csokráoat végig megy a Költő.

AZ UTOLSÓ POSTAKOCSI
Krúdy Gyula emlékének
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Osz-vég. Jön, jön fl Tél. Szegény
kis kikirics szűz félsszel int.
Szindbád, te örök vőlegény,

nézd, virág-menetrend szerint
megjött az utolsó kicsi
sóhaj-vivő póstakocsi.

Be más volt a pólyásbaba
mosolyú hóvirág-fogat,
más az ibolyák fogata
s máskép hozott-vitt titkokat
a rozsálc vagy a pipacsak
batárja, melyből tiiz csapott.

Mig jöttek s eltűntek tova,
álmodtál özvegy vőlegény,

s nem mentél vélük sehova!
Féllábbal máT a Tél .1egén,
siess, sóhajts, vallj vén csacsi:
ez a végső virágkocsi!

Sóhajtva vall: "Szeretni jó:
mig a Halál kaszája int,
csodálni az ősszel nyíló
lilácska agglegényi csinyt
s szerenádozni idegek
hárfáján néki rács megett.

Csók nélkül szerettetni jobb!
A ezeretet ezetit mágia,
melytől hőssé tud válni Jób,
a szenvedések iériía,
ha Tárajongják hű s.zemek
a jókat, milc máT nincsenek!"

Sóhaj-levéllel így üzen
Szindbád, - aztán még egyszer uit
a lila Látomás szü.zen
s a viTág-menetrend szerint
eltűnik. O áll s álmodó
hóember lesz, mig hull a hó.


