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Tanár költő. 1906-ban született, szeaényvaraszt család gyermeke volt. Első versei

1919-ben jelentek meg. Irt kritikát, publicisztikát is. valamint operaszöveakönvvet: a
tatár overa- és balettszínház ma a nevét viseli. Több verseskötete jelent mea. a tatá-
rok Petőfijének tartják. Harcolt a második világháborúban, megsebesült. 1942-ben
focisadba esett. A németek 1944-ben kivégezték.

Ajtó előtt Dalaim
Széles utcán megyek, mendegélek,
Büszke kapu előtt gyermek áll.
Gebeszkedik: magasan a csengő,
Vakarja a búbját, spekulál.
Megkérdezem: „öqskös! Szólj, mi a

[baj?
A csengőt tán — mondd! — nem

[éred el?"
„Nem hát" — mondja.

[Na várj, megnyomom én!
Elég egyszer?" — kérdem. „Vagy

[kétszer?"
„ötször!" — kérlel. Nyomom; már

[húz a srác:
„Hú, bácsikám, ez a bátorság!
De most aztán fussunk, mert a gaz-

[da
Ellátja majd mindkettőnk baját!"

Az utolsó dal
Ragyognak a világ
Rétjei, halmai!
Börtönöm ajtaján
Lánccsörgést hallani.
Felröppen a madár
A magas egekbe!
Fejemet lehajtom
Bilincses kezemre.
Kinyílik a virág
Ha esik az eső.
Engemet elemészt
A börtön-levegő.
Tudom én: az élet
Lehetne nagyon jó.
Holnapra meghalok.
Ez a dal — utolsó.

Szívemben kelt dalok, hazám
[földjén

Virágot népemnek nyissatok!
Ha lángotok lobban, messzire csap,
Megmaradni tán lesz jogotok.

Érzéseim úgy dúlnak bennetek,
A szemekbe csaltok könnyeket.
Ha meghaltok, én eltemettetek,
Ha éltek majd, élek bennetek.

Fellobogtam, dalban elégtem én,
Az igazság folyton hevített.
Barátomat dallal üdvözöltem,
Dalai riasztom elenimet.

Nem ámíthat olcsó, lenge élet,
Nem engedek hitvány alkunak.
Verseimben a tűz és szeretet
— Ha inognék — hát utat mutat.

Megesküdtem versben, hogy hű
[leszek,

Míg a napfényt végleg elhagyom.
Eldaloltam minden dalt hazámnak,
Életem is népemnek adom.

Víg tavaszom röpke, ám dalos volt,
Harcmezőn is fújtam én a dalt.
Végső dalom hóhér pallosán ég,
Fejemen ha vesz majd diadalt.

Dal tanított lenni szép szabadnak,
Dal tanított halni boldogan.
Életem egy messzehangzó dal volt,
Dalaimat dalolják sokan.
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