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Berekfürdőn
Bereki szép nyárfák alatt,
Református üdülőben -
Töltöttem el néhány napot
Verőfényes őszidőben.

Sárgul már a nyárfák lombja,
Hulldogálnak a levelek:
Mi nyáron még szépen zöldellt,
Szerteszórják őszi szelek.

Életemben is ősz van már,
És bús sorsom vége felé,
Nagy bánattal jöttem ide
jézus Krisztus színe elé.

Némán, csendben jaj de sokszor
Elsírtam már bánatomat:
Kit szerettem - elvesztettem,
Sírba vitte nyugalmamat.

S itt ezen a néhány napon
Presbiterek, papok között,
Életkedvem visszanyertem -
Lelkem új mezbe öltözött.

Rátaláltam Istenemre,
Kit ember még sohsem látott:
S kiket eddig nem ismertem,
Nyertem sok-sok jóbarátot.

Őszi napfény ragyogása
Csillogott a fürdővizén:
S bút feledve, ékelődve
Derültünk az élet ízén.

Ezért kedves nagyon nékem
Berekfürdőn töltött hetem:
S azt kívánom, ki velem volt,
Mindet áldja meg Istenem!
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Az én
kutyabőröm...

Ne kutassátok, honnat jöttem,
ki volt az ősöm - s mit akarok!
Hát nem elég, hogy itt születtem,
jöttem, láttam - s hogy magyar vagyok?

Hát nem elég az, hogy a nyelvem
a nyelvetekkel testvér, rokon?
Vagy bűnöm az, hogy kiktől jöttem,
némák voltak itt századokon?

Nem mutathatok címerekre
a földes szobám fehér falán:
Semmiből jöttem - hozott a sors -,
s nevelt a fajtám bús sóhaján.

Titok takarja őseimet -
nevük, emlékük múltba merül:
Éltek, dolgoztak, és ha kellett,
haltak a honért névtelenül.

Nincs hát örökölt nemes nevem,
s ha volna is, én letagadnám -
Mert az nemessé nem tesz senkit,
annyi, mint kolomp ürü nyakán.

Bár van egy szép nagy kutyabőröm,
de abban még a kutyám lehel:
Kiváltságosabb is, mint magam -
amikor akar, akkor csahol.

Én nem mondhatom, mit akarok,
de szívem sincsen megtagadni.
Mert jöttem vaknak, süketeknek,
némák nevében hangot adni.

S ha nem szólhatok lelkem szerint,
tollamra, számra zárat teszek:
S elmegyek majd úgy, ahogy jöttem -
de fajtámhoz hűtlen nem leszek!
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Urvacsora
Piros pünkösd vasárnapján
Mezőtúron szól a harang:
Hívogatja a híveket,
Giling-galang,giling-galang.

Gyűlnek is a hívó szóra
Kálvinista alázattal:
Várja őket a nagytemplom,
Fehérhajú öreg pappal.

A szentlélek hatalmáról
Meggyőzően beszél a pa, -
S szavaira a tévelygők
Ingó hite erőre kap.

Tisztult lelkek örömére
Megterítve az úrasztal:
Ha testet jól nem is lakat,
Bűnös lelket megvigasztal.

Falat kenyér, egy nyelet bor -
Ez a rendje tisztességgel:
Lám így lehet jóltartani,
Ezer embert egy kenyérrel.

Az öreg pap derűs szívvel
Szolgálja ki hívő népét.
Kézről kézre adogatván
Por alakban Krisztus vérét.

Időnként a nagy kancsóból
Megtölti az ivókelyhet,
S egy töltéssel leöblint vagy
Két tucatnyi bűnös lelket.

Közben értük imát mormol,
Míg a kelyhet újra önti:
Nem rajta múl, ha szívüket
A szentlélek be nem tölti.

Őszült ember került sorra -
Bűnbánattal asztalhoz áll.
Krisztus testéből már evett,
S most a boros kehelyre vár.

Mert kiürült, s az öreg pap
Épp előtte tölti tele:
Nyúl is érte a vén paraszt,
Mintha szólna - ide vele!

Az öreg pap egy korty után,
Szokás szerint, venné vissza -
Ám a paraszt rá se ügyel,
Mint a gödény, issza-issza.

A szentatya botránkozik.
Nézi - de már nem állhatja,
Foga között felé mordul:
Sok is lesz tán, atyámfia?

De az bizony se lát, se hall,
Hogy gondolna most a pappal?
Mikor lelke Istennél jár,
S nyeli a bort áhítattal.

Csak amikor mind egy cseppig
Lecsurgatta öblös torkán,
Nagy bajuszát megtörölve
Szól a papnak ilyenformán:

Tiszteletes nagy jó uram!
Már ez egyszer megbocsásson!
Ha több a bűn, több kell arra -
S nekem sok van a rováson.

Igaza volt - pár vén ember,
Rég múlt idők ismerője,
Tudja: Ő volt a Nagykunság
Leghíresebb lókötője.

Ám az ember is megérik,
Épp úgy, mint a búzakalász.
S nyolcvan esztendő terhével
Nem bitangol, nem nyargalász.

Csak a régi betyárvirtus
Sziporkázott még e napon:
S holta után is kacagtak
A megtréfált öreg papon.

Ma már Túron alig tudják,
Csak a rege - s tán a harang -,
Hogy járt a pap a betyárral?
Giling-galang, giling-galang.
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