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1.  

Itt  kiiždt3ttek  . . : 

Itt- küzdöttek a derék honfiak,  
Merészen szorítván a fegyvert.  
Itt hullották vad ágyúszđ  alatt  

bősz ellenségteret már nem nyert.  

Pokol gyulladt, ők vérbe ragadtak,  
Halvány ifjak és bajszos vének,  
Növeltek ér őt hősi halottak  

végül zengett 41iadalének.  

АII,j meg, testvér, ha. utad erre visz,  
Vérüket mindünkért ontottálz.  
Nézz szét, ejts könnyet, de légy büszke is,  
Itt állta Halhatatlan Brigád.  

I"tt vetette meg lábát els тΡántan  
nem hátrált ezer hala] el đtt.  

Emberségünk védték nagy tusában  
örök becsülést vívtak ki 6k,  

Kik drága vérük, . életük adták.  
Emlékükön ragyog kegyelet.  
Hamvukból nő  ki a szép Szabadság,  
Mit soha elvenni nem lehet.  

2. 

dv1k. 

$olmáni síkon anyák, hitvesek  
Járnak, hol férjük, fiuk elveszett.  
Megsimogatnak kis vadvirágot,  
Kedvesük talán éppen itt állott.  

-Itt harcolt és itt bukott halóiba.  
Mintha, virđgnak letört a szára.  
оdén és ifjan feküdtek sorba,  
Szép arč k belevészett á porbt  



Még sóhajtöttak: arám, gyermekem,  

S már éjtűnt álmuk fázó réteken.  
Сsatakös, . véres napokkal késđ  
Mondtak fölöttük búcsúszót, végs őt.  

Addig halálba dermedten vártak;  

Hogy jönnek egyre halott bajtársak.  
Az élők pedig győzelmet vesznek  

Az ellenségen, mely sunyít veszteg.  

Aztán jutalom: ragyogó napban  
Virul a r5na, gy őző  . dal harsan,  
Népek á népet forr бn ölelik .,  
Hősöket áldják s á csata helyit!  

3_  

Оszlopfólírát  

Népem kegyelte gyújtja ki kezét  
S  a boltra хјј  síkon szórja szerteszét 
Forró emlékezés piros rozsalt,. 	' 
Hősvér patakzott itt egykor bokáig. 

Áldott a lialál, mely életet adott, 
Iás áldotta nép,` mely véráldozatot 
.Tett a testvériség szent oltárára, 
Nagy eszméдyeiríkért ini síkrzállva  . . 
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Tévelygő  ifjú, harcokba botlottam, 
Béteg világrend tántorgо tt romlottam. 
Én életet és tisxtaságđt vággtarпl,  
Šžetnem .kitágult vad c&dálkozásban.  
mát arai jб  és šzép, élérfién?  
S csók menni k11 a kietlеn s*lél€beп '  

BaјњІ  birkóztаm s tartultÁm tanulta ~ .. . 
Ú, beh xideg és šzomórú a múltam. 

І . 

Magáin maradtam ; sok kégyetlén órán, 
Szennye léptem, bár tiszt2tšágonri óvnám ;  
BölcaгeSég titkát kutattam oly m©hbn,  

Hogy kinevetett ežer Gšúf Harpagón,  



Akik erszényük tartalmát nézték csak  
5 a bankón néhá megérzett a vérszag.  
Еn meg csak báván könyvekért  lohotam, 
---  ‚ beh rideg és szomorú a multám.  

 

'Elszalajtottam, mi gazdagság, stiépség,  
Mert .a dús zsákmányt elvitték vad vércsék;  
Akik lecsaptak idején mindenre,  
Mi léleknek szint s érdemes lehetne.  
Fölfalták, tépték, rútul megtaposták,  
Mi már nem kellett, kifosztva otthagyták.  
Nekem mi maradt? Álmodozó voltam...  
0, beh 'riged'és szomorú a multam,  

 

Anyagi szépség, mi szellemit tplál, 
De kevés jutott' elvadult világnál. 
Amit láthattam, amit ízlelhettem: 
Szegénység ,átka, zordon sors, kegyetlen. 
Mégis .nap felé vágytam, csillagokhoz, 
Maga a tiszta vágy már fényeket hoz. 
Néha így mentem, szent fényékre gyúltan. 

0, beh rideg és szomorú a multam. 

 

Nem vártam aanyt. Elismerést ćsupán. 
Csak kézszorítást — huszonöt év után. 
Huszgnöt évig jártam igaz úton. 
Hogy mi tartott meg, magam serre tudom. 
Most ideértem, els ő  nagy állomás, 
Nem vár egy- já szб, baráti áldómás. 
Dícsáret, obsit nem járna csak holtan?... 

beh rideg és'szomoru a' multam.  

 

Titkolt lázakat vittem a dalokba. 
Bánát nem fájt úgy, ha jártam dalolva. 
Szegények szíve megnyílt és kicsordult, 
Altalam szólt bús jelen és gonosz mult —  
Akik láthatták pályámat egészben, 
Azoknak többé nem érdem az érdem? 
Miért égtem el, miért is, boi т  01tam? 
-- 0, beh°rideg. és szomorú a multam. 

 

Eb, aki bánja. Ott, ahol én jártam, 
Fény aly kevés volt sötét éjszakában. 
Dé fényt szomjazók áldása kísérte 
Azt ;  aki néha bekapott a fénybe 



Еs egy sugarát a földre lehozta,  

S vívott bátran, hogy ne ragadjunk koszba.  
Mindig velük, a szomjazókkal doltam. 
-- Tán nem is rideg s szomorú a multam.  

VIII.  

Bocsássatok meg, ti néma, bús Szájak, 
Kik helyett mondtam káromlást, imákat. 
Ti, kikkel a Ját égyütt keresgettem, 
Hogy dalnokotok most kedveszegetten 
Szóit maga baján: '1:1  nem feledhettek, 
Szívben méritek föl az érdemeket. 
Szívetek enyém, veletek indultam.. 
—Mégsem rideg és szomorú;; & inaltam .. . 

(1951)  

Szerétni örökké,  
változatlan  

Nem tékozlom szívem szop honát, 
Hiszen sarlóm honim sorsán ..érik. 
Rossz szóra vigaszt a földem ád, 
Lelkem itt nő  tetejetlen égig. 

01y sokat mondott nekem e föld, 
S fiainak oly sokat mondtam én. 
Ha bú virágos kedvemre tört, 
Vigaszt - nyérten ц  szülőföldem ölén. 

Őseim csontja s elhullt pora 
Termékenyfté itt a 'jó rögöt. 
Volt az élet sákszor mostoha ;  
De hég a néphez idekötött. 

Szárnyaló szókkal vagy jajogva 
Mondtam szegény társaim énekét, 
Szfvünket emeltem magosra, 
Hogy naptűzként ,érézzék, ami Szép. 

Jövőt is súgtam csüggedőknek, 
Hiszen ,a hitem olyágy messze ért, 
Hogy álmaim itt kergetőztek, 
Hogy) közeljött a csábos mésazeség.  
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S. e;ért nem adom álmaimat., 
Nem adoma hitet, mely elkísért 
Végig, hol szomjú szív , neni ihat 
Tisztaságot, ha vad lápokhoz ért. 

Nyitott tenyéren fölemelem 
Szerény áldozatom: e szent rögöt, 
Hol vér s verejték a kényerem 
Adják, sujtó, aszott évek`-között. 

;Nézzétek, ó mennyi erő  kell 
Szeretni örökké, változatlan! 
Hogyhá őrjöngő  vihax fölkel, 
1Js - ha békés pácsírtászó csattan. 

Nemcsak a .miénk az -életünk ;  
Nemzedékeket fogunk mi đssze. 
Mult és jövő  ér össze velünk, 
Hogy a folytatást egészbe kösse. 

Tanúságoti .  teáz nemünk mellett 
Ragyogó dal s: csбmpe .dadogás, 
Vér, nyelv, tudás, hit énekelnek, 

mind, arai történik, oly csodás. 

Akit szándékok, akit бsök 
Jб  hitben népürík sórsához kötnek; 
Akit a szülőföld meggyőzött, 
Mind hiidetője lesz az örömeinek, 

Hogy a szabadságos életért 
Kiá?1ni mindig szent kötelesség, 

ha egyéni élted végetért: 
Az egész Létnek szépsége tessék. 

Az egész Lété, mély f ölrágyog 
Gyarapodó nétвzedékek útján.  

ha a Múhöг  magad ód'adod,  
úrбkké élsz, ném haltál meg k zrtá  

(1951, június.)  
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Elment a kedves  
Elment á kedves. Táп  egy pil?anat  
Volt csak ittléte villanó mamói.  
Be az ablakon_ kacagott a náp.  
Еs én öleltem, , nint tud9гіІ  haаyszor.  

Szívűnk összén,ott.. 0,  mb'st. hanxadszor.  
Csókban keréѕsuk fiúlдl : j6szagat.  
Bs míg édés, karQmba ћаn аtІоІ ,  
Agyunkön 1ázáos ének harsan t.  

Tüzés szp ének, egykor  : dalaІta` 
Vad tavašzoken щas szerélrnfxrík, 
Mikor  ёhéseп  s, xárraЃoga 
Otthoni zugeІyt  s hitvest  keтёstilпk. 

Otthonom  szavat, níosoІyat. }$о tа  
Ide, á zajos  šг.aйlodazugba  
5 amlg zuhantunk régi álmok,ba,  
Az е1еt  messze  гröpd'o'šótt zúgvá —  -- 

Most elment.  Нuváa;: éš đ  verdesi  
Az ablakot éš а  kontуos fká~ д 	.. 	~ 
Fejem ÍűTtet. NinСS 1*~ iтéz,' hItvesi F 
Hogy csfilápf'Yšá, mi fsmét. fáJЋát  — 

. 	 .: > х  Elment  a e~vitte  гиув  đqna а~  
Halk,  cndcs ёзókbk Yila~tđt4 ґiidég  

нo~elsгobabaтт  та~ап  пitагádtáпi,  
Hol  szаvarit. va~►airi i њ  пeтп; érti meg.  

Kint  ; аz esđbеп  a v©пан  -rohan  
Јаз  \ itt a 	̀~.  !'g~ 4%s r6z І .  

V ѓ .~ x ~~~1~~ s  ott`~ гвn~~, 
-- 1~
~  зѓа- i б 1:. ёІћ  a' -  аг' á11. 

Hos:žtz t8п  it 	pak +' .ахп  rxti 
t}, ~ n '~  vо  

1~5  ё~ári ёg~ ~ 
[м,,уΡ 	 ~ , г 	 ~  ' Mint  mб f, fN> 	ёо 1t fOrrtS titkait  
АТnќќіoзn 	ѕ  b ґiаt hegёd(í Yi . 	.  

NeYíiéг  а  Bttést. Кr~zakađt ёІet  
~ .. 	 _ Vć~Tzik  а  Ihаg лy пylrkoS рđiT?lánárl.  

14éin áIy itjІ t6k а  mёsa;eségek, . 
Mint a  kiizél ыгtisú csákj ~á faj  

(ZomUor,  1951.) 
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