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[Vákát oldal] 
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1. Fordítás 


E gyűjteményből megtudod, 
az élet mily tarkán futott. 


(Goethe) 


 


2. Tandíjamról 


Borsos tandíjat kell érte fizetnem, 
hogy lássák a vizsgán: mitse tudok. 


 


3. Önkéntes munkán 


Ajándék lónak ne nézd a fogát! – 
mondtad vigyorogva, koma. 
De ajándékba csak jó lovat adj! – 
mondtam vigyorogva, koma. 
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4. Új malthuszistákra 


Azt javasoljátok, kevesebbet öleljen az ember? 
Bölcs e tanács! Bár megszívelte volna apátok!.. 


 


5. Bölcsek köve 


A bölcsek kövét, ha nem lelem meg, 
keresek tovább. 


S ha jobb nem akad, meglelem a 
bölcsek kavicsát. 
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Tündéri játék 
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[Vákát oldal] 
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Hógolyó 


Ruhákba és hajakba 
hógolyó hull, hólabda. 
 
Lánynépség visong: a hó 
szerelmesen olvadó. 
 
Öreg néni bandukol 
át a hópihés úton, 
 
nem látszik rajta, hogy vén, 
havas kendő van fején. 
 
A fiúk körülfogják, 
mindjárt meg is mosdatják — 
 
s akkor veszik észre... ó! 
– Bocsánat szegény anyó. 
 
De a néni mit se szól, – 
nem volt rossz a hógolyó. 
 
Lánynak nézte tíz kamasz, 
mért volna oly nagy baj az! 
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S már megy tovább, bandukol, 
át a hó-sűrűs úton – 
 
nem is ment, szállt könnyedén – 
elszállt egy nagy hópihén. 


(1954) 
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Szánkáztunk… 
 


Szánkáztunk Béla öcsémmel – 
röpült a szán, 
mint hajdanán 


lelkem, a gyermeki lélek. 
 
Enyém volt minden s álmaim 


nem fogta jég, 
se fagy, se hó! 
Így szállni jó! 


Így szállok én, amíg élek. 


(1954) 
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Decemberi reggel 


Szeretlek hó hava, téli fehérség! 
Megóv saját melegem fedezéke 
jégcsap-dzsidáid ellen, s lengnek utánam 
a lélek párái, lehelet-sálak. 
 
Járok a hóban, habfehér szénája csillog, 
ropogtatja bakancsom abrakos kedve, – 
villog a reggel, és ébred az udvar, 
s csillagok játsznak a hajnali hóban. 


(1955)
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Hóesés 


Friss szagú hó, télszagú hó 
dől a földre 
habfehéren. 
Valamelyik szépnagyanyám 
sütés előtt, lisztet szitál 
fönn az égben. 
 
A nagyapám meg csak nézi 
férfi módra: 
— Asszony dolga. 
Pipára gyújt s úgy pöfékel, 
hogy az eget szürkeséggel 
mind bevonja. 


(1954) 
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Puszta felől 
 
Puszta felől, róna felől, 
boglyántúlról, erdő felől, 
keseredő szelek elől 
szaladnak a fellegek. 
Csordáthajtó, kurjongató, 
kanászkürtöt riogató 
égzengés lesz, hasogató — 
már az eső csepereg. 
 
Kormosodik, mint a fazék, 
szakadozott háló az ég, 
szikrát vetnek a kecsegék — 
evickélő mennykövek. 
Eget-földet dörögtető, 
vadvízeket hörögtető 
zuhany alatt tapicskolnak a füvek. 


(1954) 
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Nyári folyón 


Nyári folyón karcsú kis kajakkal 
dalolva úsztam én. 


Ifjú, forró ittasult szivemmel 
siklottam át a Szamos vad vízén. 


 
Nagy-nagy füzek horgásztak hallgatag, 


s fütyölve szálltam én, 
fehér kövek csobbantak és halak, 
s alámerültek álmok rejtekén. 
 
Zűrös zengések, gigászi csönddel 


fértek meg lelkem szigetén, – 
Most gyermek vagy és csilingelőn esengel 


apádnak, hogy tartson víz színén, 
majd borongós, boros férfihanggal 
dalolgatsz a vad hullámokon, 
s összezengsz a déli nagyharanggal, 
mely átzuhog a tikkadt városon. 


(1955) 
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Tavaszi séta 


Cseveg a kislány a parki padon, 
méláz a néni a gombolyagon, 
és nemcsak a nap süt, nemcsak a nap; 
a selymek, a vállak, a villó fogak. 
 
Körül a főtér virágkehely, 
nyüzsög; nincs benne tűhegynyi hely, 
méhecskék: lányok raja köröz, 
rájuk férfihang, dongó döhög. 
 
Könnyű az ég, a nóta, a fák, 
a hímpor-öröm, a lágy kacagás, 
új szívet fednek a könnyű ruhák, 
pillangók szárnyán száll a világ. 
 
Báloznak az utcák s a tiszta terek, 
tánc ez a séta s a pörgő szelek 
összefonódnak, siklik az ég – 
tisztulj derűvé, emberiség! 


(1954) 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Páskándi Géza: Piros Madár 


53 


 
 
 
Tündéri játék 
 
Füvecskén járni, 
mezitláb állni, 
körbecikázni, 
futni, cicázni, 
földre lehullni, 
úgy megújulni – 


égi ajándék: 
tündéri játék. 


 
Ölelni véled 
a mindenséget, 
hajadbakapni, 
megsimogatni, 
arany-gyeplőcskéd 
meghuzogatni, 
azután ismét 
eligazgatni – 


égi ajándék: 
tündéri játék. 


 
Láncfűvet tépni 
csermelybe lépni, 
friss vizet inni, 
marokba vinni, 
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birokra kelni 
s náladnál, gyöngyöm, 
erősebb lenni– 


égi ajándék: 
tündéri játék. 


 
Engem karmolni, 
téged karolni, 
nagy csöndbe lenni, 
nem lélegezni, 
barlangba búni, 
napfényt elfúni, 
éjszakát hozni, 
mámorosodni – 


égi ajándék: 
tündéri játék. 


 
Áldott ajándék, 
tündéri játék, 
ó, ifjúságom, 
bántott virágom, 
játszál csak, játszál, 
gyötört virágszál! 
Jaj, vidámodni 
tavasztól őszig, 
játszani szépen 
boldog jövősdit – 


égi ajándék: 
tündéri játék. 


(1956) 
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Mosdó előtt 


Mosakodtam, de jaj a víz 
nem mosta meg az arcomat, 
törülköztem s a kendő jaj 
nem törölt meg, mert elszakadt. 
 
Megnéztem aztán és a víz 
a mosdótálból szertefolyt, 
s úgy láttam, akkor láttam én, 
hogy a szeretőm könnye volt. 


(1949—50) 
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Szeretlek én, te is szeress 


Szeretlek én, te is szeress. 
Nevetek én, te is nevess. 
Rádhajolok, nyújtsad a szád. 
Simogatlak. Vesd le ruhád. 


(1953) 
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Májusfa 


Tyukodi Évi kapuján 
ott lobogott a májusfám, 
barkásfűzön kék pántlikám, – 
most is őrzi az a leány. 
 
Kacorral nyestem az ágát, 
megcsókoltam szűz virágát, 
harmonikázott az égbolt, 
a Nyár-utca nagyon szép volt. 
 
A májusfa egy napig tart, 
a csók íze örökké tart, 
s ha már elfut a kékségbe, 
tart a szerelem emléke. 


(1954) 
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Szeretném, ha... 


Szeretném, ha valakinek,  
én lennék az öröm s bánat, – 


szeretném, ha valakinek 
oly szép lennék, mint anyámnak. 


(1953) 
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Oly könnyen 


Oly könnyen tudok már szeretni 
és talán tudom is miért: 


úgy vagyok, mint az évszakokkal, 
meglátom mindben, ami szép. 


Télben a metsző frisseséget, 
nyaraknak tűnő illatát, 
az új tavaszban a szerelmet 
s az őszben azt, hogy megadja magát 


a bölcs erőt, hogy duruzsolva 
viseli el a szép halált. 


 
Oly könnyen tudok már szeretni, 


a szívem tágas, olyan ép: 
én mindenkiben megkeresem, 


és meg is lelem, ami szép. 


(1953) 
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Talán egy csókod... 


Talán egy csókod is elég lesz, 
ahhoz, hogy holtig bennem éghess. 
Egy jó szód, egy simogatásod, 
mosollyá szépült hallgatásod 
elég lesz búcsúzóul nékem – – 
Ó, küzdj ellene szívem, vérem, 
hogy ilyen kevéssel beérjem! 


(1953) 
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Paizsraemelés 


Mint vezéremet, én-szerelmemet, 
szívem paizsára fölemeltelek, 
 
hogy az emberek is megláthassanak, 
s mert szépek vagyunk, megáldhassanak. 


(1955) 
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Hallgass borzongva 


Hallgass borzongva. Borzongva hallgasd 
minden szavamat. 


Ha lágyan szólok, gondold meg: Júdás is 
lágyan ejtette a szavakat. 


 
Ha kiabálok, gondold el: Görgey s Kossuth is 


egyként kiabált. 
Borzongva hallgasd minden szavamat, 


nem tudni mit igér: életet, halált? 
 
Hallgasd borzongva vallomásomat, 


hogy szeretlek, de gondold utána: nem sokáig, 
gondold utána: keddig, szombatig, 960-ig, 


vagy legkésőbb a korai halálig. 
 
Szeretlek. Most még igen, de holnap 


lehet, hogy már égve gyűlöllek. 
Leselkedik a lehetőség: 


ellensége minden öröknek. 


(1956) 
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Változatok virágénekre 
 
Virág vagy te, virág, 
valótalan világ, 
verdeső kín-szemérem, 
arcodba szállt a vérem. 
 
Szirom szíved az űrt ez 
illattal átrepülte. 
Virág vagy te, virág, 
csókolatlan jövőm, 
szagolatlan virág. 
 
Virágok világa, világok virága, 
megálmodott tenger hús-vér hableánya, 
egyetlen hiányom, jövendő asszonyom, 
orgona-zengésű májusi dallamom. 
 
Anyácskám, pajtásom, 
angyali bajtársam, 
derűs játszótársam, 
papást-mamást játszó 
életemnek fele. 
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Vas-szöggel veretésem, 
keserű kínzatásom, 
ajzásom, buzdulásom, 
ámuló elmúlásom, 
szerelmes pusztulásom, 
gyöngyöző kacagásom – 
májusi rózsa – ágon. 
 
Ágadról leszakítlak. 
arany-vázámba hívlak, 
illatos, forró hűség, 
szerelem-pázsit hűsét 
kínálom néked, drága, 
árvaság vadvirága. 
 
Bájfűvel cirogatlak, 
itallal megitatlak, 
bűvölve hivogatlak, 
– Jaj, várj meg engem, bájolt virágom. 
Virág-öbölre vár uszályom. 
 
– Jaj, gyere hozzám, 
aranyos rózsám, 
viola-ágam, 
gyöngyös virágom, 
 
sorsom csokrába, 
koszorújába, 
fekete kertbe 
fehér virágnak. 
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Áldott ágyamba hívlak, – 
magamnak leszakítlak, – 
Kicsi sikolyod, remegésed 
a boldogság lészen, mely eléget: 
a nekem szentelt élet. 
 
S boldogság lesz menésed-maradásod, 
az én átkommal jajong majd átkod, 
s te, ki most még annyi férfira nézel, 
csak velem törődsz majd, csak engem nézel. 
 
Gondolatodat én majd betöltöm. 
S csak utánam futsz, csak az én hűségemért, 
s ha öregszem, velem sírsz minden elhullott évemért 
s velem zokogsz majd az eljátszott édes édenért. 


 
Ágadról leszakítlak, – 
mellembe dobogni hívlak, 
életem ostorába ágnak, fonatnak hívlak 
s csattanni megtanítlak. 


 
Szeretlek! Légy híve hívednek, kedves, 
Szeretlek! Légy szívvel szívemhez kedves. 
S jaj, ne taszíts el, nem teheted, 
hogy lerázd válladról szegény fejemet. 
Szerelem hite kell, szerelmes szeretet, 
az kell e főnek. Anyámtól kenyeret 
kérhettem így, ahogy most tőled 
kérem: ne hagyd el jövendőmet. 
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Szeretlek s ha rólam leveszed szemed, 
én nem nézek kutakkal farkasszemet, 
nem keresek sem golyót, se kötelet, 
üldözni se foglak szavaimmal, 


csak nézni, boldogan s boldogtalanul, 
s bárhová lépsz, e szempár sugara mindig arcodra hull. 
s el fogsz hervadni, halovány aranyom, 
maradék kincsem, boldogtalanom. 
 
Ó, Júliám, szeretlek nagyon. 
Ez az örömöm s ez a bánatom. 
Homlokod hűs horizontja röpíti s rántja le képzeletem, 
homlokod ívét, mint nap-pályát futja be tűzlángú szemem. 
s megbújni, rejtezni, megvallani s ocsúdni zokogva 
én csak hajad ősrengetegében tudok már, 
mint a legutolsó 
szerelmes betyár. 


(1956) 
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Bemutatkozás 
 
Bemutatkozom, tudom mi az illem. 
Így tesz az, ki végülis belépett 
világodba, Nyugtalan Költészet, 
te örökmozgó, friss redakció, 
hol főszerkesztő maga Ady Endre, 
irodalmi titkár: Arany János, 
és Attiláé az Ipari Osztály. 
 
S most alázattal kéziratát hozza 
s a szerkesztőhöz félénken kopogtat 
egy ismeretlen nyurga, sovány fickó, 
ki Petőfiről azt tudta először, 
hogy a költő káder-lapja tiszta, 
s ha ma él, itt e fortyogó világban, 
lehetne (és lenne!) kommunista. 
 
Hát alázattal kéziratát hozza 
a nyurga fickó: közöljék a versét. 
Szíve szerint: költőnek való. 
Költő-káder, a gerince jó – 
ezért remélne sokat egy új laptól, 
de nem kér kölcsön (hiszen nem is kapna) 
erre pénzt az Írói Alaptól. 
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S ezért golyózták ki a Szövetségből, 
(nem a munkás-parasztból, abba benne van!) 
S ím, eldúdolja végül boldogan, 
hogy bármi sok baj is zúdult fejére 
e kézirattal idejutott végre. 
 
Hát tisztelettel kéziratát hozza. 
(Bátyja nyomdász. Szedje ki a nyomda) 
— — A korrekturát ő maga javítja. 
Fizetése: két pakk cigaretta. 
S nem dönt kapút. Az ajtókon kopogtat. 
 
(1954) 








[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Páskándi Géza: Piros Madár 


 
 
 
 
 
 
 


Piros Madár 
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[Vákát oldal] 
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Galambász 


Jaj, gyöngy-galambjaim: kávészín, bóbitás, 
az vagyok én most is: tűnődő galambász, 
 
az voltam én mindig: néztem a pörkli-kant, 
kitárt szárnyaival a Nap felé rohant, 
 
nem felhők szélébe, gomolyos magasba, 
de a Nap szívébe, egyenest a Napba! 
 
Jaj, vajon a nap-láng mennybéli vidékről 
leperzseli őket az otthonos égről?! 
 
Jaj, vajon a szép kan fadúcába megtér, 
vagy elhódítja az idő s irdatlan tér? 
 
Nézem szavaimat, búgásuk fülelem – 
ó, röpíti őket a galamb-szerelem, 
 
hívják-kápráztatják kínzó messzeségek, 
de a földi dúcba mindig visszatérnek. 


(1956) 
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Huszonkét éve 


Jól tetted jó anyám, 
hogy világrahoztál, 
ha meg nem fojtottál 
hogy vízbe nem dobtál. 
 
Jól tetted jó anyám, 
hogy nem vetéltél el, 
ha tápláltál tejjel, 
kenyérrel és vérrel. 
 
Szerezhettél volna 
orvosra költséget 
s én nem láttam volna 
meg a mindenséget. 
 
Eláshattál volna 
a gyárfal tövében 
kétkilós koromban 
pisla mécses-fényben – 
 
s volna tán más fiad, 
de az nem én volnék, 
nehéz szelek szárnyán 
halált szimatolnék. 
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Akkor csak rajtad múlt 
életem-halálom, 
de most már tízezrek 
akarják halálom. 
 
De most milliárdok 
akarják, hogy éljek 
vállukon tartják a 
csillag-mindenséget – 
 
És az a tízezer 
elhull majd örökre, – 
súlyos földgömbünk: az 
emberiség ökle! 
 
Jól tetted anyám, hogy 
szültél szerelemmel, 
sosem kellett ide 
tán még ennyi ember. 
 
Sosem kellett ide 
tán még annyi bátor, 
ki nem ijed meg a 
gyávák zsivajától. 
 
Jól tetted jó anyám, 
jó anyám, dajkám is, 
megcsókolom érte 
a lábad nyomát is. 


(1956) 
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Belehullott a nagy kútba… 


A kútunkba hullt a könnyem, 
mikor házunk odahagytam. 
Édesanyám csomagolt s én 
vizet mertem pirkadatban. 
 
Belehullott a nagy kútba 
egy picike, árva könnyem. 
Meríts vizet, édesanyám, 
Hátha feljő a vödörben. 
 
Vizet merít édesanyám 
minden reggel, minden este, 
hogy egy árva könnycseppemet 
a nagy vízből kimerítse. 
 
Csörög a lánc a kútkáván. 
Ne sírj édesanyám nagyon. 
Ha elfog a gyermek-bánat 
otthon leszek egy hajnalon. 


(1956) 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Páskándi Géza: Piros Madár 


73 


 


Átúsztam… 


Átúsztam a Homoródot 
meztelenül, fényes délben – 
nem voltam bár versenyúszó, 
a nagy víztől mégse féltem. 
 
Pőrén ugrottam a partra, 
villogtam a sugarakkal – 
átúsztam a Homoródon 
meztelenül, fényes nappal. 
 
Kölyök-Robinzon énekem 
vitte habján a Homoród, 
s amikorra felöltöztem 
fejem fölé sütött a hold. 
 
Nem tudom, hogy ki hallgatta 
az elúszó egek alatt 
nótáimat, talán a táj 
béka-népe s a kis halak. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Páskándi Géza: Piros Madár 


74 


Nem tudom, de: így dalolnék! 
Mintha csórén, úgy pucéran 
állnék madárszállta dombon, 
mint még akkor kiskoromban. 
 
Így dalolnék, énekelnék, 
hogy elvigyék a nagy vizek, 
mintha kinek se dalolnék 
s énekelnék mindenkinek. 


(1956) 
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Ballada Csizek Feriről 
 
Izmos nyakára mámor ült, taglózták 


mészárosoknak való italok. 
Ökör-comb karján rengett az izomzat, 
verekedett és dalolt utcahosszat, – 


ökölvívó volt, félelmes balog. 
 
Ó, gyökér-lábú, szöghajú Ferencem, 
jól emlékszem még sonka-ökleidre. 
Te árva, árva! Krigli sör volt álmod... 
Nem nyerhetsz már világbajnokságot, 
hisz életed a halál kiütötte. 
 
Ó, szerencsétlen külvárosi Toldik, 
ti, boritalos, hentes-képű ősök, 
mért volt elég, ha ököllel monoklit 
rajzoltatok egy szem alá, ó, miért volt 
Ó, jaj, miért is nem lettetek hősök?! 


(1956) 
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Egy-két sebhely… 
 
Egy-két sebhely az államon, 
egy vágás a kezemfején 
hirdeti, hogy valamikor 
én is voltam báli legény. 
 
El-elnézem a sebeket: 
Bagó Feri... Érdi Jóska ... 
Házi Pityu... s a szerzőket 
mind felmondom mosolyogva. 
 
S mosolyom egy kicsit hetyke, 
pedig tudom: inkább szégyen, 
hiszen ők is idézhetik 
jó néhai szerzőségem. 
 
Kést köszörültünk a gyárban 
s öklöztük a homokzsákot, – – 
Ó, emberi önvédelem! 
Reánk senki sem vigyázott. 
 
Ó, késtfenő barna fiúk! 
Egymás anyját szidalmazók, – 
mért rúgott meg Érdi Jóska, 
s mért is vágtam szájon Bagót? 
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A lányokért? Isten tudja, 
Vicsorogva borittasan 
vették elő ők a kést s én 
rézveretű ökölvasam. 
 
Avagy talán sok vérünk volt? 
De hisz apáink, szegények, 
két háború éjszakáján 
lettek örök vérszegények. 
 
... S én a villanyfának dőlve 
holdas, báli éjjeleken 
tűnődtem az orromvérén, 
amely lefolyt az ingemen. 
 
Leányok szűz zsebkendője 
illette a homlokomat, 
megcsókolták vérző szemem 
s hátrafogták a karomat. 
 
... El-elnézem a sebeket, 
mormolgatom a neveket – 
nem is szégyen, nem is érdem 
s milyen jó, hogy rég volt, régen. 


(1956) 
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Elkésett levelezőlap Géza-napra 


Apám, apám, édes öregapám, 
névnaptól mámoros szemű, 


legyen neked édes a vinkó 
s az igazság se keserű. 


 
Legyen neked édes az élet 


s könnyű: gerenda, láda, zsák. 
Legyen a család békességes 


s legyenek huncut unokák. 
 
Apám, apám, öreg édesapám, 


öreg fiú a „munka mezején” 
földobnám válladra a zsákot, 


és könnyítnék terheden, szegény. 
 
Én vinném a város végétől 


egész a Hortobágy-útig, 
s felváltva vinnénk, váltogatva 


a hídon át a kapuig. 
 
S úgy bandukolnánk egymás mellett 


mint két férfi, ki érti már, 
mért szédítő az akác-illat s a 


verejték-szivárványú nyár. 


(1956) 
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Eső után 
 
Az ősállatok patája nyomát 
kövekben meglelitek, 
de eső után a lábam nyomát 
a töppedt sárban nem lelheti meg 
senki, soha már. 
Tapicskoltam mint gyermek, a sárban. 
Lábam nyomát most sírva keresem 
folyóparton, homokszélű lapályon, 
pocsolyákban és utca-köveken. 
 
Állok esőben, csillámos cseppek 
hullnak vállamra s gurulnak tovább. 
Konokul keresem, szólongatom a sárból 
gyermeki-édes lábacskám nyomát. 
 
Jöjj elő, mutasd meg arcod, lábnyomom, 
ártatlan szentség, merre mentél? 
Mutasd utamat, felnőttem, mutasd, 
merre indultál és meg hol pihentél? 
 
Az ősállatok patája nyoma 


kövekben él tovább. 
De gyermekségem lábnyom-arcát 


eltaposta egy férfi-láb. 


(1956) 
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Elégia, téli kertben 


Behavazott ismét a tél 
hűvös jóságú szerelemmel, 
anyám virágos kertje. 
Száll, leng s hajlong a milliom 
fagytűzű havas liliom. 
Hideg darázs a napsugár, 
fullánkja szúr zizegve. 


 
Behavazott ismét a tél, 


fehér és hűvös szerelemmel, 
anyám virágos kertje. 
Voltam egyetlen virágod, 
és álmodtam a virág-álmot: 
illattal hódítok világot, 
míg halál nem jő szememre. 


 
Behavazott ismét a tél, 


egy évvel ismét több a tél, 
anyám virágos kertje. 
És nézd, most hervad a bibém, 
virág-szívem fagy-könnyes már, 
szemem szirmát belepte dér, 
illatom társtalan illat. 
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Behavazott ismét a tél, 
fehér jóságú szerelemmel, 
anyám virágos kertje. 


– – – – – – – – – – – – – – 
Szerelmetlen virág-fiad, 
Önillatára ráriad, 
szállt-szerelmeket rikat, 
fagy-pompájú szív-kertben. 
 
Önillatára ráriad, 
szállt-szerelmeket rikat, 
jég-gyöngy a könnye: ó, anyám, 
söpörd ki házunk udvarát, 
söpörd le szívem rossz havát, 
te segíts, szánj meg legalább. 


(1956) 
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Illatok éneke, nyáron 


Boldog hullámokba vesd magad és ringatózzál!. 
Hideg habok hitébe megfogózzál! 


A víz felett, mint halászmadár 
csőrét feni a tikkatag nyár. 


 
Most halak csapódnak testedhez, 


s rémülten úsznak tovább. 
– – – – – – – – – – – – – – – – 
Ó, érezted már, állván a parton, 
a föveny, a vízirózsa, a béka és hal illatát? 
Oldódtál már fel 


a testvéri táj örökös illatában, 
érezted már, hogy illat vagy te is, 


illat az illat-világban? 
(Hogy a növényzet téged is illatként fog fel, 


nem lát, nem gondol el, 
neki csak illat vagy, semmi más!) 
 
Ó, illat-élet s még felfedezetlen illat-világok! 
Hány illat halt el illanó halállal 
az őskezdetek óta, amit már feledett illat-emlékezésünk, 
amire már 
nem emlékszik a szaglás, 
s nem emlékszik a Nyár! 
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Elfeledett évmilliós illatok, kik 
nem tűntök elő soha többé, 
de részei vagytok az összeállott új 
illet-elemnek! 
– – – – – – – – – – – – – – – 
...És az illatok átváltozása volt a legkeserűbb illatigazság! 
Amikor az illatból szag lett, 
s a szag bűzzé rohadott a 
megmaradásért. 
Mert az illatot sokszor nem érzi az orr, 
a náthás buta orrot csak a szag vagy a bűz facsarintja – – 
alkalmazkodott hát a sok kicsi illat! 
– – – De éreztem én hősi illatot is már! 
Gyárkerti virág birokrakelt a gépolaj szagával 
s illatnak maradott meg! 
Hős illatról adok hírt, ki bűzök viharában, 
szagok felhőjében illatnak maradott meg! 
 


Ó, mennyi mindent 
igéz beléd e nyár! 
Ó, érezted már, 
állván a parton, a föveny, 
a vízirózsa, a béka és hal illatát!? 
Oldódtál már fel 
a testvéri táj örökös illatában, 
érezted már, hogy illat vagy te is, 
illat az illat-világban?! 
Illat vagy te is. 
Illat-nép a te ősi sereged: 
a bűzben, szagban is illatként maradottak, 
az inkább meghaló, illanó illat-halottak, 
illatok végvárában lakozók – 
a hősök népe: ez a te néped! 


Ezért maradsz meg illatnak te is. 
(1956) 
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Csillag-néző 
 
Nézem az éjszaka csillagait, 
de káprázatuk már el nem vakít. 
Gyermekségemben vágytam volna az égre, 
hol tejből, tejporból van az út; 
botond-buzogányú öklömmel 
döngetni égi kaput. 
 
Látom, a mennyei térből 
egy csillag lerohan. 
Csillagidéző, csillagigéző, 
csillagszemű éjszaka van. 
 
Én, birkozók, ökölvívók ivadéka 
lágyulok csillagokon 
Csillagok emlőjén kisded reményem 
naponta megszoptatom. 
 
Nézem az éjszaka csillag-seregeit 
s tűnt romantikák pezsgése újra hevít. 
Én az űrbe nem lépek soha hasztalanul – 
ha hideg-csillag bálványú az ember, 
nem üstökös lesz, kaviccsá-röggé fakul. 
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Te vagy hát csillagom, Ember! 
Fürkésző szemöldököm 
teérted rándul az égre, 
vonja fel kín, simítja boldog öröm. 
 


Te vagy a Csillagom, Század, 
csillagok csokra, Emberiség – 
s csillag-népek vesszőfutása 
közt is meglelem jövőd hitét! 
 


Engem a kor 
szűk homlokúnak, igásnak ábrázolt valamikor. 
Jövőre termettem mégis, édesanyám 
– maga is csillag – 
úgy táplált fel csöcsén-ajakán. 
 


Ezért ha oly sötét lenne, 
hogy nap se derítene fényt, 
s mindenki sírna hűlt zokogással, – 
remélném én a reményt! 
 


Remélném, hogy agy-katakombák 
mélye nem eszme-veszejtő labirint, 
s nem úgy szedjük, hideglelősen 
a mámort, mint maláriás a kinint. 
 


Ha úgy lenne is ...! De én a nap fia vagyok! 
S bár a mindenség feszíti homlokomat – 
akkor érzem igazán jól magamat 
ha feljön, dolgozni kezd 
vén fűtőmunkás apám: a Nap! 
 


A nap fia, az vagyok én! 
Nap-himnuszt daloló dalia, 
s csak, mert a csillagra nap jön. 
azért a csillag-rend fia! 
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A nap fia, az vagyok én! 
Nappalok fényben fürösztött, víg gyermeke! 
Akit nem igáz, nem sujt soha sirámra 
babonás éji mese. 
 
Látom, a mennyei térből 
egy csillag most is lerohan, 
csillagigéző, napsugárt sejtő, 
bűvölő éjszaka van. 


(1956) 
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Hajnali négykor 


Mit tudtok csicseregni, 
mit tudtok kifecsegni 
nékem hajnali fecskék – 
s mit tudtok, kakasok 
valami okosat, 
ti, örök naivak? 
Hiszen én olvastam 
a tegnapi lapokat. 


(1956) 
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150.000 


Egy szótár megjelenésére 
 


Nincsenek hadaim — döbbenek rá olykor dühödten. 
S ímé, most 150.000 válogatott katona feszeng és toporog 


mögöttem. 
Több, mint a Rákóczié, mint a Mátyásé s én is toboroztam 
néhány százat örök seregemhez. 
150.000 magyar szó! Bajszos öreg katonák, 
pelyhező állú szó-fiókák, költők állandó hadserege, 
elég vagy minden győzelemhez! 


(1956) 
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Piros Madár 
 
Ment anyám a csillaghegyi ösvényeken, 
hűvös, kékszínű szilvafák tövében, 
ment a tükörhegyi gyalogúton, 
ment élete kicsiny csapásán, fekete nagykendőben. 
 
Fekete nagykendőben olyan volt, mint varjú-fióka, 
fekete nagykendő alól kifújta a szél aranyos szőke haját – 
(s jaj, én mindig azután fekete nagykendőben 
láttam jajongva menni minden édesanyát!) 
 
Ment a csattos, régimódi cipőben, 
tarka-babos, tavaszi hangulatú ruhában, 
arcán gyémántos foltok s szeme, a mennyei kék, 
könnyragyogva révült az anyaság mámorában. 
 
Ment tarka tehénkék tejéért, kiskannáját lóbálva lassan, 
ment gyümölcsért, s szeme mindig ott csüggött Isten egén 


a magasban 
Jóistenhez imádkozva ment Magoss Árpád tiszteleshez, 
a nyugalmashangú paphoz, a vastag-nyakú vereteshez. 
 
Imádkozott a kis megszületőért, aki már a szíve alatt volt. 
Akit lánykorában álmában hordott s szeme színében, 
akit akkor csárdásra hajló lába izmaiban hordott, 
de még nem gyűlt nászos szerelemmé lányka-szívében. 
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Lányos szíve már elkészült a gondolatokkal, 
már befogadta, dédelgette jövendő kisfiú-testem gondolatát, 
de még csak lányálom-kisded, szűzvágya-csecsemő voltam... 
S a gyönyörű lány haját a szélbeeresztve várta az édesapát. 
 


Ment anyám a csillaghegyi ösvényeken, 
örvénylő májusi orgona-tengereken, 
májusi tenger orgona-habjaiban 
lépdelt anyás mosolyával az én egyetlenem. 
 


Rúgtam szívében, annyira nőttem: már jeleket adtam. 
Első beszélgetésünk, istenem, mintha itt volna agyamban! 
Édesanyám, édesanyám, érdemes lesz megszületnem, 
Napot látnom, Rosszat látnom emberekben? 
 


Édesanyám, édesanyám, érdemes lesz, hogy lássanak? 
Nem jobb méhed gyümölcsének? 
Élni hagyni fognak-e majd? Nem ölnek meg? Nem kínoznak? 
Szeretni fog a szeretőm? Lesz kenyerem? Hát bort – 


hoznak? 
 


De a Nap és de a Világ 
úgy csalogatja kisfiát, 
mint gyermek a csigabigát. 


 


Szeretni fog a szeretőm? 
Édes lesz-e az italom? 
Ember leszek? Állat leszek? 
Enyém lesz-e a hatalom? 
 


Enyém lesz-e a dicsőség? 
Nem vág vajon el a vonat? 
Úgy tisztelik agyvelőmet, 
mint a saját birtokomat? 


 


De a Nap és de a Világ 
előcsalogatja fiát, 
mint gyermek a csigabigát. 
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Ment anyám a csillaghegyi ösvényeken, 
örvénylő májusi orgona-tengereken, 
májusi tenger orgona-habjaiban 
lépdelt anyás mosolyával az én egyetlenem. 
 


Hogy biztatott! Mennyi jót, hívót-csalogatót 
duruzsolt a világról magzatának, 
aki nem ismerte még mit jelent: itthagyott semmi ember 
megperzselt szerető, kiégett szörnyű bánat, 
 


közöny hamujával beszórt, letarolt fej, 
aki új Archimedesként rászól a katonára: 


– Ne bántsd a koponyánkat! 
 


Hogy bíztatott! Mennyi csábos, borzongató szépet- 
jót mondott a világról – mely igézet –, 
mitsemtudó, semmit-sejtő buta kis magzatának, 
ki nem tudta még mi a csalódott-kínú bánat, 
 


ki nem tudta, hogy szörnyű összeesküvés 
készül a világban az embriók ellen, 
hogy a terhes anya inkább eszik (neki enni adnak!), 
hogy a csecsemő mitse sejtsen, 
nehogy rémülten, megutálva milliónyi szörnyet, 
a köldökzsinórt már ott benn, ráfonja en-nyakára... 
Hogy biztatott, hogy jöjjek a világra! 
 


Édesanyám, édesanyám, hős-homlok az enyém, 
nem szültél hiába, Csillaghegy ösvényén, 
nem szültél hiába, igazat dalolok 
mindig a világra! 
 


Igazat dalolok — jótét-hülyék ellen, 
s róka-tekintetek vizslatják a mellem. 
Igazat dalolok: jaj, én megcsalódtam, 
legényes, leányos álmokban halódtam. 
– – – S mégis, mégis bennem él a remény, 
hogy az igazság nem tünemény! 
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Édesanyám, édesanyám, kidalolom: 
áldott méhed volt édenem, 
boldog honom, 
erős váram, 
tiszta lakom, 
szív-otthonom. 
 


Mégsem bánom, nem bánhatom, 
hogy kiűzettem édenéből. 
S ne peregjen bánatos könny 
az anyaméh után síró 
kedves magzatok szeméből. 
 


Emeljétek fel naív homlokukat! 
Emeld fel naív koponyád, csalódott embrió-had! 
Hiszékeny, primitív fők! 
Álomlátón mindent megtevők! 
Krisztusi küldetésű korosztály, 
ne hullajtsd le fejed! 
 


Hajdani vak-cselekvő, pisszt se tűrő, 
forrongó agyvelő, 
ifjúságom, próbálj álmodni még! 
 


Vagy ész és hit küzdelme végleg közönyre alázott? 
Események gyors váltakozása fölmorzsolta ifjú gerinced? 
Jaj, rossz is gondolni rá, rossz is gondolni rá – 
jaj, csak lássam szállni újra hitem piros madarát! 
 


Hajlott a hátam édesanyám, egyenesítse ki újra a hit, 
édesanyám, édesanyám lehessek újra naív! 
Hadd legyek, hadd legyek, hadd legyek újra naív! 
Édesanyám, szürke, éles eszem kalitjába van zárva a hit. 
legszebb piros madaram, mely mennybe-menni tanít! 
 


Édesanyám, édesanyám, te rázz fel legalább – 
szabadítsd ki, szabadítsd meg, szabadítsd, szabadítsd 


hitem piros madarát! 


(1956) 
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Egyetlen pártra… 


Csak remegjen a szerencsejátékos 
és izgatottan nézze lapjait: 
bevált, nem vált? Tán rossz lapot húzott? 
Én most kajánul nézem kínjait. 
 
Egyetlen pártra tettem fel én mindent. 
Tékozló fiú? Igen, gyermek voltam én, 
kinek dajkája szent könnyelműség, – 
és amit tettem, mégsem bánom én. 
 
Egyetlen pártra tettem fel jövőmet, 
Gondoljátok el: még álmaim hatalmasok. 
Gondoljátok el: nem nagy tett ez akkor, 
hogyha már úgyis Matuzsálem vagyok; 
 
hiszen a mű kész! Mitse ronthat rajta 
egy-két ballépés, sírelőtti botlás. 
A lágy-agyú vénnek ezt mindenki elnézi, 
de ha én zuhanok, jaj, az élet-omlás! 
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Egyetlen pártra tettem fel én mindent. 
Egy vagy semmi! Mert ahonnan jöttem, 
ezt emelte paizsára az Osztály, 
s ezt harsogták a jelszavak fölöttem. 
 
Egy vagy semmi! S most vágom a sipistát, 
a játékost, a nagy nyerészkedőt. 
Maradjak tiszta — úgysincs semmi kincsem – 
ha nem egyéb, hát önmagam előtt. 


(1956) 
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Disznótor, 1944 


I 


Már alig emlékszem a disznótorokra, 
pattogós tüzekre, ropogós fagyokra, 
 
csak arra az egyre emlékszem, amikor, 
mint nemzetek vére, éppúgy ömlött a bor, 
 
mikor két front között, egyetlenegy este 
nagy lakoma várt a lókerti gyerekre, 
 
mikor a Külváros először evett jót, 
és égő romokon perzselték a disznót. 


II 


 
– Ha jó világ jön ránk, oda nem kell semmi, 
ott majd mi is tudunk ruhákat szerezni, 
 
ha meg halálunk jön, sötét világvége – 
ibolyát szagolva gyűrű minek kéne? 
 
S a hasunkon spórolt szegény ruhatárat 
a hátunkra vettük, s neki a határnak! 
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Bejártuk a környék majd minden faluját, 
borért gyűrűt adtunk, sertésért meg ruhát. 
 


S mikor a paraszt is egyet gondolt vélünk: 
– Az isten se tudja, hogy még meddig élünk! – 
 


disznaját nem adta potom félcipőkért, 
cigarettát meg sót, de főleg cukrot kért. 
 


S nekünk szerencsénk volt: eldőlt szerelvények 
kínálták áruik a háborús égnek. 
 


Vasút mellett laktunk, nagygazdagok voltunk, 
kettős vagon-sor volt a mi fűszer-boltunk. 
 


Így a csere-bere nyugodtan folyt tovább, 
vittünk borsot, cukrot, vaniliát, dohányt, 
 


sót, gyufát, cukorkát, fahéjat, s ha akadt, 
elvittük magunktól a lámpaolajat. 
 


... Cinkét csipdes a fagy, az idő mogorva – 
és mi felkészültünk a nagy disznótorra. 


III 


Az volt a disznótor! Röfögött a malac, 
vakargattuk orrát a karámok alatt. 
 


Én azon a reggel pálinkát is ittam, 
ettől lettem bátor, s a tálat tartottam. 
 


Mikor perzseltünk, a tűz körül táncoltam, 
mint a Fűrész-gyárban indián-koromban. 
 


Most nem kézzel, késsel vakartam a hátát, 
s belenéztem, mikor a hasát felvágták. 
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Aztán késő estig minden óra hozott 
belőle valami jó kuriózumot. 
 


Reggel vére s bőre, majd a hurkatöltő, 
délben agya s később: kóstoló tepertő. 
 


Sokat is ettünk, de azért mindent mégse, 
tartogattuk gyomrunk s étvágyunk estére. 
 


Az volt a disznótor! Legelső, igazi – 
húshagyó a névnap, vízivás a lagzi, 
 


a keresztelő meg nagyböjtölő péntek, 
ahhoz képest, amit ez adott a népnek. 
 


Jöttek a fogások: orja-leves, hurka, 
kolbász, pirított máj, ecetes uborka – 
 


s az előkészítők: a bor korcsolyája: 
finom hájastészta s tepertőspogácsa. 
 


Jött a Gyehennából az az egy szál cigány 
s eljött kis szeretőm, Manci, a szomszédlány – 
 


ott topogtunk ketten egy üres sarokban, 
ha jól emlékszem, még szájon is csókoltam. 
 


És a felnőttekkel verset ittunk mi is, 
többször elgagyogtuk, mit mond az öreg Kis. 
 


S apáink, anyáink úgy táncoltak, mintha 
rugót tettek volna fáradt lábaikba. 
 


Rengeteget ittunk, rengeteget ettünk, 
mind azt hajtogattuk: de jó, hogy születtünk! 
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Két fiatal özvegy bankót tett a húrra, 
megvigasztalódni csárdást kértek újra. 
 


Húzd rá cigány, – mondták – nem ezért a pénzért, 
de amit nem kapunk, a hadi-segélyért! 
 


De a bánatunkért, amit a sors ránkmért, 
az élő vagy megholt édes uracskánkért! 
 


Jaj, de csunya is az, ha az asszony berug, – 
de ha így csinálnak, nagy lehet bánatuk. 
 


Jaj, de keserű az, ha az asszony részeg, – 
de akkor valóban csak a világ éghet! 
 


Apám is rikoltott, kihajtotta borát: 
Szerusz neked rohadt, borsólisztes világ! 
 


Elázott szegény és odadőlt a falhoz, 
úgy nézett ki, mint a himnuszban a balsors, 
 


úgy nézett ki szegény, mint egy nyúzott béka, 
nem tudni, melyik ő, melyik az árnyéka, 
 


mint akit épp tegnap kapott el a gépszíj, 
mint borostás rabló, kit kerget a vérdíj. 
 


Anyám rászólt: Na, te pilátusmacskája. 
Ő pislogott árván, nem nézett fel rája. 
 


De kihúzta magát és vigyázzba állott, 
tisztelgett anyámnak s egy nagyot kiáltott. 
 


– Alásan jelentem, Páskándi közlegény, 
jelentem alásan, katonaszökevény – 
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szanitész Váradon, de nem megy sehova, 
van egy felesége és van egy kis fia. 
 


Nem megy ő sehova, főhadnagy úr kérem, 
mert a háborúnak hálistennek vége! 
 


Tiszt uram, én már nem veszem be a kefét, 
Kiismertem én a magyarok istenét. 
 


Főhadnagy uramnak alásan jelentem, 
ne lőjenek főbe, amiért megszöktem, – 
 


főhadnagy úrnak is van egy felesége, 
szökjön meg maga is, főhadnagy úr kérem. 
 


Hagyjon! Ne vigyen el! Tiszt uram, ne bántson! 
Tiszt uram, levágom! Hohó... a családom! 
 


Feje már lekókadt, az anyám kivitte, 
hogy arcát a hideg egy kicsit frissítse. 
 


Kinn volt még disznótor! Villogott a világ, 
ugattak az ágyuk s hallgattak a kutyák. 
 


Szegénybőrt perzseltek a nagy mészárosok: 
a Horthyk, Hitlerek s antoneszkánusok. 
 


De az ablakunk már keletre volt tárva, 
életre készültünk és nem a halálra. 


IV 


Már alig emlékszem a disznótorokra, 
pattogós tüzekre, ropogó fagyokra, 
 


csak arra az egyre emlékszem, amikor 
mint nemzetek vére, éppúgy ömlött a bor. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Páskándi Géza: Piros Madár 


38 


mikor két front között egyetlenegy este 
nagy lakoma várt a munkásemberekre, 
 


mikor a külváros először lakott jól — 
s mikor már reméltük, hogy: nem is utólszor. 


(1954. november) 
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Ifjúság Szigetén 


Ó, Ifjúság Szigete, dúslombú fákkal 
szegélyezett, 
Boldogság Öble, ahol nem érnek 
a vad szelek, 
 
ó, ahol sokmillió Robinzon 
eledelét 
készíti, ruháját szabja s hirdeti: 
Sosem elég! 
 
Ó, boldog önellátás, boldog hitek! 
Jó hinni még, 
hogy mindünk Krisztus lesz – s mi leszünk 
Robinzonék. 
 
Jó hinni: mindünk csinál még valamit 
s tengerre száll 
a szigetről, gyűjtött kincseivel, 
amit talált. 
 
Jó hinni: majd mindenki nagy lesz, 
dicső vezér, 
s szervusz Boldog Öböl, nem lesz már kár 
a víg szigetért, 
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nem lesz már kár, bárha halál jön 
s tart aratót, 
megtettük a magunkét s jertek 
új szigetlakók, – 
 
de addig, de addig, amíg itt vagy 
a víg szigeten, 
élj úgy, hogy végül semmit se sajnálj 
s halj szívesen! 


(1952) 
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Mézesévek 


Világommal a mézeséveket 
most élem én. Úgy babusgatom, 
mint ifjú asszonyt első hajnalon – 
csak szépet tudok mondani neki, 
boldog szemem szeplőt nem láthat 
hol nőni érzem áldott magzatom – – 
 
Bocsássatok meg, elfogult vagyok! 


(1953) 
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Pacsirta 


Kicsi házunk gyepfutotta udvarán 
Olyan szépen énekelt az én anyám, 
 
Olyan szépen énekelt, míg dolgozott, – 
Nadrágot varrt vagy tán inget foltozott? 
 
Nem emlékszem, csak a hangja zeng felém; 
A kék ég meg tejcseppként ült a szemén. 
 
Olyan szépen, egyszerűen dalolta – 
Elhallgattak a csibék is az ólban. 
 
S körégyűltek, tátogatták kis csőrük, 
Mintha kendermagot szórna eléjük. 
 
Láttál már a mezők egén pacsirtát? 
Külvárosomban is vannak pacsirták, – 
 
Azt akarom, mindig énekeljenek – 
Szárnyuk alá kifeszítem az eget. 


(1954) 
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Vezetlek kézenfogva 


Gyárba jártál s megkerested 
nekem az első új ruhát, 
ne mondják, hogy aki szegény 
nem öltözteti a fiát. 
 
S mit elvittél uzsonnára 
visszahoztad a kenyeret, 
mert itthon kevesebb maradt, 
s értem felhőzted a szemed. 
 
De szerettelek is téged – 
a gyermeknek ez ős-joga. 
Ha valaki szidalmazott 
megbánta orra és foga. 
 
Apámtól is megvédtelek, 
ha rádemelte a kezét, 
sikítva szidtam, tudtam, hogy 
a bor vette el az eszét. 
 
Megvédtelek és utána 
öledhez bújtam boldogan – 
hallgattam könnyes suttogásod: 
– Megvéd. Nagy már az én fiam. 
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S látod, igazán megnőttem: 
magasabb lettem, már legény – 
ember, akinek szívében 
lányról is kél már költemény. 
 
S te már öregszel... nem érted 
mit akar itt az ifjúság – 
de majd viszlek kézenfogva, 
hogy megmutassam e hazát – 
 
s karkitárva, mint királyfi 
mutassak szét a földeken, 
amerre egyaránt virágzik 
a búza és a szerelem. 
 
Vezesselek gyárainkba, 
mint régi, drága ismerőst, 
lásd, hogy ifjú, szép hatalmunk, 
mennyire óriás-erős. 
 
Tudunk mi! — mondom és mosolygok 
s átfut rajtad a melegem, 
s viszlek, vezetlek kézenfogva, 
mintha te lennél gyermekem. 


(1953) 
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Amilyen szégyenem… 


Amilyen szégyenem, alázatom, bajom volt. 
olyan most kinyílt büszkeségem: teljes. 
Ruhám jobb szövetét apámék szőtték tiszta fonálból, 
s cipőm rámáját ők varrták új akarattal. 
 
Világom Győzelem vízesése, 
Gyári Fürdők zuhanya mosdatta a testem, 
hogy a jövendő tiszta asztalához üljek. 
Gyárkerti virágok nyíltak ki szememben, 
szépségük által látom meg a szépet — 
s elfogult vagyok, mint akármely kisded, 
ki anyja emlejénél nem lát vakítóbb fehéret. 
 
Amilyen szégyenem, alázatom, bajom volt, 
olyan most kinyílt büszkeségem: teljes, 
Úgy szívom cigarettám: lássák, 
csikkszedő fiú voltam én is, 
míg hozzád nem jutottam, 
csomag cigaretta! 
 
Úgy megyek a nappali utcán, mint aki tudja 
a járdakészítő néki hengerelte a flasztert! 
S matróz-ingem hajtását szél simogatja, 
s kacagva verekszem és fütyörészek. 


(1955) 
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Tíz éve... 


Tíz éve, hogy népem gerince egyenes lett 
s mégis, mennyi szolgaság: özön! 
Anyám a patikusné elé görnyed 
s apám, mint régen — ma is úgy köszön. 
 
Ó, mert nagy idő kell, míg megszületik 
az ember, aki senkitől se fél. 
Ébresztgetem hát gőgömet naponta: 
mozogjon bennem a külvárosi vér. 
 
Akarom, — mert a világ szeme rajtunk, — 
akarom: kalaplevéve üdvözöljön a Kor 
s megsüvegeljen a Jövendő. 
S ha majd egyszer New-Yorkban járok 
s a Wall-Street-en egy taxira várok. 
halljam suttogni: 
– Ők építik azt a világot. 
S akkor én elfogódva, 
emlékeim karjába fogózva 
gondolok múltra, jelenre, jövőre – – 
s aki mellettem elmegy, 
köszönjön előre. 


(1955) 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Páskándi Géza: Piros madár 


17 


 


Gőgöm jövője 


Tudom, gőgöm majd eltűnik – 
(tudom: szerény a bölcs), 
Úgy eltűnik, mint a virág, 
ha megjő a gyümölcs. 


(1955) 
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Mint liftes fiú… 


Mint liftes fiú figyeli 
a szálló emeleteket, 
úgy nézem a felvonóból 
a tünedező éveket. 
 
Az alagsorból jöttem én, 
s morgok két emelet között; 
a család fölkapaszkodott, 
már emeletre költözött. 
 
Ajtaján lesz majd tábla is. 
Ajtónállója ne legyen! 
Maradjon meg egyszerű kedve. 
Jövőjét féltőn figyelem. 


(1956) 
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Átment húgom 


Átment húgom a Szamoson, 
Szégyenét már le nem mosom. 
 
Szélben bomolt ki a kontya, 
Szétzilálta kis porontya. 
 
Kiabálnám, de csak súgom: 
Jaj, de sajnálom a húgom! 
 
De csak súgom, biztatgatom, 
Ne sírjon már a múltakon, 
 
Táplálja föl inkább fiát. 
Elfogadja ez a világ. 


(1956) 
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Télben 


Fehér tenger a hó, 
házunk havas hajó, 
tornácunk fedélzet. 
Senki sincsen otthon, 
csak anyám. Ruhát mos. 
Ő hát egyedül most 
hajónk legénysége. 
 
A fagyos kötél ring, 
feszül a fehér ing, 
mint hívó vitorla — 
Jaj, de segítenék, 
jaj, de odamennék 
arra a hajóra. 
 
Megmondanám néki 
– míg inget keményít – 
majd teszünk mi csodát. 
Megmondanám néki, 
építünk mi még itt 
nagy, gépi mosodát. 
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De addig is mossa 
ingeim habosra — 
senkim sincsen nekem, 
ő van egyedül csak, 
aki reám moshat, 
s ő mos is szívesen. 
 
A fagyos kötél ring, 
feszül a fehér ing, 
mint hívó vitorla. 
Én csak arra vágyom: 
juss révbe országom 
minden kis hajója. 


(1954) 
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Az alma és a fája 


Nem ártották az őseim 
magukat politikába. 
Szegények voltak, dolgosak voltak, 
hagyták az eszméket másra. 
 
Olyan messze, oly nagyon messze, 
almafámtól messzire estem – 
szegény nagyapám, csóválhatja 
bozontos fejét a mennyben. 


(1954) 
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Tornászlányok 


Lányok vonulnak tornaingben, 
hajukból zászlót bont a nap. 
Átvonul lelkemen a béke 
e szőke lobogók alatt. 


(1954) 
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Lókerti nyár 


Apám fűrészel, jó anyám meg 
karcsú kis kórókat kapál – 
munkájuk árnyékába búvok: 
Ne bánts, verejtékízű nyár! 


(1953) 
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Bajok között is... 


(A pánikbaesőknek) 
 


Bízom magamban. Bánatos 
korokban tudtam bízni. 
S ki kantin-koszton még sovány, 
bízzék, hogy meg fog hízni 
 
Én hittem istenekben is 
s szónokló szocdemeknek – 
szavaik, mint az ájtatos 
kecskeszakáll — rezegtek. 
 
Izgalmas újságoknak hittem 
s tőkésnek, úrnak, papnak – 
s most, mikor én vagyok az úr 
most ne higgyek – magamnak?! 


(1954) 
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Utcafelelős 


Anyám hogy utcafelelős lett, 
furcsán jóleső érzelem 
töltött el első pillanatban. 
Hisz én őt nem is ismerem. 
 
Ingemet mosta és vasalta 
tizenöt nehéz éven át, 
s bár hitt istenben, a templomnál 
elsőbb volt néki a család. 
 
Mit tudok róla? Szégyen, ámde 
ennyinél többet nem tudok. 
Szégyen, csak azt tudjuk anyánkról, 
mi tőle magunknak jutott. 
 
És lám ... most utcafelelős lett. 
Mosolygok rajta s ugratom. 
– Elvtársnő, új feladat: egy gomb 
meglazult kiskabátomon... 
 
Ha csikolnak sem kacagunk tán 
annyit, mint ketten most ezen. 
S ő önbírálatot csikar ki 
tőlem, 
hogy a nőmozgalmat 
ezután komolyan veszem. 


(1954) 
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Hogyha majd vallatóra 


1 


Hogyha majd vallatóra fognak 
hű társi szók és hű szemek; 
a sokat, a köszönhetetlent, 
testvér, kinek köszönheted – 
én nem beszélhetek barátról, 
noha kabátját adta át, 
sem könyvekről, sem szerelemről, 
mely rajtam bosszúlta magát. 
És anyámról sem szólhatok majd, 
pedig ő megszült engemet; 
gyenge és ideges szívében 
a zsarnok voltam; szeretett. 


2 


Hogyha majd vallatóra fognak 
hű társi szók és hű szemek; 
sem egy, sem száz, sem tízezer 
emberről nem beszélhetek. 
Nevelt a közösség jósága – 
szívet nekem ti adtatok, 
munkások, parasztok és költők, 
azzal, hogy meghallgattatok. 
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Mert ki voltam én? Ösztönén felnőtt, 
világot bámuló gyerek, 
ki azt sem tudta, hogy két dolog 
a párt és a szakszervezet, 
ki csupán sejtette, mi készül 
hazája tág ege alatt, 
s aki, mert árnyékukban nőtt meg, 
szerette úgy a gyárakat. 
 
Nevelt a közösség jósága. 
Szerkesztőségi asztalok, 
mezők, bányák, iskolák, gyárak, 
ti, akik láttátok, hogy jőnek 
ajkamra gyermeteg dalok, 
tanúskodjatok! 


3 


Baráti kéz, szülői szó és 
szívemig érő szerelem 
nem vihetnek már másabb útra — 
s pártom, te, rendelkezz velem. 
 
Ahogy te mondod, úgy cselekszem, 
akire szólsz, azzal verekszem, 
minden titkomba beavatlak, 
veled érzem magam szabadnak. 


(1953) 
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Zöld gyep hátán 


Zöld gyep hátán rúgjuk a labdát, – 
milyen szép! Hogy tud szállani! 
Gyermekkorom száz álma szálldos: 
Dermata, Törekvés, Fradi! 
 
Lakatos, ács, aki itt rúgja – 
s bírónak – megtette fiát. 
A kapus? Kapus a gyárban is. 
– Játszani tanul a világ. 
 
Borbély, cukrász, aki itt rúgja, 
kizöldül előttük a rét, 
talán még csak két nevet tudnak: 
Puskás és Petőfi nevét, 
 
de holnap?! Ó, rajta munkások! 
Hajrá, hajrá, Osztály-csapat! 
Végre már döntőbe jutottunk 
kétezer forduló alatt. 


(1953) 
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A Kubik és a tenger 


Mosóteknő volt ladikom, 
azzal úsztam a Kubikon, 
a szomorúfűzfák alatt, 
riogatva a madarat. 
 
Tengerész akartam lenni, 
tengerre akartam menni, – 
s elsüllyedt teknő-ladikom, 
gyermekkorom, Titanicom. 
 
Úgy elsüllyedt, hogy száz búvár 
se hozza fel, ha érte jár. 
Le az iszapba költözött, 
tündököl a kagylók között. 
 
Ez jutott eszembe akkor, 
ötvenhárom májusában 
a nagy tengerparton állva, 
szürke utazóruhában. 
 
A Fekete-tenger zúgott – 
s én beteltem életemmel. 
A Kubikba mi alászállt, 
habján fölhozta a Tenger. 


(1956) 





