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Nem éN kiáltok

Nem én kiáltok, a föld dübörög, 
Vigyázz, vigyázz, mert megőrült a sátán, 
Lapulj a források tiszta fenekére, 
Símulj az üveglapba, 
Rejtőzz a gyémántok fénye mögé, 
Kövek alatt a bogarak közé, 
Ó, rejtsd el magad a frissen sült kenyérben, 
Te szegény, szegény. 
Friss záporokkal szivárogj a földbe – 
Hiába fürösztöd önmagadban, 
Csak másban moshatod meg arcodat. 
Légy egy fűszálon a pici él 
S nagyobb leszel a világ tengelyénél. 
Ó, gépek, madarak, lombok, csillagok! 
Meddő anyánk gyerekért könyörög. 
Barátom, drága, szerelmes barátom, 
Akár borzalmas, akár nagyszerű, 
Nem én kiáltok, a föld dübörög.

1924 első fele
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tiszta szívvel

Nincsen apám, se anyám, 
se istenem, se hazám, 
se bölcsőm, se szemfedőm, 
se csókom, se szeretőm.

Harmadnapja nem eszek, 
se sokat, se keveset. 
Húsz esztendőm hatalom, 
húsz esztendőm eladom.

Hogyha nem kell senkinek, 
hát az ördög veszi meg. 
Tiszta szívvel betörök, 
ha kell, embert is ölök.

Elfognak és felkötnek, 
áldott földdel elfödnek 
s halált hozó fű terem 
gyönyörűszép szívemen.

1925. márc.
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áldalak búval, vigalommal

Áldalak búval, vigalommal, 
féltelek szeretnivalómmal, 
őrizlek kérő tenyerekkel: 
búzaföldekkel, fellegekkel.

Topogásod muzsikás romlás, 
falam ellened örök omlás, 
düledék-árnyán ringatózom, 
leheletedbe burkolózom.

Mindegy, szeretsz-e, nem szeretsz-e, 
szívemhez szívvel keveredsz-e, 
látlak, hallak és énekellek, 
Istennek tégedet felellek.

Hajnalban nyujtózik az erdő, 
ezer ölelő karja megnő, 
az égről a fényt leszakítja, 
szerelmes szívére borítja.

1927. karácsony
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tedd a kezed

Tedd a kezed 
homlokomra, 
mintha kezed 
kezem volna.

Úgy őrizz, mint 
ki gyilkolna, 
mintha éltem 
élted volna.

Úgy szeress, mint 
ha jó volna, 
mintha szívem 
szíved volna.

1928. máj.–jún.
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isteNem

Dolgaim elől rejtegetlek, 
Istenem, én nagyon szeretlek. 
Ha rikkancs volna mesterséged, 
segítnék kiabálni néked.

Hogyha meg szántóvető lennél, 
segítnék akkor is mindennél. 
A lovaidat is szeretném 
és szépen, okosan vezetném.

Vagy inkább ekeszarvat fogva 
szántanék én is a nyomodba, 
a szikre figyelnék, hogy ottan 
a vasat még mélyebbre nyomjam.

Ha csősz volnál, hogy óvd a sarjat, 
én zavarnám a fele varjat. 
S bármi efféle volna munkád, 
velem azt soha meg nem unnád.

Ha nevetnél, én is örülnék, 
vacsora után melléd ülnék, 
pipámat egy kicsit elkérnéd 
s én hosszan, mindent elbeszélnék.

1928 eleje/1934
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Holt vidék

Füstöl a víz, lóg a káka 
kókkadón a pusztaságba. 
Dunnába bútt fönn a magas. 
Sűrű csönd ropog a havas 
mezőben.

Kövér homály, zsíros, csendes; 
lapos lapály, kerek, rendes. 
Csak egy ladik, mely hallhatón 
kotyog még a kásás tavon 
magában.

Jeges ágak között zörgő 
időt vajudik az erdő. 
Csattogó fagy itt lel mohát 
s ideköti csontos lovát 
pihenni.

És a szőlő. Közbül szilva. 
A tőkéken nyirkos szalma. 
Sorakozó sovány karók, 
öreg parasztoknak valók 
járkálni.
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Tanya, – körülötte körbe 
fordul e táj. A tél körme 
oldaláról egy keveset 
repesztgeti még a meszet; 
eljátszik.

Az ól ajtaja kitárva. 
Lóg, nyikorog, szél babrálja. 
Hátha betéved egy malac 
s kukoricatábla szalad 
csövestül!

Kis szobában kis parasztok. 
Egy pipázik, de harasztot. 
Ezeken nem segít ima. 
Gondolkodva ülnek im a 
sötétben.

Uraságnak fagy a szőlő. 
Neki durrog az az erdő. 
Övé a tó s a jég alatt 
neki bujnak a jó halak 
iszapba.

1932. jan.


