
Bekiáltok… 

Bekiáltok egy épülő várba: 

Befogadtok-e végvári vezérek, 

Engem is harcos, végvári legénynek?...  

Van már erős szablyám: 

(igaz, hogy nem fényes) 

Van kedves paripám: 

(igaz, hogy nem kényes) 

És van már jó páncélom… 

Befogadtok-e végvári vezérek 

Engem is harcos, végvári legénynek?... 

Tudom, hogy még fiatal vagyok 

És most a veszélyek, ármányok 

Szörnyű nagyok, halálosak, 

Bekiáltok mégis a várba: 

Befogadtok-e végvári vezérek 

Engem is harcos, végvári legények?... 

A végvár alatt portyázgatok, 

S tavaszra keményen: 

Feleletet várok…. 

 

 

 

 

 

 

 



Minek jöttem… 

Lázas korok lázadt gyermekei 

Minek jöttem én közétek??! 

Az én lelkem még ősi, szűzi, 

Barna rögökhöz köti, fűzi, 

Kéklő rónákra visszaűzi: 

Kelő napnak aranysugára, 

Turáni puszták ősi álma… 

Lázas korok lázadt gyermekei 

Minek jöttem én közétek??... 

Hisz én mindég a pusztákat járom, 

Ősi énekek dallamát várom, 

Nagy szívemet még midég kitárom, 

S arcomba vág mindég a vád: 

„Te örök pogány, te örök nomád!” 

Lázas korok lázadt gyermekei 

Minek jöttem én közétek??... 

Mit keresek itt ősi álmokkal, 

Pogányos, nomád, tűnő vágyakkal, 

Rég elcsendesült, síró dalokkal? 

Az én lelkem még ősi, szűzi 

Idegen álmokat messze űzi: 

Kelő napnak aranysugára, 

Turáni puszták ősi álma, 

Szent igéző szabadsága… 

Lázas korok lázadt gyermekei 

Minek jöttem én közétek??... 



Anyám lelke 

Anyám lelke: a szeretet telje, 

Az örök, zenélő jóság kelyhe, 

Kék, mélységes bánat- és örömtó, 

Velem hullámzó, velem símuló… 

Anyám lelke: a csodás nyugalom, 

Békesség, öröm, harmatos álom, 

Szent fájdalom, bízó, remélő bánat 

Síró könnypatak, mely értem árad… 

Anyám lelke: mosolygó szép remény, 

Az égő, tüzes hit, örök és kemény, 

Bíboros szeretet, szent és áradó 

Értem könnyező, értem bánkódó… 

Anyám lelke: a szeretet telje, 

Az örök, zenélő jóság kelyhe, 

Kék, mélységes bánat- és örömtó, 

Velem hullámzó, velem símuló… 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Bátyám 

Zúg a gyár, vastagon ömlik a füst… 

Acélos izmokkal, hatalmasan 

Egy ifjú küzd magában hangtalan 

A bátyám… 

Mélytüzű szemében ég az élet. 

Fiatal, szép, de keveset beszél, 

Pedig világot, Párizst járt legény 

Kezében hatalmas kalapácsa, 

Lecsap mint a nagy Isten villáma. 

Épül a gyár, a torony, a vasút… 

Meghajlok bátyám – Te vagy az Úr… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Magyar bánat 

Bús, haragos magyar ég, 

Ős turáni tájak, 

Nyomják szívem, melyben ég 

Ezeréves bánat. 

Nem volt nékem soha sem 

Semmi jóban részem: 

Bánatcsűrök, viharcsűrök 

Gabonáján éltem. 

Mert a beteg magyar mezőn 

Nem terem már másom: 

Bánatkalász, viharkalász 

S ez az aratásom… 

Adj hát nekem magyar Isten 

Csodalátó álmot. 

Legalább álomban lássak 

Boldog magyarságot. 

Hadd feledjem nagy bánatom 

Legalább egy percre, 

Könnyzáporos magyarságom 

Hadd derüljön kedvre… 

 

 

 

 



Nyári vizek éneke 

Emberek virágai, barna, szép aratók, 

Mezők gyermekei, harmattal álmodók: 

Mi adunk a földnek, mi adunk az égnek 

És ahol csak élnek, és ahol csak égnek 

Életnek tüzei - mindent ami Élet… 

Mi adunk a földnek virágot, szerelmet,  

Erős, szép anyáknak nevető gyermeket. 

Költőnek álmokat, csodás látásokat, 

Földek fiainak gazdag kalászokat. 

Mi adunk a földnek mindent, ami élet, 

Sugárzó, nevető lesz tőlünk a lélek. 

Mi adjuk a vágyak aranyló érését,  

Piros reményeknek beteljesedését… 

Mi adunk a földnek, mi aduk az égnek 

És ahol csak élnek, és ahol csak égnek 

Életnek tüzei – mindent, ami Élet… 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szeretem… 

A piros rózsákat szeretem, 

Ha nyílnak május reggelen. 

Vércseppet a havon 

Hullt levelet tavon. 

Szeretem a kék eget,  

A nyugalom legelésző 

Habos bárányfelleget. 

Szeretem e napos mezőket, 

A mélyhomályú szűz erdőket. 

Kék égen, csöndes éjjen, 

Sziporkázó csillagokat, 

Árokparti pipacsokat. 

A hullámzó búzatáblát, 

Ha messze templomok 

Aranyhangját 

Hozza fölöttük a szél –  

S szeretem, ha beszél: 

Tizenhat tavaszú, 

Fehér gondolatú, 

Szépen feslő, szűz lány… 

Szeretem a kéklő, álmodó hegyeket, 

Szeretem az ifjú, tavasz reményeket. 

A piros rózsákat szeretem, 

Ha nyílnak május reggelen… 

Vércseppet a havon, 

Hullt levelet a tavon… 

Szeretem a kék eget, 

A nyugtom legelésző 

Habos bárányfelleget… 

 

 



A falu dicsére 

Megigéztek a magyar tájak, 

A fű, fa, virág, illat, állom, 

Olyan biztos a magyar tájon, 

Hol nincsen lárma, bomlott lázak. 

Megigéztek a magyar faluk 

Kongó – bongó kolompszóval, 

Halkan hulló fehér hóval: 

Nincsenek itt halál kapuk… 

Lelkembe csókoltak a magyar tájak: 

Nevetést illatot, dalt és álmot, 

Sugarat, hitet, orgonavirágot. 

Hiába jönnek rongy, aszfalt vágyak: 

Lelkembe csókoltak a magyar tájak… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Búcsúzás 

Egy sirató őszön én is elmegyek: 

Halványan, fehéren, virágosan 

És sok-sok álom magánosan, 

Édesanyám bánatosan kesereg. 

Egy sirató őszön én is elmegyek… 

Búsulnak majd szép szűzi lányok, 

Árvák lesznek mind a virágok 

És havasak, fehérek a nagy hegyek… 

Egy sirató őszön én is elmegyek: 

S hullóüstökű vén erdőkben, 

Bágyadtmosolyú, őszi fényben – 

Halk zizzenéssel sírnak a levelek… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Havasigyopárnak 

Kongott a vén toronyóra… 

Magas hegyek fehér ormát, 

Éji vihar szántotta át, 

Messze a rongyolt felhőkön túl 

Fehér, vakító, bolygó fény gyúl –  

Az én csóktalan virágom, 

Az én visszajáró álmom, 

Az én sohasem asszonyom: 

Havasigyopár. 

Kongott az óra, vén toronyóra, 

És a sápadtarcú álmodóra 

Ráhajolt egy fehér emlék –  

Havasigyopár, drága Virág 

-Meséljen Néked, szép rózsaág- 

Boldogságom fehér madara 

Északra repült, hideg északra. 

Kong az óra s a bús álmodóra 

Gondolsz-e még néha? 

Havasigyopár, drága Virág! 

Éjszakákon felgyúlsz sokszor 

S könnyes hajnal virrad akkor, 

Egy sápadtarcú álmodóra. 

Kongj csak óra, vén toronyóra, 

Síromon majd kongásodra 

Éjszakákon nyílik egy Virág – 

Istenveled Havasigyopár… 

 



Szentpéter 

Poros, álmos, mátyusföldi falu 

Szelíd dombok védik őt a széltől, 

Imádság megőrzi minden vésztől, 

Tulipános erre minden kapu… 

Legbüszkébb „hegy” nálunk a temető. 

Itt nyugszik a bátyám, s talán boldog, 

Néha éjjel búsan erre bolygok 

S halkan susog egy kis fenyőerdő. 

Látni innen olykor Pannonhalmát, 

Lenn a völgyben öreg kastély ormát, 

Sárkémények felszállongó kormát 

S zord meséjű „Akasztó”– nak halmát 

Messze, távol András tornya fénylik. 

Almás felé öreg Duna ballag, 

(kék hegyeket ezüstöző szalag), 

Levegőn át harangszava rémlik. 

Házak közül gyermeksírás szállong, 

Domb alatt bús proletárok laknak, 

Hússal - mondják – ők jól sosem laknak, 

Kapuk előtt pár vén ember állong. 

Szenzációk erre ritkán esnek,  

Ha csak olykor nem dühös a bika, 

Kutya ugat, gágog minden liba 

S gazdák gyorsan vasvillát keresnek. 



Templomukat mostan újra festik 

Városból jött hórihorgas ember, 

Gyermeksereg nézi s szólni nem mer, 

Csodálkozva állnak ott napestig. 

Mulatság is szokott lenni néha 

Őszidőben, ha jó volt a búza. 

Gyula cigány egész éjjel húzza 

S táncol öreg, fiatal és béna. 

Ez a falum. Csodák itt nem voltak, 

Innen ember nem nőtt még az égig, 

Egyforma itt minden örökétig: 

Göröngy, állat, szomorú megholtak… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Örökkévalóság szekerén 

Millió ágyék hullámából verődtem ide. 

Utaztam a végtelen űrben, 

Szűz humuszú földben, aranyló búzában. 

Utaztam ősfényű mezőkön  

Utaztam jajban, kéjben, vérben, 

Idő káoszában, korok múlásában. 

Nem tudta dédapám, nem tudta nagyapám, 

Hogy jövök, leszek – s egyszer megérkeztem. 

Csak rossz csavargó ősöm, messzenéző ősöm 

Várt s álmodott rólam:  

Sziklábólvert legényről, tengerlelkű legényről 

S csak anyám leste lázban szekerem zörgését.  

Utaztam a végtelen űrben: 

Zsidók mértékével hatezer évekig, 

Tudós mértékével tízezer évekig, 

Isten mértékével jövök már, jövök már 

Örökvalósági kezdetben – kezdettől 

Örökkévalóság csillagos szekerén. 

Jöttem, mint a füvek, vagy mint a bogarak, 

Virág, reggel, alkony, égzengés, árvizek. 

Jöttem, jöddögéltem, őshullámok dobtak 

Millió sóhajból, szűzcsillag álomból, 

Vértüzes vágyakból  

Örökkévalóság csillagos szekerén 

Örökkévalóság rejtélyes szekerén 

S Idők dalát zengem… 

 



Tiszta patakok partjára vágyom 

Az egyik ősöm kékszemű magyar 

Szerette a mezőket, a pirkadó hajnalt, 

Imádta a csillagos eget 

S pásztortűzben a lelke égett. 

Szerette a fényt s ami tiszta: 

Napot, vizet, jószagú füvet, 

Fiatal paripát. 

Szívében az öröm pányvázott 

És magában hordta az Élet titkát… 

Patakok partján sokat tanyázott, 

Messze a végtelen róna dalolt 

S a szíve lelke – szűzi szerszám – 

Mint rózsából való finom furulya 

A széles síknak vissza-vissza szólt. 

Tiszta patakok partjára vágyom 

Hol a napfény dalol a harmatcseppen 

Hol nem jár más csak karcsú darázs, 

Kósza dallamok borzolják a síkot 

A kéklő eget bárány fellegek… 

Lelkemben ilyenkor felnyílik két szem 

Felejtett, ősi csodálkozással 

S áldom emlékét az örökhagyó ősnek,  

Mert magamban hordom az Élet titkát… 

 



Mesélj, mesélj Nagyanyó!... 

Tavaszt lestem, madarat vártam 

Nagy-messziről üzenettel.  

Avarban jártam, kicsit fáztam,  

Mert hideg volt és hullt a hó 

Mesélj, mesélj Nagyanyó!... 

Milyen voltam: víg, szomorú?  

S a völgyi táj – e bús nyomorú  

Milyen fényben ázott?! 

Vagy akkor is így hullt a hó? 

Mesélj, mesélj nagyanyó. 

Sírtam-e, vagy kacagtam-e 

Szebb volt e a tavasz-álom 

S a bomló piros almafákon 

Szebben szólt a cinke?! 

Mesélj, mesélj nagyanó! 

Huszonhárom tavaszt értem,  

Sárkányoktól sokat féltem 

(Hej! Jobb asszony nincs Őnála!) 

Éjjel-nappal kezét fogtam 

S néztem áhítattal rája… 

Mond csak, mond csak Nagyanyó! 

Ugye jó kisgyerek voltam?! 

Kérdezd meg a pillangókat 

Utánuk én nem loholtam, 



Tanyáztam a kertek alján 

Rétek, erdők jól ismertek: 

Szerettek a rózsás kertek… 

Hej! Nagyanyó régen volt már 

Nem is igaz, mese csak tán,  

Hogy egyszer egy kicsi házban 

Tavasz felé hajnaltájban 

Elindult egy kicsi élet!... 

Tavaszt lestem, madarat vártam,  

Nagy-messziről üzenettel. 

Avarban jártam, kicsit fáztam, 

Mert hideg volt és hullt a hó: 

Hej! Nem mesél már Nagyanyó!... 

Vén legény lettem, komisz a gúnyám 

Fáj a lelkem, nehéz a puskám 

S tarisznyámban az éveimmel 

Ballagok az idők útján: 

Csendben, csendben, csendesen… 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jártam a szívemben 

Álltam már a Louvreban: 

Lobogott a lelkem, 

Mint boldog, fényes máglya 

S évezredek elbujdosó 

Árnyba-hulló 

Bús titkát kereste, 

Az Ösvényt kereste,  

Az Ösvényt nem lelte. 

Jártam az Alpokat 

Szép harmatos reggel,  

Mint virágos mező,  

Olyan volt a lelkem 

Repültem gondtalan 

Víg fecske-sereggel. 

Pásztorsíp szólt mélán,  

Szelíd dombok alján 

Az Ösvényt kerestem, 

Az Ösvényt nem leltem.  

Jártam a nagy Erdőt 

Görcsös, kampós bottal 

S minden bús bozótját 

Gonddal megzörgettem 

Az Ösvényt kerestem, 

Az Ösvényt nem leltem. 



Jártam a temetőt 

Kámzsás régi vándor 

S minden korhadt fánál 

Gránitkő kriptánál 

Csendben letérdeltem, 

Az Ösvényt kerestem,  

Az Ösvényt nem leltem.  

Jártam a szívemben 

Gyöngyharmatos este,  

Mese hullott fénylőn 

Régi csillagokból,  

Mese hullott égőn 

Minden földi tárgyból 

Fából és virágból,  

Szentjános-bogárból 

Pici pásztortűzből, 

Selyemhajú fűzből 

Mese a szívemből, 

S megleltem az Ösvényt 

Megleltem a Törvényt: 

Légy jó mindhalálig! 

 

 

 

 

 



Munkára fel! 

Lezúdítom ifjúságom ezernyi patakját 

A méla síkságokra,  

Hogy öntözzenek fel minden virágot,  

Poros pagonyt, alvó akácot,  

Őszült nyírfát és búsult öreg erdőt.  

Zengjék tele a rónák táját 

Hajnali hanggal, csoda ritmussal,  

Zúgják lelkembe a szent hallihót: 

Ébredjetek! 

Gyújtsátok el a komor magyar ég felett 

Az örök Hallelúját,  

Hogy a bánatbányákban robbantó 

Szomorúk is meghallják: 

Feltámadás! 

Pattanjon ki a magyar lélek karikás ostora,  

Hogy a megszűkült puszták 

Vágtató cifra ménesének széttartó csapata 

Forduljon viharnak, éjszakának, tűznek,  

Mint ősi pogány fergeteg. 

Lezúdítom ifjúságom ezernyi patakját  

A méla síkságokra, 

Hogy harsogják az alvó aratók fülébe: 

Munkára fel! 

Most a rónák dobognak új szívvel 

Új munkát, új hajnalt, új napot: 

Munkára fel! 

 



Induló 
(Prohászka-körnek) 
 
Testvérek! Parasztok, papok, látó költők,  

Bányászok, munkások, törpék, óriások! 

-mindnyájan, kik fiatalok vagytok-  

Jöjjetek, jöjjetek, hej! Mind itt legyetek!! 

Nálunk van az Erő, Isten és Igazság,  

Lázongó vulkánok szent, robbanó hite,  

Apátlan életünk döbbenetes átka,  

Korán munkáskezünk acélkalapácsa,  

Szegények fázása, éhsége rívása,  

Anyánk bús könnyének ősz harmat-hullása,  

Eltévedt gránátok halálsivítása,  

Korok szekerének pokol-vágtatása,  

Gyermek-vízióknak hasadt sikolytása,  

Ember örömének mennydörgő hívása,  

Kenyér jó osztása, földnek ős szerelme,  

Emberek szerelme, szegények szerelme.  

Mienk itt minden, minket illet minden 

Ami még megmaradt, ami van s ami lesz, 

Mert hitünk csak nekünk van,  

Erőnk csak nekünk van, 

Utunk csak nekünk van, 

Célunk csak nekünk van…  



Testvérek! Testvérek! 

Parasztok, ti mordak 

Kaszátok fenjétek 

Új aratás lészen… 

Bányászok, komorak 

Csákányotok zengjen,  

Új tárnákat vágunk idők bányájában… 

Munkások, ti zordak, kalapács a kézben 

Kohókat szítsátok, új formákat öntünk.  

Költők, ti minden titkot látók,  

Fáklyátok lobogjon félős éjszakákon 

Minden erdőszélen, horpadt hasadékon,  

Süppedt ingoványon…  

Testvérek, papok istenlátó fajta, 

Eget döngessétek, Istent úgy kérjétek,  

Most segítsen Ő is, Krisztus újra támad! 

Testvérek, testvérek! 

Mindenki a helyén,  

Rohamra, előre! 

Új kor kapujának  

Szebb kor kapujának 

Most jön kinyílása,  

Testvérek! Testvérek! 

Rohamra! Előre!! 



Szent György meg a sárkány 

Hulló századok sötétlő mélyén,  

Véres mítoszok zordon vidékén,  

Hol félve jár minden élő szerzet,  

Hol ember szívet halálba vernek 

Ős ijedelmek, kénköves lángok,  

Hol tér utjáról régi zarándok,  

Hol madár sohasem ver fészket,  

Hová angyal láb is alig léphet,  

Hol arabusz penge lágyra válik,  

Hol a Rossz sötét hatalma gránit: 

Sziklatorok lávázó csapásán 

Pokolmélyből csak feljön a Sárkány… 

Szörny-feje kettő, vagy tizenkettő 

De lehet száz is és mind rettentő, 

Teste formája rémületkeltő, 

S torkából kicsap kénköves felhő… 

Hangjától sziklák, lelkek remegnek, 

Madarak riadtan szárnyrakelnek, 

Nagymessze földek népe megörül, 

Bimbó lesorvad liliomtőrül, 

Mag nélkül sárgul a szép zöld kalász, 

Több halat nem fog mélázó halász, 

Édes testvérek késhegyre mennek, 

Szűzek parázna táncra kelnek, 

Falvak, városok, tisztes országok. 

Bűn. Kéj, Rossz torzítja orcátok, 

S hová a Sárkány rontása elér: 

Szépség, a Rúttal helyet cserél…. 

Ámde a mesék, mítoszok szárnyán 

Elindul nyomban hétszín Szivárvány, 

Hogy csillogjon újra rémült tájék, 

Hulljon a szívre égi ajándék. 

Sárkányölő Szent Györgyöt támaszt,  

Ki Rémnek, Rossznak ád kemény választ, 

Ki fénylő, tiszta lélekkel ékes, 

Kiről újul a sok ijedt béres… 

Hőssé lesz Ő is, akárcsak Szent György, 

Munkája nyomán dalra kél hegy, völgy, 



A megölt Sárkányt felejti lelke. 

Virággal, hittel bimbós lesz telke. 

Így volt ez régen, falusi éjen 

Czompónéni is mesélte nékem, 

Meg öreg könyvek sárga lapjárul 

A Nagy Harc képe elémbe tárul. 

Abban a régi aláhúzott múltban, 

Ahová hitért annyiszor nyúltam, 

Ötszáz évenkint, ha jött egy Sárkány, 

De most e század zord csúcsán állvá, 

Hívlak Szent György, mert riasztó látvány 

Borzaszt engem. Nézz körül, a Sárkány 

Itt dőzsöl milliom hadával, 

Csak egyet csap páncélos farával 

S Pesttől New-Yorkig törik a világ, 

Pesttől New-Yorkig hervad a virág, 

Szakad az egek szivárvány-gátja, 

Hol györgyös népem egymást se váltja, 

Úgy harcol hosszú éveket végig, 

 S harci zajunk bár felcsap az égig, 

Nem hallja London, Washington, Párizs, 

Pedig bástyáit rombolják máris. 

Sárkánybarlangban vérzik a népem, 

S hazám földjét kardommal nem érem, 

Míg Pesten ti, apróka szent györgyök, 

Puszta kézzel sárkánycsontot törtök: 

Régi míthosz tüze hullott egyre, 

S hittem hittel, magyar Szent György hegyre 

Szent györgyök indulnak fenekedve, 

Hogy megzudul Párizs, London, Róma 

S a Sárkány magját pokolba szórja. 

Sárkányölő Szent György, sírhatsz velünk, 

Nincs nyarunk, csak sárkányos telünk. 

Rend, Hit, Igazság itt fagy a hó alatt: 

Új kor Szent György egyedül maradt. 

Magyari Szent György hiába vérzik, 

A lelket erre olajjal mérik 

Profit, dollár, Sárkánnyal üzlet,  

S örül ha véle együtt leülhet. 

Ámde én tudom a régi, nagy Törvényt 

Balga néppel a sárkányos örvényt 



Én nem nézem szelíd, békés tónak, 

Véres tajtékát szép szűzi hónak. 

Tudom a Sárkánynak száz feje van, 

Hogy karmának gyilkos ereje van, 

De élnek szent harcom vigaszában, 

Mert tudom, mesék, míthoszok szárnyán 

Átcsillog egyszeri régi szivárvány, 

Hogy tündököljön a megölt tájék, 

S hulljon szívünkre égi ajándék. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Áldott erő 

Boldog csodák csak egyszer nyílnak 

Lázas, harsogó, habozó kedvvel, 

Évek erdei, ha őszt sírnak, 

Haláláig tarts ki e sereggel. 

Áldott erő munkál majd benned, 

Ég és föld szava együtt zendül, 

Míg pipacs szánt, patakok vetnek, 

A mesék lelke beléd csendül. 

Aranyló pagonyok dalára 

Vadvirágok tánca, ha perdül, 

Támaszkodván az ég aljára 

Ős-öröm fut rajtad keresztül…  

Körötted fénylő, boldog földek 

Hullámoznak az ég karjában: 

Kukoricás lángot vet, zöldet, 

Remény a búza aranyában… 

És a szőlők, felrezgő nyárfák, 

Csak kísérnek testvér módon, 

Vérző sebed ők körülállják, 

Mit kaptál lelketlen bozóton… 

Rezgő fényben a Menny pihenget, 

Míg Nap-teátrum perget drámát, 

Halhatatlan játék izenget,  

Vidd magaddal szárnya csapását… 

Vidd magaddal a legszebb földet, 

Gyermekkorod tündöklő táját, 

Bármerre jársz, a régi völgyek 

Szétűzik lelked éjszakáját. 

Boldog csodák csak egyszer nyílnak 

Lázas, harsogó gyerekkedvvel, 

Évek erdei, ha őszt sírnak, 

Haláláig tarts ki e sereggel… 



Szívem régi nyarakon ringatom… 
Lábam már megint bandukol… 
Nyár-erdőkből, 
Hol kakukk szól 
Múltam hallihója zendül, 
Arany malmok 
Garatja zúg 
Lélek-orsó búgva pendül 
S a hét törpe 
Karéjában 
Szívem régi táncra perdül. 
Örömhegyen fény heverész 
Hét bárányom 
Ott legelész. 
Rezgő nyári messzeségben 
Felhők úsznak 
A kékségben… 
Zümmögőn száll mély harangszó 
Sándor bácsi 
-harangozó- 
Jön felém a búzatáblán 
Új csizmája 
Van a lábán. 
Elnéz hosszan az ég felé 
Így indulgat 
Az Úr elé… 
Rákiáltok nem hallja már,  
Mögé szaladt 
Nyolcvanhat nyár. 
Vágtatok az Aranykertbe, 
Onnét lesem 
Hanyatt fekve 
Hogyan is száll a sok csillag 
Lelkem merő 
Égi illat. 
Gyalla felől surran a szél, 
Aludni tér 
Mind, aki él… 
Szökken szélben lepke lábam 
Tűz lobog már 
A konyhában 
Tűzhely mellett Czompónéni 
Fénylő szemem 
Lopva nézi. 
-Hány foga van Czompónéni? 
Így adom fel 



A szót néki – 
S látja arcom csufondáros  
Emígyen szól: 
-Te fiskáros 
Imbolyog a tűznek lángja, 
Éhes szívünk  
mesevágya 
csilingel a forró estben 
s zeng bűvös szó: 
-Hol is kezdjem? 
Aztán rebben hangja szárnya… 
Sötét mesék 
Avas árnya 
Libeg-lobog szívem falán 
Lidérc, rém ül 
Minden szaván. 
Ijedtemben esik állam 
lúdbőrzik 
gyerekhátam- 
ablakunkon benéz a Hold 
boszorkányos 
meséket old. 
Czompónéni keresztet vet 
S komolyan szól: 
-Van kísértet… 
Fojtott csöndben ülünk aztán, 
Mire bejön 
Édesanyám, 
Szép tűz játszik aranyhaján, 
Mennyország a 
Szemsugarán… 
-Énekeljünk-szólunk kérőn, 
Édesanyám 
Szelíd-térőn 
Csókot hintve menne beljebb, 
De fogja már 
A sok gyermek… 
Nótát kezdünk, szépségeset, 
Fölöttünk az 
Isten nevet… 
Szép gyermekkor, messze ködlő, 
Rámborul egy 
Vérző költő 
S ballagván az Isten elé 
Könnyes szívvel, 
Síró vággyal 
Így tekintget-visszafelé… 



Tollfosztás… 

Hócsillagok énekelnek,  

Régi regék útra kelnek,  

Emlékfolyók összefolynak, 

Agg anyókák tollat fosztnak. 

Száll a pihe, szól az ének 

Öreg szívek fölzenélnek,  

Kisimul az arcuk ránca,  

Perdül lelkük régi táncra.  

Zsófi indul át a tájon 

Zengő, zsendülő határon,  

Boldi vár a nyárfák alatt… 

Ó, az idő, hogy elszaladt. 

Boldi elment tavaly ősszel… 

Sirató sír, regöléssel  

Régi mesék járnak vissza,  

Titkuk borát szívem issza… 

Feljön a hold, kutya ugat,  

Szél rázza meg a kapukat, 

Bakter kurjant hangos kettőt 

És dicséri a Teremtőt… 

Hócsillagok énekelnek,  

Régi regék utrakelnek,  

Emlékfolyók összefolynak,  

Agg anyókák egyre fosztnak… 



Régi utakon 

Hasalok a  

Kastélykertben 

Lajcsival, 

Citrony legel,  

Kokas nevű  

Csacsival 

Bárány ugrál, 

Gyapján táncol 

A sugár, 

Füvek között 

Duhajkodik 

Két bugár… 

Pásztorkodom 

Tele mellem 

Örömmel, 

Boldog vagyok 

Kastélykerti 

Körömmel, 

Ötvenhárom  

Holdam vagyon 

Egytagban, 

Királyságom 

Dús kincsei 

Asztagban… 



Fenyő susog 

Fejem fölött 

Altatón,  

Felhők mennek 

Ég vizében 

Hallgatón… 

Templom tornya 

Vigyázz reám 

Jó legyek 

Cirógatnák 

Fű, fa, virág 

Víg szelek… 

Hasalok a  

Kastélykertben 

Nyárverőn,  

Álmélkodom 

A csodákon 

Heverőn… 

Nyílik szívem,  

Boldog könnyem 

Kicsordul 

Istenáldott, 

Megsejtett nagy 

Titoktul… 

Citrony legel 

Kokas méláz 



Barikán, 

Gyöngyös arccal 

Öcsém hajtja 

Karikám… 

Bennem dalol 

Búgó fénnyel 

Víg titok,  

Földi kertből 

Tündér kertbe 

Így nyitok… 

Ősi tájék 

Emlékezem 

Terólad, 

Régi dombon  

Régi szellő 

Cirógat: 

Legelj Citrony 

Legelj Kokas 

Barival… 

Hasalok a 

Kastélykertben  

Lajcsival… 

 

 

 

 



Búcsújárás puliszkáért 

Mókusok, nyulak elszaladtak,  

Borzok sündisznók itt maradtak… 

Őzek, szarvasok, zúgó erdők,  

Tengerszemek, kéklő-merengő 

Csapásán járok földön, égen,  

Csokor virág a puskavégen. 

Nem vadászom, ballagok resten,  

Álmodó szűrőn csak áteresztem 

A felhőt, patakot, ingó fákat,  

Ködöket, mint Lomnic pipálgat.  

Pisztrángos pataknál megállok 

Közelemben bacsák, bojtárok 

Nyájat terelnek délre várva 

S a hét szászfalu térden állva 

Imádkozik talpig aranyban,  

Míg Igló felől a kanyarban 

Porácsi sereg zászlót lenget,  

Puliszka tavaly alig termett… 

Könyörgő úton Istent kérték,  

Legyen nagyobb a ruszin mérték… 

-puliszka, krumpli – mondom halkan,  

Nőjetek nagyra e forró dalban,  

Mit könnyes torkuk bízón zenget: 

-Istenem, add rájuk kegyelmed- 



Ne jöjjön hideg, disznófalka,  

Vaszil, Todor csak ezt akarja… 

Lent, nálunk, bő Mátyusföldön 

Színültig jóval kamrám töltöm.  

Itt meg a sziklák hideg szája,  

A puliszkát is elsanálja… 

Őzek, szarvasok, zúgó erdők,  

Tengerszemek, kéklő-merengők 

Eltűntek mind szürke ködben,  

S rámterült nagy felhő-ködben… 

Álltam rendülten árva réten,  

Kedvem elégett sárga kénen… 

Mókusok, nyulak elszaladtak,  

Borzak, sündisznók ittmaradtak… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Téli szivárvány 

Hites forró szavaim szálljatok,  

havas hegyeken, jegenyék fölött 

suhogjon fel tündöklő szárnyatok 

a bús földre, mely gyászba öltözött. 

 

Szálljatok le egy roskadt kunyhóra,  

Gerendás Káró tán még ott lakik,  

bimbótlan szíve úgy vár a szóra,  

ha el nem vitte fekete ladik.  

 

Szóljatok hozzá szép köszöntéssel 

ahogy én szoktam ifjan, hajdanán,  

míg állt a nyárban szalonnás késsel 

s kínált szívvel, mint János nagyapám. 

 

Rikkantsatok rá rigós víg hangon 

vénség, bánat még ne temesse el: 

úgy szeretném látni ott a gangon 

 a sárkányt egyszer még eressze fel.  

 

Bús falum és szívem fölött Káró 

ó, hányszor száll az aranyló sárkány… 

Csak a lelkem, titkos hazajáró 

rebegi könnyben: téli szivárvány.  



Örök Magyarország… 

 

Most sikoltani kéne és jaj, nem tudok. 

Komor sziklák között sűrű ködben futok. 

Ím szívemre szakadt túz, rettenet, halál 

Duna-Tisza táján népem csak jajt kaszál. 

Most sikoltani kéne és jaj nem tudok,  

megölt szívek között sűrű ködben futok.  

 

Gyermekkori rétről talpig vében jöttem… 

Felvidék folyói, zokognak mögöttem 

szép zágoni hegyen vörös lett a csillag,  

sötét van s lelkemben meghalt minden illat.  

Most sikoltani kéne és jaja, nem tudok;  

idegen országban sűrű ködben futok.  

 

Hazám, drága Földem, Tőled menekülök,  

jaj, az elől futok, akiért hevülök,  

akiért életem adnám minden percben,  

neved hajtogatom, örökös keservben… 

Most sikoltani kéne s jaj, nem tudok,  

hazámmal szívemben sűrű ködben futok… 

 

Hazám, szülőföldem, Te hűséges, drága, 

vallok most Tenéked én elesett, árva… 



Ó mily gyötrelem… ölelnélek sírva 

s futnom kell anyámtól, s nincs szívemnek irja. 

Most sikoltani kéne és jaj, nem tudok,  

Haldokló anyámmal sűrű ködben futok.  

 

Hazám, szólok Hozzád minden áldott este… 

Megtöretett néped holtra váló teste,  

könnyes, síró lelke vélem jött az útra,  

halálos hűséggel, tengereken túlra 

Földem, kicsi Hazám, elbúcsúzom immár,  

de Isten akarná és Te újra hívnál, 

visszafutnék Hozzád a legmesszebb útról. 

Óceánokon át, tengereken túlról,  

feldobogó szívvel futnék vissza Hozzád,  

Könnyben füröszteném véres, szegény orcát,  

sírva sikoltanék, porban csúsznék, Hozzád: 

drága Édesanyám, örök Magyarország.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szólalj hát virrasztó 

Hej, virág, virágom,  

rozmaring virágom,  

kertünk szegfű-dalát  

untalan kívánom… 

 

Hej, virág virágom, 

hű asszony-virágom 

neved sötét éjben 

én egyre kiáltom… 

 

jaj, látom a múltat,  

bús hamvába hulltat,  

jaj, látom két szemed,  

amint könnyet hullat. 

 

Hej, világ világom,  

tündöklő világom, 

aranyalmafáim 

most rendre kivágom… 

 

hulljon le virága,  

aranyos virága, 

ne sebezze szívem 

hajladozó ága… 



 

hajladozó ágán,  

ármány éjszakáján,  

ne sirasson engem 

öt sármány madárkám. 

 

Szálljanak a rétre,  

szentpéteri rétre  

kacagjon a szemük,  

friss, fiatal égre.  

 

Tavaszi erdőkön,  

mókuson és őzön  

virágozzék kedvük  

gyermeki mezőkön.  

 

Hej, világ, világom,  

hunyó, szép világom,  

szívük vidám dalát 

untalan kívánom.  

 

Belep az éjszaka,  

zúzmarás télszaka, 

szólalj hát virrasztó 

hajnalos szép szava…   

 



Magyar karácsony 

Karácsony van – béke nélkül,  

karácsony van – s szívünk kékül,  

karácsony van – szép megváltás,  

a bús magyarnak – nincs megállás. 

 

Kicsijézus én most gyónok,  

vallok zűrös kornak mélyén… 

hidd el, hogy e forró sírás 

végső kincsem sorsom éjén… 

 

Szívem deres, vérgyöngy rajta,  

de mit féltek, nem az irhám.  

Ó, ha lenne, mily boldogan 

szórnám el aranyam, mirhám.  

 

Magyar vérem sír az éjben,  

legjobbjai rabkenyéren,  

mindenkitől elhagyottan 

árva ország ördögkézen… 

 

Értük száll e téli zsoltár 

Hidd el nekem Kiskirályka,  

- pásztor vagyok én is, régi –  

nyájam veszte hogyne fájna?! 



 

Tudom, sok és nagy a vétek,  

mégis szép e népnek arca 

ezer évig vad viharban 

Érted zúgott hites harca.  

 

Karácsony van – béke nélkül,  

karácsony van – s szívünk kékül,  

karácsony van – s nincs megállás: 

mikor lesz már szép megváltás?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mátyusföldi lakodalom 

 

Zúgó Nótákkal, talpig díszben,  

magyarok mennek arany őszben… 

Erősek, szépek… Ezer ősben,  

királyos hősben fogant kedvük 

pattan, feszül harsogó ívben.  

 

Kétszáz Magyar: nemben és korban 

virágos teljes nemzedéklánc… 

Gazdag pompában szökken a tánc,  

rozmaring kedvük száll a magasba,  

kétszáz lélek ősegy bokorban… 

 

Ó, Dús Erő, villogó népség,  

mozdulat, lélek: kétszáz máglya 

a Völgyi János ki is kiáltja 

zengő szóval a foghatatlant,  

mert fojtaná a roppant szépség… 

 

Puszták Kürtje felzúgó hangja: 

-Ha dobbantok hát dől a torony!... 

Látom őt most az őszi poron 

át, mintázva az ősi virtust 

s kondul bennem fajtám harangja… 



Így Dobbantunk mind ezer éve 

táncos lábbal szépségnek, vérnek 

s más nemzetek, kik rőffel mérnek 

életet, halált, hogy érthetnék: 

mért jár e nép csillagra lépve…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tavaszi zsongás 

Pitymallik az ég,  

pitymallik a fölt,  

még egy pillanat: 

csöndjét meg ne öld.  

 

Meghasad az ég,  

felsóhajt a föld,  

Nap tartja nászát,  

aranyzáport önt.  

 

Pattan, zent a rügy,  

szín ragyog be színt,  

halhatatlan ügy,  

fújja ezer pinty… 

 

Rögben búza szól,  

nyomod keresem,  

zöldlángú bozótból 

süt a szerelem.  

 

Ősi csoda, szent  

s eddig szívem még 

mindig lépre ment,  

merre tavasz cseng… 



Magyar történelem 

Ősrémület vérvörös felhőben,  

mint szörnyű madár szállt a tájon 

és fogvacogva, dideregve 

szólt a polgár: - ablakom bezárom. –  

 

Azt hitték ők, az ablakzárók,  

hogy kirekesztik a vért, a könnyet… 

Nem tudták, népünk szenvedését 

együtt viselni sokkal könnyebb.  

 

Reggel volt, november… Pipázó 

kényúr füstje marta az orrom,  

egy kese csendőr Csehországból 

bilincset mutat, a hangja zordon.  

 

Lipótvár sötétlő börtönodva 

les rám régen, óhajtja vérem,  

ám darócban is büszke a szív 

és fölhorgad sértett büszkeségem.  

 

Válaszom csattan, mint a villám,  

csehül csaholok, mérges magyar,  

s a bilincs ellen tiltakozván 

magyar becsület bilincse takar.  



 

Komárom bombázott börtönéből 

így indulok el szabad kézzel,  

lelkemen mázsás láncokkal,  

szívemben száz halálos késsel.  

 

S ahogy megyünk a városon végig 

egymás mellett két, furcsa ember 

ijedten az őr jön rabként,  

mert utukba állt az ifjú tenger. 

 

Diákjaim állatok ott sorfalat,  

égőszemű, komorló gárda,  

s nyakát a cseh úgy behúzta,  

mintha zúgna sok régi dárda… 

 

És nyílott dühös, keserű ajkuk: 

Tanár úr, - ezt itt mi agyonütjük! –  

Vi-gyázz! – dörrentem a Széna-téren 

s bokánkat keményen összeütjük… 

 

Farkasszemet néz diák és tanár… 

ezer évnek zord fegyelme bennük… 

Történelem kószált az utcán 

s apáik sorsán most érik a lelkük… 

 



Zsuzsikával játszom 

Virágok virága, elringat a térdem,  

csendes áhítattal óceántól kérdem,  

micsoda csodából született kis lényed,  

míg a tenger vizét kiskannádba mérted. 

Sekély vízben ülünk, pálmalevél árnya  

arany árnyékot vet hullámos hajára.  

Kicsi lelke röpköd csodáról csodára,  

válaszomat várja tengernyi okára 

nyári ragyogásnak, szárnyára sirálynak,  

kicsi halnak lába nem tetszett anyjának,  

levágták a lábát, szegény nem tudj járni,  

miért kell apukát, oly sokáig várni… 

Hát az a vitorla, mely feszül fehéren,  

libegem lobogva óceáni kéken,  

miért nem száll magasba, miért úszik a vízen…  

Hangjából, lelkéből nagyapjának izen  

szentpéteri tájék, életnek titkait,  

ahol ő bogozta, égnek csillagait,  

madár repülését, rétek zsendülését 

merre ő kutatta, dolgok létezését 

ahogyan fogadta mátyusföldi tájon… 

Zsuzsikám csak kérdez, rángatja a vállam,  

nem tudja, hogy messze tájakat bejártam,  

amíg ő kérdezett s amíg én feleltem,  



lelkemmel, szívemmel, de messze deleltem.  

Zsuzsikám, virágom, ringatlak térdemen,  

te itt engem, én az Istenkét kérdezem:  

 -Miért nem otthon ér el a csendes napszállat,  

mért nem taníthatom otthon unokámat 

határi szépségre, pásztortüzes lángra,  

akácvirágzáskor magyar ispilángra. 

 

 

 

 

 

 

 


