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IIATALKORI ÉS kÉsólsr
.;ór<Eovu vERsEK

1.

. IíÉkori ábránd

áz óa kis tii11d6rem !r6§e §26p l€§a.
N€m ].áioi! m€ olyá,t é világ!
K€I tec§kémbeD, ahot rryljd ta,kik:
Mecirisvli öi mrind€n vifr&s!

Mitrt a lóz§ászirom, oiy fehér lesa!
Á leg§zebb liór§a§ál lesz magpl
ÁTc.9ziíma]ir! mint gyöngyharíírt r&gyog
Nót szenné']rk búYik csil,laga-

Í]§ jó le§z m&jd s2 é kis aBgyelkán!,
Ki íem vétene soh& §etrainek!
§ imád§áso§! Eg-y,€gy ima le.sz
Minden veré,s6 ki§ §zívineli!

Jó (§ §áp l€§z az éD szivem áJíIJ,
Te§i€_Ielke ti§zta§{ciól ragyog!..
á2 én kisiiiodó&m gyöngyvirág-ágyoü
Áz égből ho?zák &z angyalok! .. .

t
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Má4s, egy kovác§D"4,l jáItaú,
Kalapácso{ viiteo há,za,
Elmondola, hogy mit táttam oii,
3iz á' lri§§é furcsa Ya].a!

vOOi ott §ok p.ttó, kalau{cs.
Meg €gT otloúbá luitató;
ifog egy ki§ kékruhá§ leány ,..
Á többi' vieye á Eamó!

lgqn, voli oít ggy ki§leiny,
Dgy MeréDyke €s tókszemí!
oly bájos ,vloli, tá,n épp azért,
Ho8y oly §zeréNa, oly egysaedi!

Éppen mosdott a kis t}ohó.
Bemáítá olcáját. S mibe'
D haxlTátra mólió TóLsát -si§t€lső Yar§]ak levibe!

B iogy ú6glátott, úgy elpirull!
Bám Yeto €kék sz€meit,
valamit moDdtak e srBmek,
§zavuk lemelt a sávgúig.

ijs {í.lltaln msgbűvölve ott,
Ájka.moD elá]rddt a só,
fu §óhajtottas egy nagyot,
Eogy n0est}ímütt & tujtató!

í
!
1

{
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ra.

§zép \rolt €, láayka.
I]ágy, §zók6 haját
IíoB|,okán kék §za.la,g irriá }öIül
s a, §zeme felret€, íoketo vá.lríióiB!
Eagyogott, rnini az €§ti csiueg;
Nenl, mée jobbaí fa.gyogottl
§ én €l-eliíJta.n hozájuk,
Bilru]lli 6 két éei féíyi,
Mely né}a oly váeytól égYe,
oly sóTáTgá"s§aI néze rám...
Ezt egy§€€r trem áúlhá,ám tovább
S biz az édest megc§ókolúm.

Ó peüg sEól: ,,a.h! §z€mtelen!
úogy merő7,el. ki eogedL€ m€g?
Igen, ezt úoíilá!
M€rt va]a nagyon 

"tiszi 
q§§éges"

s én lábaiboz bornltÁn
8oc§ánálót }éfve:
,.Bocsá§Botr ú]eg lri§a6s2óDy. a §zer e...
A §zeme ilondtá. bogy §r€badl"

EIJária,m hazá ,ezuián ie még,
Dg megosókoloi ,DeU meftem iöbbel,
c€ak néztem l1émlá& bámulám alculatját.
ó p€ilig a&é mo§t isr diy .vnáEgyal
s a §z€ms ragyogóit m€ jobban.
F§ ogy§zer meg§áIalt sze€ényke,
Mécsról€]t ily é rte leDo be!:
,Nem lái va]amtt szememben!"
s lc§üté suPméI aZ éd€§;

. Ití€rt ó v€.IB n]agyoü ti§zta§B€eos]
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4,

A \^]i dólokból

Kóliő: Ha az egész töldet bejálinám,
Nom ta,lánaám §ápségedben pá!,od_
yn ii, fakadó Tózsa vagy t€,
Egy et}gyal, mely a földre §a1l.llott,

Imádlak, mint l§teilomBt!
úgy-e, te i§ §zelet§z eDg€ra;
§ €Byém lentrLél1 E világoí
Boldogabb pán nem lenne, §zente!trl

T,eány: oh, üagyoD Bzeletldk tég€dl
§ tjed le§zek, má§ sefllkié §ela|
Te vagy, te rnrnden ördrmem.
Áz élet€B te Yegy n6lretn! -

óh, §zeToiiek, óh il]]'ídlak!
Te búY§.rajyí, to bőlc§, te óidott!
Ea az eg&z földet bejáTnárn,
Nem lelBém kedv€s§égbeD pán-od !

Án y a: Naplopó, seúmiLáoi-frátel!
Niüc§ egy íisztesége§ }uháj&
ús te hogy odáig vagy éíte,
Apá.d hláába §e toc§átjal

Apa| Biijlg§á€: hogy'mégvette e ]rá!tyt]
Do köItő rcm l€sz vojemült
Te rabló, hÉ. Eóg kiildsz egy veT§Et:

boiozla}, kegTetlenül!

§
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](öriitr,lljollgúak, üdVij§"cógenr,
Sabton,licLólr. Jiliszterrk.
KöTii]zsongeD&]i szcirtcl€!ii],
\{i]iéllt lámirafén,vt a leg),elr.

]íogbótioljá]r f áDyes szcrDélyed,
lliindéries. bűí ai&kod
t]-s ltlóg a kezcdle píllyáz[ak.,.
Na nózd nreg, az arcaltlanoli|

í)h. tc rú, ón ]risaüg_!:]]orn vng-v,
Az égló1 triiklotél nck€n
nrcgvá]tómu], űdvözí!őmiil
]]]z.n a sí\,ár élete!.

Nrrr', nem cnqctlcm soiu. lrog],
!:igy fajá kó tróül Yegr,€B!
't'o \illig Yá!.{y, Löltőliöz lrrélfr]:
I}ií]i8 1egP}jc]r a gycpcnl...

r6.

zaLLI

Ha,llom, hogy gópíIóüó vagy,
Betút kopogtat§z 4aponló,
RíIói íieletei í§r,
Meg ver§€iít alatto]lb{r .

§zerelmiink h,át hagyjuk a,bbá!
Máx félek tőIsd ked1l€sem,
MÓg egyszer az irrtokba
Befuopogtatod a, úsvem!
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*i,

(ze]lj)

}íálíánr-ablJ tinLi!al iIoL:
Tc is lralavá yülsz, szjYeDr;
Ha]aváüJ ti[t.'L\llt íIok,
}Iogy köztetek őssz|$ng ]e!Iet1.

Tlá]Lánreblr tintl.lrni iTo]r:
Á halvány színt úg}- §zercienL! ,,.
válanli édes ]cmo]rdi§
n€j]ik e SZí trcn, k.dres:nl

Eah,ányabb tiltál,al íIolr...
Oe jobb lesz, ha bcismcrerr:
Halví,ny tintnvál irok, lnelt
Fogyttiir van s vízzel ltevel|Di.

,§,

|Zer1)

sz{p 1.igy tr] szóp, i&e:1dLitallan.
s hiú i§ htv,á, aDEl-nloül
§cm szelü rr,áilarl egy lrill}§ lózslszá],
i\tel_T ms íeslett a h&inalon!

§"e! vag}. i1} §7íveü, s a]ros i§ !ag},,
Ci*k nagy vagy, c§rk azt fájlalon!
Tc ]enrlél az én kis fe}es€€lcm,
De méIi, nőit€l n}ag o]}, .rg),oB?

!

1

10



F]-ATAIl(oRi ls KrsóBBT JÓÉ!jDvŰ vERsEK 1i

, *9.

sélóléri Velé]ylársamnak

D,nlielnelr fi:t soha nálad
N{,n1 nlu]hat magasatJbr.t mfu!
Eg€§z lii.!'álsz a §étlúó]i tözt,
}Iint e n.váj löziil a §zé ár,

Góliát vag}-; ám Góliátoi
L€l,erte ce_\, plisz(orglcTek:
lfég DolreE is tírbanhgz trrrlJlrai
]rennen l€begó iökfejed!

Éog}. fejed oly rnagasarr hordod,
Ázéri hencegsz tán9 KiI pedis:
]tíinden ](önnyií iífgy cll üIc§sés
A2 éE leLé emÉliredik . . .

*t0,

Áúe]yiől o]x §okan félíak,
]{itő1, ]negv5llva i!]sEá!r,
}íagan1 i§ irtózlfin egykor,
,! kóI]ráz mosi a lralotám.

]if Yag}rclr mir mtjd egy hetc.
s ndáI nem ijeszt e pírlota_
liem is oly ro§sz itt, ki\,áIt, há
Áz P-mbenrek kuty§b&ia!

Itt Yagyok úár ma.jd eg_v leté;
Henterse]i ll1sLin ág!,amo]1.,.
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r\Z oríosok ]ropogtítDa]l,
Találg&iják, hogI mi b&joull

o],!o§ ürak, rr.lg_Y b&j \-en iitl
DD c9iii! Jó }e§z, hl| ltlrllAlloli:
}I&ü§.rk in en {iilnétlogYa
Ililepii]ni Jrctrr aliarokI

orv()s urak, nasy báj íllD itt!
Nirrcs is itt §iLi}-osabb Letcs!
De m.l]ÉD he]}-ett, tátl inkilbb
Nézi1ék meg lz el§ZónIenlel.I

Iit ielDek nnpjaim széI]ci};
Jó ebed s vatsorílit lrapok,

e]egszcm a ]l.ilr.]ra m.11.1t,
E§lénldrli doürinóZgatoll.

Jlz ipácáli.r| álrríton1:
()l1.$orrr & §zclli könlí.]lct,
Beo;i}€n i§ állo]r előttiilr:
Adn.ü( cuklot, citrom]cv.t,

S hll ébredclr reg8eiedtint,
\fel].ettem eg} lii§ angy&l á1],
H.,llgáij& Dagy §zoriolú,rn:
szegónx §zíYeD, mint kolapálI

úgy bizony! Éperr jöttem be,
De ki máT bc!$gc megyek,
Ez § bájo§ ]ri§ apácn,
L'.zb& ejté a 9dvemet!

i

§
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*l1.

Vörge pá é5 (rjlö]áll].lányrl kopofsóiö
(!]!dán !ól|.l.máDy)

L

T''d.i4",t. l i a b, ld. ur ,y lnnJ,lik az,.geDyl-gy orl-s lnfin:. SZin. Ji,.L \e:ábéD.
n-ötét Éj§Zakjko! \,iszi i? T]T Al.tt
Ki n;zi lA!J 1rc|, rin!]L, U L,I_e a ]:ö_d:
FolyD8-k-, i rol\o]{, a]llljlk_c 1l,curel
To!cLbá, úiur i" 

"". 
r, i,'l'"^,,.],".."r.r

]lpll n" lliE\j;,rL , rr, L,:r o"D, ;oodol VóliiDk,}ícg éjsznkait i§ Éblcn tölti eliiillk'

Ig} ij Olr.]loüLá] tör.,,. pri]ig ,pp*D, -,\Pr]] l§ D]eszr. L"Oejn iL1 c-.rriJü"ci."b.n,
_U,dió vlLrosábal, \'Jlga Pjl ]rl]ziibil;.
ldö szclilrt lJc,lig eiteLi óIllbJn:
\i](ot 1z , bla}oU U m(, l n H^ld .énJ",
Be]clJgt3 UIl..]i \-l1l§J P,,t leiibP.,,

íi-ifo}ri. íehér \'éliiii sugálilr.Iiakrlák.
Ezii§tö§ parókát adta]i a ,,]lropx§znsk''.
Ki nagy iópl€ngésse] épp fcjót va]rai:tá,
\'"r. 1.og1 a .lóp .J|1,1lj l ,\, n8i ,liJll!,
§anen] ez egy régi snjátságo lltki.
}íi]ro} eszniét íá{tás7, é! lL7-t lrerrn ncúr le]i.
N" i§ (so ,]ljitol, hUÉl.]r:]ja ],ii-o]rott.
]IeIi miT elet"Lel §oLlti con.]ol]l;,".ii
EuLcl. p tnij Ln,,,,"z. e]m.d uriU i;rá,od!
Szúlo'i r,ozz1_7 l'"l 4n VllleJ ],rll|9lojL.,.
Biztos, a f.iében nagy do]og nel1l !égllc,

q
l
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vstarta a. í€iéi kilrD s ]roldvi].iAoD
s lö]§óh§jiol,t néha az EEo]. Lrfához.

]moüdván ]lijzbcn cgy,,]rl.lgyal miai,vállkot"j
tP,za|, az 1 / ic, ,Á| n ] old. i|,,P \zJrn},üU.
öIeg koplszunkll, ezzel 1iga§ziah-.in:
,.Nagyba-k]pkodónnk siiliín ez a solsal
Nen irg_v rleg\-ám nrirrde , alrogy ő eorrdolja|"

lls Yárg:i ulalnn|il uindent dobfáYeltek;
s nrcg a lioporsónak §c' nrjDi lregye]mezt€li|
Bcvitiék azt is n&gy §zomoTitságára
Licitalcióra, i. \'á,íosházáIa.
}iik0r a koc§i§rrép bo]iijától Yol1szoltu, _
i]inthog].ha tr húsít r.á cigálták 1.o]ía,..
Nehéz rolt eJry lrissé. n],omott esy páI rnár§át
S §Ziílll'Llr n. ]rocsisoli !-area tudománxát.
A- rtoJkol vórig sZ,]Z !i,rik kl-.llp:
Nem tudták elr,ólrri. milye:r t€Dretés e'?
Tclieié§ .;oLl |,iL eZ \Iilól\y vársa P.l]nak:
Szííé|cn őrzött sok légi szérr álrlándnek!.,.

§ lrenn .t víslehajtók, e lelkclLcn népsag,
Á drligt! rnnülrákat cl]iói_ía_Yctlóltók.
HáIom szép ]ropolsót, 1r1ik szílzalrlr:), Yoltak:
Dladia]r fofi[tall Tn(j! ris7+ií(]rrák. . .

Egy nng,\.ba:jszii neIaj] r-á üeg is jeg,vezte,
Egy paraszl cmL.f. Li clt ta]iott me]lettc,
Alii. r]rclln,vi nrutlirn íolr azo]*al, Iítix,
ITogx az eielruiof a iölrbit 9já11lil1:
,,j!n rrr.8v€nrré _ ]igy nloDíl, - rnirld c kopolsó]rat,
Hogttitl ]rPléZ:ilná]r .1 YógLehajtó]rli!..."

§ \iargl, véteierl Llúg rneg eglet lrelóle,
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ücBéljéiék á kényelúet,
úB abból Dern kórek!
A padlóra {okve alszom
Ái én miúden éjet:

Letclítem ro§§Z kópenyem,
KönxYeim a páInám,
Y€r§f üz€tlrémből egynéhány
El n€m ailott pél{'lál]J.

IIa meg l1em veitéL, Iogalrlrb
EIIe felhasználom!
Kőpőn.vegern §c ]roIdhaior1l
Iúmár az utca]rol!

s ha }chajtolri a fejeüet
E lrirál},i llg_íIa:
l(em rr]szi} íliL |iztosan a
}lénte:t€]< csí§zárjrI

A dunxllánat lerrr lrrgon }e
Soha éjjelentei
É§ o párna !r) {ij nilr.]]r
§o]ra a feje]]l,-e!

S mL,rt njrics l]lrr_lhán és ]lincs p.írnáfu,
Gondlfir sincse]r úíllicm.
C§nk egI naglbec§i'i ]iirlcscut r-u:
jlz a §zeEétl_íiógerrr!

./:1.1., : l |'.]:];| l;:...

,4i] jt7'
i]
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lAb ón lricsi ki§ a&gyallom
Egy peí€ees leány,
PoTecet á.r§lgat, bizony,
DB g]zért c6ino§ á,B!

varx Beki §zép két Dagy szelrq
Bóa§á§ ki§ aj&ka,
§ a teTúgtg lenge, oüyain
Mint & nád§zál í!ag!l

§ olya.n aes § bes'zéde,
A §zí!€ oly me}eg! ...
I[ogyi§ üe sz€?etném toiát
E d&ága gyeTD€ket!

PeTgoot árülgai bizony,
Közb€tr olva§ §zoeóny
s ná.gc§álja a §ó§lererxt'
Egyem a kr§ szivret!

Eieik fob,-ton, egé§z üap át,
JáI §áája, §ziiEtelen,
Ropogtaf,ja előttgnr is
Á kis neYeletlen!

Áa én ]ricsi }i§ angyaloú
Egy peTece§ ]reány,
De ninc§ á'z a. kónyes dáma,
Akiér'oda,dráü!

T
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,l4-

Ma s, jó I§te! hitt €,Dsen
M6g €bédre,..
Itt kq%toüok jóízűen
Áz opería totejébe.

Jó coemeget § éppeE ilyetr
v€r§íTó embe.aek vaió:
Pén be nen kerü eB tóle
Neg hízik el a 

"s4árny9§ 
ló"..

íIgyis ait moEdják étrrólae,
Egy €tr€klő maaLfu vagyolr,
Alii ágTól-ígra §áilv&
Gonótala.Bu;l d,alol€atok!

Eát itt lehet Lótázga.hd,
Ágról_ágTa üglÉDilozva,
cs5khogy jó lenne, ha mellém
úgy egy é}etiáí§ i§ volD]i!

így máí o1 tudnáú taltani,
Itt mind}ettgn elé]hétaéak,
Énokel]/g da1olgatva.
Goldta]a,úDi eplé§zgolúéú&.

trúeg i§ kérdem mo§t nAáf azt a
Ki§le{ínyt a péküZletbe,
llki oly édesen néz nám:
vg,i1-e hozzáejö}}lli kedve? .. .

l

l.

t
b\
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fiogy §legény vagyok. neú bánt eígoB!
Plőiteú az fixim sz*v,a,;
11 íöldirn i{t DiDdelüek vá;r
Ecyfolmán jó § lo§sz otda]a.

'1196ú, 
lá,e, nem irígye1 eelki,

\§]Z is m.á,} }elleú€b dolog!
§ v€gyouoméTt neú kíYánják
ualá,Idmát á íokolokt

Ü§ kopott ,ubl4,mba-:E aa ütoál!
Nyügodta.n őgyeleghetok;
Nom k€Jl félnenr. pénzoBéri majd
3elrólintj ák á {ejemct.

Azuti]ü amiattr se' kell
A szílcnmek aegódüia,
Ilogy leóg egy§zeT iLa!z]m, vagJ
Beicüt a.z isteDnxila!

l|ólem hrrl]hat a jégeső:
Á veié,qem el neü rcli|
§r a folló ]liál,adhnt,
Á, én fökLem cl nenl íeszi!

],án, az ad(rlr€llajtó.lrtól
I]gy le§z]iebelr |z oüllelelr,
Jeft."l( Iozzúnr íégIellajtó]r
S.init taulto]r, Yig_\,€t elr l

-!
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S panaczjljÉrk: Ilinc§ étvágyrk.
Oh, kitűnő va é.nekem!
Ica4 bőjiirt taúok §íiJííú,
S gyomrom meg íitlnán telbeleln.

s mert c§elédd€1 sem bajlódonr:
Idegzete,m mi' Jendbeo v€.í!
Á világ minden kiDc€oelt érr
Agyon aem düITaDinám mragarrr! ..

rlogy §6egéúy va;yok n€m bánt
Elóttem az apám s]zav4;
E fötdfu itt mindenaok va.n
IrgTformán jó § ro§§a oldá.l&!

eng€m,

*16,

Áirbár mo§ta[ veNet ílni
Nincsen v8lami nagy lredvclt:
így ó}resi].,n| Eg}*szer nrt[ nz
Éhséget is llregéneklcú!

IJehet ugyaí| alz étctbel
Taiálkozürrir mi még §okai,
De ha most hiladok T]ejta"
L€Y€§zem róla soBdüílr&1l
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Há+ azo}nak, á]dlr nrég Dgm
I§merik ez áilapotot,
&imonilom: íai az az é!§ég,
Milyen fuíc§a, bgtyál dolog.

A gyoúiunkban úgy érezni,
Miúthe egy íehóz kő volíá,
vá]a.mi §zi.zaéi€Jmázsá§ . . ,

FB rna.rná ezeí piooa!

s s, ú€gy vitág itt foTo,gna
E }.is pokol: hasürlr ködl!
Ilyelkor minden képueleiink
3gy lri§ ketryóren kimeúl.

Evé§betr mindeí boldog§ág,
ÁZ emb€! e}.kor azt aéli,
s mÁ.slror égbe,töIő lelkért
Á röghöz oly kirz€i érzi! .. .

Etmúük mindeD ióbo je!
§lim},€thal úinden ábrúttdja.
Á dolgolr mdlyét, lényegét,
oly igazán,. ti§ztá,n laija...

ílülyüIijk }átolr Bro§i lányo]r!
É§ l€n€rlelr §zé! §zerel€ml
S a }lrt, a öcsősrógeü hogy
íétgzit is, elíeledEml

Tózelint ez a@ emlÉInqk
Egy á,ldá€o§ ideg-krfua . . .
'Á, I§t€n eentsen úeg tó!€,
§isye egy köszvéBye€ í1I!a!

*
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r17.

Á na,cy&álvóhá,z á,jtaiá}a
L€selked.rio ó}ilkodok,
Be nom nrebrteü, ] nc§ pétrzerD.
Do meg a Tuhánd ilt kol)ott;
Fémy€§ M.l [.é§z a ínAyierernbe'
s nézem. hogy a h6lyi szép§ogek
Jötrúok Tagyoeó öl tijzetb€.

Épp itt jó egy kikent, dáma!
Mintha r&zsa lensng fejóff
Árca olyan, ecy bim}óvá,l
Köníyeú ö§6zetév€€zteíém ! . ..
Káf, hoey mindig igy n€m marsd.
IIogy lehirtl róla. maid á, má?
§ rámc i§ 1re§z a fe§ték slatt!

§ dtt Dregint cgy másiL ..§z€D§ép!'_
Gyéloánt-üadém a íeiéni - -'
Fénye mi bűvij€en vibláI
KibodoTitoit ü§tökén!.. _

Áz a báj, hogy kic§it bice.
Nem fud szépen üiszkén menni
Gyémá.úijáY€l e kicsi,k€!

I[!i,t mo§t u1eg !0i }elüi eIéú!
I}yet s€m ]áttá.l!r méA §oha!
EDhája előt ]iinjtrvra
§ a háLin fenn a ,,rokolva..t.. _Eal Ez lesz kiTálv,né 9 Áálha!
Ieteouccso, a §zólőhegyÉü
Mad!á.rüe§ztőnek beválDa!

l

|-

l
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Á nagykávóház trjtajába
lesgikedve ó]i]ltodokI
Bc nem rnebctclr, Dincr pénzcll,
D. már _ ncm is kir.liu]rozok!
S néZnelr a hölgyek: ]ri lPllet c
i{rpott legény, lri itte[ Iíijuk
01ytrn gú|_Yüsaí mo§ot]-og'i

*1s.

Nasy volt rL tekiniélrem &
FiiTdószolea személe:
seD]iin€l se Yoli a teste
Tly folmíL(, ily fehéT §e'.

s hogí flló]tözliödte 1, ]litva
F,uhám szegénycs, cipőn] roigy,
És .r ]ra]apom tekonr.uli:
Ilogy ]enózc{t. a nl.ou]cf]ili!

* 19,

kijóttem a séfatérlc
s vnn lnozgolódás ]rörőttenrl
I]y solira tartrrali a lányckt
Igazán, ezt soll§€ hjttem!

Do bárhogynlr tetszelogtek
s itlelztgctite]r a lrzálo]i l
§lríly szél§élleli ti vag}-tok,
}icm is hedclíi,ek láiok!.,.

{
{

;

ü
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No, no, azélt jó ile§z nagyon,
El nem bizni magad, lromáim!
Eogy érl,ed e rl.a€y büzcolkodáq,
Nem ogészen bizoúyo§ árB!

íme, itt jijn uüáDa.m ogy
Délceg hadrragy, cBiDos gyerek!
Baj§za villog, ka.:rűa ténvlik,
SsJkanty,íja biiszlrén p€neg!.,.

*2U.

iTóha néha ellrrcl€ng!,e,
líü kis:lrolomla eoDdolok,
I§zemlre irrt: í}íli, ijcaiiii]r
\io]tali iélier]r a tollajolr:

]úi, nr.ál.? oh a lcglrevé§]rL€
Scn] íé]e]nretes cmberek|

egg}.őZődve, íelcrn szcrn]r.D
}tennyiro tehet.tlcnelr| .. ,

+ 21,

Rossz podlójú lris §zobámba}\
Eol, oadják, hélia i§ }&liott,
Il,lggcl e§ay larkány agy ,Zájjal

tr'ellirgla a. Dadló7.atot,

Szogéúy íl]ai, ]rog}, enüelr iÉ
Épp ido ]rel]eit jöuiel
Egy lröltóhöz, alro] r]inc§ í}

Gazdárrik §€ mit enr}ie!

{
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* 22,

Hej, nindíg cs$li e póldán,vok!
}íár megi t áZt szel€tck.
Hogy hát Dri a csodúl.a1 is
feszilr meg a §zívcmet,? ,, .

}íegilt péklányba bomlofiaL1
É§ ő megint ncm szelet,..
Ábból látoB: §zűlrcn méri.
Ea vesze]r oit keny€Ict.

Á7,elt mégis ]rozzá jáxo1l,
Bármily szíilren n lien_\é}. -
o]r, hisz e§)-cgy piliarrlr_J:l
§záj ejpórrál tüLbet óI! ,, ,

Hiierrl az ,rzián szoúrolú.
Kesr§,cs cgy á]lapot:
trIilror a kas§zám kiüIút
s hozájrl nenr j iLlhoto:lr !

Il_renkor § loltjü]r előii
JáItrálo]r leilz.geit n} a]r}al.. .

S őt og:l]lt elé képzclem
ús jó]ia],orn k€nlúl:rz] Jg.]L . .

Nyitva h€€yom eblalrom sok§zor
Mikor ha,zühól elmegyek.
E§te pedig ba megjövök,
Miüdíg árx Áb}akot l€Iok!

{

l
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xi csnkja ])rj l cazda&sucn_§onr!
Parsze, n do]!.ot nc!,eletll
MtIt azt ó! nag_\''oll jót i,üdom:
Niüc§ oti, ú}it ioLl'.rj €]\,ig_r-€]r !

iía a7t'jll ig}. lzóltn:]lr Dc]ri:
Ne bálllsá, nj cs n)it lopj,li ott.
Tudja ő jó], e]iipp lyelIclt,
D( el]opjj,]i az aLlaliot, ,,

1]y köIiilrrénleir ].özt tigla]l
tríinek i§ ke]i t]]ak oda,
ÁboL üres. .. vagy ,,bé],clve"
Egy }iöltóret van a szobal

Anyám ernlékének
Az éB an}"á §Zegélr! kertésznő lolt,
Á talyic!]iáá§ ö]to meg!
Iiagy i€Iheket holdoit |t ílrI]:1n
§ §zívébetr nagJ, szelcictet!

á.z án ényá.m §zegény k€rtésznő Yolt
s meft nagyon §zerati€ fiát.
úletét adta oda érte:
Eogy az i§ ne }ordjon igát.

Teljesült vÁsyad szegény ántyám!
N€m hold talvi6Jn{i* fl fia(L
Péta lett: tatyátlaLal
nójia az or§zágutaket! .-. .

i
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*.2ő.

E]lrózeD t! bókákjLi i|t
A mocsilxYiz feiett.
I]jnye, a tclernlájulrafl
Do jó dolgtk lchet! ., .

\rújióZna]r csa]r ]rénl'elme,.j!,n,
Loi)báD a YíZ szjDén.
É! bánü]ji]í az óg lrélrjét,
}JiDt szokla l néba én, , ,

_A hLm rl\zLilll, lirI,Ijr bofu.l
A ]üsla nólrcúct,
Szerrrlélgeti őlret s véeü]
]lgybe beléSzelet,

s langlrülijnlségéIi az &l1g.Yri
Ncn ürorrd et]cü nelril
]Ió!a izi sc, hogy cs.!!algó-e?
i\íég izt !e ]relesi!

U.jrr,álnak, dal01]l.tk ligan,
T{jneli hog_v ió]€Sik:
Cs0ndháborílúsúIi őlic1
Eúíösre Derr:l t€szi]i.

]llnézem itt a lró]rálrit,
Ái]fa a tó felettt
Ttlnuthattrái'l)lr tő]iili sokban,
1li okos embefekl.. ,
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*26.

Gyöíge ilggéBy va€y t6 pajtá6,
Moídom sok§zor ezt magamna,k,
ki nem tud§z életet ádni
Soha egyotlen vrlgyadnak!

3oly' oz idó eemni mólknl,
lgy tűnik el ezeT áLmod,
MolyBek meeYaló§üllfuált
so}r., soba úeg nem látod!

Gyönge legény Yacy te, pajtás,
Ki nem fogsz §emmire monni!
Do mit töIjem-fiúuzam ]rxngám,
Mikor oly jó senonirtenni!

+27,

E]őr,esznck jótcr.dirr,
T derék emberek,
s a jó útr& téríié§s€l_
Kínoznalr eDg€met.

Tönbei kell ol.ias] , írni,
Tlajtjúk LrA\-on sokat.
tnort nráI kimondllatatlan
E bölcs tanácsokát! ,..

Bclől.d 1.alami, ürondjá]r,
csak jg_v 1.hct fiiin!
S _(Zeletné]r úldi]ralr lel]lozoi
l[ag r' ninrluutalan . . ,
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2s.

1]gr túzohe]lrel szomszcdos
Kedl,es kis lrUnapos Szobjm.
S az iiltrlok áliitjárnak
lepetlezeii, _rossz ajtaján.

És llólra igy délfeló étr,
Amitor, hogy megóhezem:
Ebéd hijján, - €béd h€]},ett
r\ jó sztLgo]r&t íliczem,

f,íostlBr éppeD l)ccs€nle Sül I

Nagyszorű, rerle];, nrond ato;nl
si.lolr is, lii ne me jr,n,

BecsitríloD} az ab]akonI

Eszcmbo jut errői miDdíg
G_\.elDekségeú bo]dog kora,
Auilror a szíruban is járt:
N g_vrD)-áDlélr diszDótora!

l]-z meq ]o z§rlri-s lí iluDrl)!:
nz sc ncgv€tendő éie] l
TTa ncm is a,,legtáplíiLóbb",
E}]róL jól a pccsenr ó§e]!

Hát ez9 líost mi ]icliilt clérn1
1lanar ]rrrlrrpotItat rtrzen,
Hilbr, - bocsálatot 1rélelr, -
-\ h.lrlmit, §Zl ne gz.!ct|rr]!

l

f,
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*€9.

Álá' §rólgájs, ne}€d i§,
Kedve& áIdsdn lrrs kót€roúl
Iit kell ha€ynoB zöld iataó ha
Ákamú, vágy nem a;kalon!

Zö]d vagy t€ is, Diút a másik,
Á reméIrység sóD §zine íecl...
I{iába, csábítgsttok l
N€m letí s"erenc§ém benn9iekl

zöld vagy te i§, BiÉt a úli§ik *
s benned i§ cy\á§z voLt életeúl
Fá.l,adat is olátkoziem,
Eideg €li éjjelekenl

Benned is vgrssel fútöttem
§ kikezdtsm a §zalmazsákst . . ,
Eegyok hátra Yel€d j§ §ok
Szemoiot és a,dú§Meot!

*30.

Bedobtán a tűzrbe
Vén bugyellarrisom.
Tízesztenös volt m]ár
És rolgyos i§ üagyoB!

Á z§ebembe ho}.dom
rü esztendő óta,
!1l i§ ayű]letett Deáí
Norn o§od4 a.mtát
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nl§zlkadi irr]rább a
Hodásba, ,i-iTé§be,

}ícrl, Lel,és lérlz fold ]t
}í€g á bc}sejébcl ,. .

Bedobtan a tíizbe
Yéu bug}-clláxiso , -Neú le§z leal §zükség
fío§tanalba, iudom!

*31,

}íegcsik \ie]em n€m eg,}*§zel,
TIa Brrdapeslre íö]D]esyeli:
Kegyclmc§ és nré]tósilgos
NagxuraliúáL clrédelck.

s üoso]},ognalr aZ iünso]r,
Ellorditva rZ orcl].julr,
Ittl.-jLLkorr llz cZiist'Lil] :r].

GazdiLjrr]Jrli hl)gI nj(']lllZ|]l.

N.ü érti]r, i}ogl-aZ ő ultrk
S egr. ,-ongl, ]iö]tő ligr"lre!7,él1lck,
El)Dcn írg_í, Drinlha e3)- Isi€n
Ttlcnr!ó!lei le éD!]r! . ,.

I
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.32. \ -

{caorbatói lds iórlénei) ,

gógv megi§BeTkedtiink, mástrep
Bete€ok lettüd. mindkeit€tr.
N&em ugyan, mildtir§ze c§ak
,A Érív6m ,!€rt §obe§ebbén.

D6 ha]v.{ey€,k vollü.]k D,e,gyotr,
T€ köhög_lét is e n§elloit,
Egy§z€T vi g, ázatb}ságból
Épp a fiild&orvo€ m€ ,ett.

§nrek aeg egyéb §o keuett,
Me hát hoey bÉtegé sinesgn,
D6 meg vétte, túdoEli.ayát
Bomut&ija !.éLtek,. Liícsem., . .

íisz nrár Teád §áY€ rtgyis
8ég€ú epoilt, ré€Fn vágyott,
§ öJöme§t },i lle ápoiÉa
Egy ily fehé! gyöneyvirágot! . , ,

Rohsnt áaoDnal mamáalhoz
§ lefekteii€k ki§ aD€iya,loú,
Dlíaboliak tiirlsm, Mfiam
Tiltakoa!í,l p€dig nagToül.

rróLzád. rI.ée azDap elrDprttem,
A jóúadfu i6 ápp ott volt,
s ott mit c§ináli? ftosv a me,nnytó
Cu.pns 9€Too nindgn dokdortt ,, )
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IJallgatójáva] o.]]r n.Ytil1
n!á§zen a ke|]ed Drc]lé,..
É_r neri lendlent.lsítirdr./
iióg ]e,,kis (sacsi'lzotl lnelló!

}íajd ]neefogta szap 1(js kacsórt
Bölc§ pofával, nff€]itíltía;
lolyan volt épr). mirlt mi]lol' cay
Bögirl}. rász{iiL {i Yirágl,a! . ..)

s ad!á ott a tudósi, lrlinlh5
I§t€B tudja, ő tni \31na,
}íifóle nlpkele|i billcs. ,,
Kidobd §zefc|lclü §olDaI

Hogy lrenrrenr alrrlr€r,éro lcli
rl Dihll^sztr:r: észlevettl]!
s hogy e]zárjorl tijled, miDdu!
cünüszságát ósszeszedte.

Leszóli, gxnlároil_ man1ádn:1],
\.eTscimgt lP!ífál,ial
C§3]ihog.w azt nc íloDditl épIJ, hoc,
§zóg_íent hozoli í] .Saiádl:r!..,

S ez a vrlgc: ]rószílo]r iit
Kis szolrrtdM] ]iiti]lot{arr,
Jól noDdják, gl,ijznelr ott m:indig,
:\ho], )rogy :lz ördög otl íall!..,
S ó ,;állrál }joz7l1tli s nas], Lö]cs.n
ncnde] összc mjlden logsz noí.
Köz]rea udvtrrol: ,, llo"""t.il
Osapna agyon njirrilcn doitort! . ..

l
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§ úgy ht loú, imádoit szentlnr;
Ma]g betegebb vae}- azót3:
Milror én egy édos csókk}L
}Ieggyógyíiottalák Yollrírl . ,.

*33,

(Hivölalnok korombó,)

Finánc Yolt 1r vóIr §aLrli.lkter
\ralami harminc é.t'elr út.
Harnrinc évig holdozta lt
Cscmpe§z ije§zió áld lühát,

Iz idijn át a pátin}ra
S a solr lohot meg\-iselé:
_\ jószíl-ű direliiol hát
Díj olrnalr előlópieté,

,\zóta,,t€liintlrtcs úr",
]legesilr, hogy így címezi
\énroll ik falusi polgárl
S moDdh{rt:Lllan' iet§zilr loki !

úg}, biz'tekintctcs ill ől

^ 
titlrá.folritak j DiJlriieze,

Tlll;illlr lrihr,: ií h]7 rr.]riji
Rtrmot, §3jtoit lc;]geliTP,

l
Díszo a finánciiinak
IiifíL]l, rr lror úg! be besztl..
Lejálkái :L $lr,]ri boltba
S lre.lrcny rrrll;i a lópcsőzr!.,.,
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Á direkior biza'lma§a,
Áz irodaíónök kéméj
ÁIél9 elayútt,kEtonát:
Eá§anüárk §picli§kedésrg

Borra§zió lo§6züájú eúber!
líEy, t avasz, kájáDkodó!
Moqdbatom, hogy ólrelúeve} *

ö€§zev_Qszni nelr volía jó..,

Ea Yála]kirg haTag§Zik,
sáZfóls úódon c§ip]redi:
Vül1, lop o tintá ába,
Áktáit ii§e€k€veTi . . .

Biztos, hqgy több l§áíát látjs,
Mint há€oEát, az iEazgató,|
Ki úég §eEr dobta! iit folyton
Á véD tintepocsékolól . . .

L€pdregé] a népes utcál
Á váíos kéPl.iselője,
§ a kal:lr.]o]r c.§fl]r íigy bullna-k
A fejelrlót la e]őtte.

Hogy jutoit il_w teiii til}.h€z
}]z a ],js potroho§ ala]i?
}iézd, n ly ra1'a.sz mosoly dereng
ott a szcmöldö]re ül.Ltt! ,. ,
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Ea e szép lány §zep pillalcó,
l,ába.ü éTts leézgladom:
Ilogyhd róz§abimbó, éIte
Kezom ös§zeha-soBrtom . . ,

Ea. a szép ]rjny mérge€klgyó.
M€sma.atoq véIg Eagam:
Ea e §zép lány mágtyák tiize.
Elégok azon bo'ldoga,ú . . .

fia a, suép leémy a Dokol. _
ÉIt€ én s pokolbra ;ekl
Bánnánr. Ea az ördős i§. c§flk
valalrolyiha& kellonékt,..

+36.

olyan volt, milrt egy vj}áAszál.
An0dyet vitt a karián.
Nom terem úéc esy ilv virág
Erro a Tieza. pa.rtjá,n !

Mandulavácá§ú §í€úBi
oly€n f6koték, oly szóDek, , ,
És reÁ.!n oI} ismerősgE"
oly §zer€tetóol nézt€kt . . .

Mintba minden ti&ailk , mjri
Egymássai &özöltiü vol_n -Mindra minden titkÁiDk ínBs
EgymÁ§Lak szii]gtt€k volnai_

1

l
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r\ 1crmete oly lenge, karc§i
s ]rötrtyű jáIti§ú a ]ába!
L;y 1unt iU], lntla cLotleD]
Ig}, tepke vagy áloú 3zl lna. . .

tis éil liövetteu §zírdobog\,á,
Ellojioti lél€gzettei. . .

Rll|t11íl_.1, bíloI Tag].ok, mégcsak
lfeg§zólítli §c melte !

tIcntem ntána: szív€nlt)tn
sok édes gondolattal
Átal §ok Tégen jáIt utrcán,
}í,erre két éve latrtam.

És cgyszer c§rrk elóbcm ái]lt,
oL, nelD vctélytár§, nem is alrja,
De hón óhajtoti em\erem (?)

Á Tósi }tázi-ga7ia...

MelaöIiiit, ílgyúlol1d n),ájasnx.
Eogy aígcl}l eIIe láloit,
,, egrtkarja fldtli, úg_va,
Azi íl ]ti§ adóssáqoil ..."

}{cg az /tldrls!!,,. Y n js nibií]?!
s 1llíg tőle mceszrlbadulhati ]lü,
Eltii,]lt az ódcs ](is leánl,,
A kalc!ú, bíjos aügysl,. .

olyan Yoli, nri[t eg! virág§zó],
Egy üde, ú1 kinyilt róz§al .,.
s hogy €lve§zt€iteü, utána
úgy fáj a szílern azóta! ,,.
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H{L egjd, él1 filíszte| lesz€k! .. -
plmondom, Eiket e§ináI'ók,
oh, érdeke§ a,7j óIdeme§,
Ti i6, lioey meghrüllgar§ótokl

Mi legelső: §zépe! jáTok,
Lcaz lremenyszélü' ka]a9om,
Keúény:or€k k€ll lentri, §orlr_€ok
Fajamkó'előtt lekapom!

Nóha pedig fó!ye§, maga§
cilindort hordok f ejemeí:
I]ega,lább kívül mutá§son, -Bgliil, ha iire§ a Jejem!...'

l]bedIc tízfé]ét cszcn),
IiIárglit, rusz]it § l c.§orl!r9,
].l pikaDtóriál, sz.gol
úri g}.omrom üregkí!ánja!

Lt*alribL,,nagrsásos" lcsz.k,
Ezcn alrrl ncu adhrrtonr;
'ITa rren lclrltek: magam § rtőfi
.{ lrs|léíltő] i!r, l)ia*itom.

n{egnőliiiöL, 1l.rsze, ]logy rnljJI
Elvcszck ec!* é]tes dátnát.
Szép, r.aliy .§ú yr, nrcllók€s llÁz"
Nc1|l azt r]éZelll: hozomtiní:ii|

i
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ü},efek' Ha tllin cgy&ettő!
Ha C3a,]r lchet, ücnl ]csz eg]- sc'|
Nem elóg, hogy éljek magam,
]íég költök majd gyeíel.ekre!

.rin aduulr nrajd íacsorá]i:ri,
i{ol lálu!]r solí vendége]lei,
i,] ilycuko| úgí baráisáÉból
ÉD is kicsit bespiccelek. . ,

Csalolq hlr1jlldo]. majd, persz,e,
úgy úcgengedhctii fonntltla',..
S eljáIolr ba!ái]immgl
Kártyázni .r káréházba!

Tc!ze]. }ris nlapítvá },okst,
ráradozo:li ]iözűgxelrneli,,
Ki iudjLrl Dgysze! valami
Ta]lácsosnalr kiDoYeznclr?!.,,,

]flr3m le9z: Ne gondo]]rozza:rr,
Líj dolgot €1 ne kőves§ek|
Do € helíctt, eszem! i§7,om,
To]ijJ, pocaliot ercg3t€k. ,,

Jlr.olr affelr,tált pofá\-al
(Cilindel ]esz a fejemen)
s lisyázoll. csorba ne essék
sotjn a telrjntélyemel!!

S élcm világom, mint nki
I]a]!]át itteD jól íégezi...
Áz iiy ver§elret so fogom
§oh.l Intlganlra éIteni!

d

l
l
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*j8.

pipoqya Jönkó
xölllh.iy rc!o|qol o]ón]v§

Á testem nal Dem lólteú éí;
Majd d§ák -vala]logy mogl€§zek,
De fólek, hogy a po}o]ban
X'ü§tíe húzu ák a lelkomot.

Jaj! Az 6 sok ícresalkuvás,
Amit mal végbevitteÉ óIr,
Aln!ímyit megh ty'árszkodtaü1
E Dyomornlt, roDgy, élotér'., .

l§teDt háay§zol úegta€adtaíl,
aogy mit enni-iíni legyeül
&zmonyt, elveket elad,tam
l{itvrány, }oBgyo§ fitrlérekotr , . .

Más kedvéért, §zivem o}]€n
Megaláztam éD magamat!
Eol ttlcsapni kellett votll&:
Meghajnám a deloka,úrit! , . ,

s €zekuíám sz€int€lenül
Még v€raleÁten a, mellemoi:
Ki nálaú inndö}lőbb jellem,
Ki Éárlam beqgüloteÁebb?

ogy§u er letl,em voJna €l§zóBt,
Bétor, hab! Do §oha, soha|
Téltetten áz élet€mei,
Mint egT nyomorul1, ro§€z kutys.

17
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d icnteln tr]ilr ne féltcrD én,
ltajd csa]r v.r.hlro:y meglesz-elr,
Ds fó]ek. hog}, a polrtr]lr1
I'ü§tI€ 1e§zjli ,1 lcl]iclDet.

*39,

Mosl o]y DJ,lteodi, e]égcdeti YngroL,
Niücd l,ágyarr], ttirlcs reüúLr-€n i
Bundába bú,i!|. jóllakoitttll
Áesorgo]i itt a tólcn,

_{ he €sboiio]r rlcm izgatn1L.
Som itten e so]r a]üa...
Setn lrine§ntli és tli(§ő§éljDc]r
NjlrcE sZí\ ometr 1ratttlnrt.

Ttln eg]- lán!i tu.lrltd II1óe gzrr.clri,
ús]- érzern a szívcnr|c,
Alri tjsrl:lj szílembe 1]óznc,
}{jelólt 1 Zsdrembe.

Ki aüP]lett rr]ég szép j6 voltlll
s ncm is .,li]ra" cHé,rzal;
t{ely.t, ]rogJ" itl a lij]dijü le,ll1ék.
Ntlll ]ti§zi\lL óD nríL ri]gülr|

vigyalr né]tliil, rt!!órl_íelr Iló]Liii,
Ácso}golt itl a '!érct1,
Eg}, ,ötd iriö; ban]ió á_qit
_{ nxd!.1gom zscbi)bcu,

li
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*10.

_láostan üiök é]etembcn
Lcgeltí§zöI íiákelen.
MáI ió-!§ko! is ülteu u,l]],a|:
ott len , hátu], a tenge]len.

Db igaz:ában .v,eve ez a
Lec€l§ó í {ker üt€,m, -.Á koc§i ogy &o}oü|áér'
velot]l €, va§r1l,hoe rchan.

s kihasználom az arka.tma!
Kevélyen saéttelposzkedek,
Elvetem urasan magal1
Kik lái:raü: irígyeljeT€k!

IűgyelB€,k i§ a! Ni' hagy
N&rck rcám miade elől. ,.
J&jl Mily §óvfu-§zemel{kel tréz
Áz á. lrö[yök, a bolt elől! ...

Érr i§ így léztee §oi. üntóTa,
Müor ily kis legény voltáú;
Becsiiletes, müakás-fiú,
Így, }ogy el nem hüncuiodtanr

Ne ifígykeö, ue hát kölyö},
Ifígyd]ned nineÁ mit 6zen: _
I€gintribb. züllött em}erok
szokta]. &Tni fiákoren.,.
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*41.

(A kölió é3 ö sofs}rorag}

]íát Deln iildtjz rgligoln á. §oís'
llgystleE meséná§oú volt,
Ki §?,ilksóeemben úindeD-kol
Gavallér módolt p.áTtíogott.

És lco§t m]ír eZ 
-siíc§, erután

,Nem §zámíiha.tok leája:
F/, egyeileí jó emberi is
Bevitték á b§londokháu.i.bs,

Apém emlékének

O§ak jö ne ]r€ máI
Az á. szelíd ]iépii őregeú]ber,
sz,rró ,,", ]ropoilas rulrájába,
Ajrl€lJ"beD jáI tójolr nyároü átal,
!'agl,bar1 éppen úgr-, úint nlelegbcn,
Az éD ede§ apám
(]§ak jöDne be uláI szegedre,
Jónne bg egy§Zel!

1góri máI az öIeg rógen,
De ő fé] e cilfa házaltiól
S szégyenti ariart &z urá]rtó],
I{het, szerón},sógbőt, ]ehet szeÉércmból. , .
M€e i§ €;het, amit ittelr látúa,
,\Z ó munkát §zeT€tő Yére,
t]0]8os háta úegbol,zoBgna ettől:

t
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De leaézten á! öleggi róg€tr,
KiYáIt].ép úey ka-rnasz &o!o!oba!,
Eogy e§ak egyszerű, trapeámo§ eútsr
És nem. úúvdli, nagyoÉ lenértsrn,
Aki noinűg úagyTavágyó volteúr"
§ lrej, dé mggváltDzott, azóta r6la,
De ln€g!áliózott á, TrélemÉny€m! !

e]8aJr jfulle be lnll4n, látogaioá'úár m6g
Köli&., trj,ságíróvá leit liátl
Elvinném itt i§Berő§eiúlrsz,
Á já.::rá§bíróhoa e nag),.palotába,
BdleülJotnéúi otts.n 9, liítbe,
Ebto s,z ,,óídöns,ö§ mÁsinába"
s üta-jd Bonde§á otthon, hogy mii látoó
Az ismerősöknek majd el dicssk€dn9!
§ ha dlbe§aélgetne a já,rá§biTóv&l,
A-z ő,§aemébeir a }é!r§égg9 nagy rlrra,l
s íia jövójéIőt ggypáI jó §zót hallna,
oda.haza tudom, j+bb §zíwel dolgoaía,
Kölnygbbsü jórna, e kezében ú, balta!
Mert én vagyo]. Erá,r minalens íéki,
É" oaeyok csak az ő bü§zko§égó,
Mig ő lna€lát semmif€ se tartja!
Pedig azt moniloú én:
Kapávgl kszebeq aYa,gy lra.ltájával
Mtrn}.á.jábarl látva.
szeEl BzÉftmységébeD. oAy§?€Tűréqóbeni
Nagyobb ő §e,l§zpíraél, nae§obb ó Ds@térról!
Beragyogva fejét fétryló glóTiaként
A deldiő napnak alany koiroúáie! ...

§
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Áp.íiD ilyet üem i§ látott!Il trem jöntre ilyen helyre.í párákbaD, lomha, te€ttel
Biz0nyo§, hoíy üeDt fieveIlre i

Áz&t pá,íját ](ereshetlém
Itt ogé§zséglo s eTőTe!
KiDek eső a ,,zuhanya",
S a mun]ra, a e&zfiiTdóje! .. .

|{1,

N]TTJ
1íihc]It lneg!illan]oltalalr
]Ia. a felo]va§ásoni
}i jDdjári mcgtetszettél 1.;]irD
í]4 sZ€IJségcs YiLigom,

líint cgI feslő ]]ó7§atiiml)ó
Biívölón ú§ li]LtáL ott,
]iellclied *dij tükeként
i]g), 1}oila], ar]id á]lott.

\eDi a \ efs. |iet íi_rclted
L'._'.]. rtcir,I r;l.crt€z!e,
sik:lt to]ii11ió] ét1 rellm,
Azlán a monnJezetre...

*13

(Gózfüfdőt],en)
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üirö]l volt s&, én §e tudom,
Ma, & felol,v,a§a§ol1:
Bűvós dt1,] §ZáJlt fe]ő]ed s flzt
Fallgattárlr, drágasúgom.

Néztól r,im s a meDDyc?ctr{j ...
Nom figyeltcd a rcT§€kot.
_Á.m a fdolva§ás Yóggrl
llsTEra cmeli€d ]rb ke?€d i

É§ iapsoltál ]ripiluh,a,
Tán eg],- seln ot}-an lelkeson .,.
örülhettól va]flú,i elr,
Mondhaiailirrut, kedYese |,,.

Bá"§onyo§ kat{ítocslrádnt
Apád adta reád. -ITlLt hiszcn még öltiiáeiDi
Kel l az ily ki§ l,lLl]:'lt ! . . ,

S ami]ror a lra]rát alól
TIajad lágy selyemét
KiszLbáditotta:,,Kirrt vatrl"
Rájoson kórdez€d.

Ázián, bár nem 88jtéd, iudolr,
IT8za]rísa]riele]r,
Tudni ll]ialiam, hoi ]alrf,Jk
}íint dlága nevedet!

]in]logta]l .l söiói i)i'Den
T,Opla utitn&iolr.
T,átfalr Dllil. íg]. s noso1!"031lk
A hrlncut csillá.go]r! ,.,

[,
!
I

i
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1i.

iAdós embe. da]ö)

!) folrgy hit€lezók az íjrllbclt
ólököscú réDítgeiikl
vitlanÉl,n jáIok az ulí]:ii,
El É€ c§iljcn \,:ilal1lll].ik,

.iíelt §c]r \nrj, a kő ii:,s. me!]!
Min{tcníc]ó, ]éptetr n_§omoD! ,..
}finden utcillran lakilr cgyl
Merre jáIjalr, neü j§ lltdoml

48.

NéLn nzón gondolkodom:
Én, v&gy lerlie á sz:rr! r],a]]]
JárulrL e a hlr]I€! úton?

NéLa úúg iiz ju., eszern]rc,
I{osy €. bolond,
Akinck fejét nem üli gond.
Mi]rdannr iuDkrr!] neí] böl(§cbl) er

lo

oh, :i FeÉii ,inmbor áltat.
Minden sértési, báirrtí§t ]rilrí1
\{éE z\zí, 11zt is cl'!űri, }ogy
Áz c,nri.í lá lossz vclsct ir:
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15.

Kö]csönké.ő Tóbiás
(^ ,.9i n.p Jólb.)

A barjtailn, ]ritom, úgy
szeretn ii oDg€met,
Jobb3ü L{]1 egy §Zere]mA eg!
szelelme§t nem §zelet!

Ujjongnak, hogyha belépel{,
oh, hoznbln €gy §s' jár!
ujjonearra}, ám deiújük
§ok§zo. tonird vál! ,. .

Ön'endrre}r, úert vinni szokl.a!,t
Tréf ír.ka.t, vicce]rct,
csa,]rhogy z§ebiiköl it néha
Ki§ lapi|il§! teszet( ,. .

EzéIt, hOg_Y íztán i]renkol
,\z orruk lekorryu].
Hiába! Bántó, hoe}-iLa áz
Er§zényünk vé](onyull

Fél se tudom Yiditáni
T6bbé §zoeénye]iei, -}íontihatok é! }álüli]ycj} jó
Tréfákát, vicceket!

46,

,,]línrg],a]rolnok'' 1-ésd e.§zedbe:
EInb eI t keresnc]r a versbe!
s mit az ú§z ía1], nenr njnd érlék!
Csa} rr szív & bizt{rs méIték!

l
l

l

l
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50,

Jó !é§ct íIni nig_v doiog:
E]múln.tli nóhtt §zázadolr,
-{níg jő cgy lírter ett etlrbe},
.U(i szí\,ünk sze nt vclsel,

Rosszat jl,]ri l)ráI nenr nelróz,
Napouta sz-tizczelnli 1réz

0 |ja is itt rnilliószírn.J:
Azóll ül€g)* 1.1 a pa]]n, 1!!l

. 51.

Késii este. fIidár, .la]o',,
Hallgatja a ln ási]r.
Énnólíem ]eg lt .-Zol1ls7iiirin
Tela zollgor:izilr. . ,

_{ lradár dal]al viszolzza

ij]L pe(]ig, ha solri|ig i3t1,
]iáZLtlrarL llDlegIeli!,..

52.

j\ deléli ölcs tálrol,itoli,
Alii gr,ózött sö]. cs"Ltíbaü,
oii á1l a dj\atlrolt elórt,
okl,llín cgI kjs,,lrabí,.Yn]".

s ellrézern, á ]ris benia,
Lcstni aZ ui.ll sir,]ráIall,
A lcttceett 1atboliiolioi
IIos! vei-i lü 11 líbrLr'ól ., ,

l

1
$

j
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53.

1rllrl €gy ]iiilörLi],( ól.zó]rcm,
N(,m hiszito]i e], mcgldlel.

'..}"cB 
iiLfgxaliai, líl'ói, il

(isziijrrszeriilcg lrLcglr:lc]l.

iclrd rl.:sen .L !.drrénlctltLrir,
\cnl b:1j, cz köhijj tlotog!
NilLtú]r lend a lejl.n, 3,ívbeDl
§ liiil!ől.:]rcrr ]en|i ieln sZolro'L.t,

1Io cg_\,s li1lisla szii]lségcirl ,,,1.1t,

's"1' 
érl Dcnl igel ]icfescm.

l{xíttolr lcló i]"-ztörrósen, -A sijió|bcn is ]rregLeleDl.

L]sa]i zseLrellné] dncs€n c]i,;|:
§ ott hjáb] tarrogatoli:
l]lll odilr ér,né]ierl oli]ror
|iiiflondjl a .zo]gílatoi!

34.

liallo],tám, hogy egy szetixlr7ln
.ílhíYták az ijles Jójáltol,
]lorlr rueglralt neje úregje]ll}t.
s g]mutaiYa eg} ir'ánl-lra,
ltóI.l.Ztétr ióle: ]iit lrLt Dti1

Kö,lD. le]]i&,e lreszélte}r,
TIog], hi nie ]le11, mert Liszcn,
FIa nem lLiszj, rlem láthatj!,,.,
l]cgszól. t eIIe az i]Icg:
,.]i...Jcl hog},ha liiioln. cl}ii!!zerni"

;i
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. 55.

órdiigö]rre, rlng},r1lokr"a
IeyfoTlnáJr szül§{g 1-an itt€n! -
Btlrmelyik }la neü1 kellen€,
i\-'rni is icrcmtró az Isten!

A ros§z nindíg zavalt cliiinál,
A jó pedig l€ndbchozz(t
s ]re]l amnu is, az élet iit
]i{cgállüa, ha rlxsz ncm Yoln]l

s ón szeleíem az ördöeót!
Moüüe ó i§ szeret cnsom!
M.Lgát allgyalDak adYa ki
Mo§t i§ itt a }iirelemben!...

c§

(E€y szép hölgyhöz)

Mikor nár mindcn yóget ér,
Túl a,z azrrr ég haiárán,
Tú1 m€sszi a csillagokon,
Á rrrindcnsóg c]í tcngcfón,
Ho1 DráI scnlltli siIrcserl, Écrn é},
Áhol nlc!ití]] ll goldolat,
f,íegszíínt Jsten e Yj]ágr"
nljt& scrunri till rrenr halad:
Azorr móg ,Jlcssze till hl|lnfl,rlúi l]álnd és 1,é!Ét neür er,
FIölglcm, a szíYed r8vnszság&l
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sz€meal §&§Telúet §ugáí
Á lényed csupa szerelen!
Ily szereimi ]uángnál hogyne
Gyúlüa §uelelemTe §zív€u.

Á,zt lalán csa.k neú Jdvánjá*,
S néked is dem jüt e§zedbe,

a

_l

IIoEv-üüek 6 &arán metleít,
Melyben tűz ég - megilelme,ilvotl

58.

Olyaa vagy, mirrt a lenee fát}ol,
Telhő, me,ly siá,ll a lötd íelett-
olyan vagy, loint egy te§ttglonség,
A lehele,t, a képzelet!

olyan vagy, mint egy égi-l€ny,
Egy láioriáAY, egy Töpke á-lom!...
Dg a]zt ,a lri§ folytoí ]reTepelőt
Te náü,ad is c§a} ott találoü}! . ..

59.

E3y szcrencsepók a,z éijel
Ágyanl lelett háiói kötöil.
tioldoLtam, rDi óZclcncsg éfir.l l
S leggelre hólel,cm megszijiöitl



i] sz!lB]K ÁNT,{L vERsÉi NEGíEri§ xÓ§yv

ütl,

}tá]rra egész jó u po]rr Yojli
Ecggcl,tő1 cnti3 ].:op]ilt.r::,
]isic l,ilcg .r ]1.Iil]€ rleDle
s a \ jl]1!ot sz,t§c]galt:1I-l

nz az i!,tcrri c]edrr]!
lvíit}O tiszt0, r)tjj} li]gic.l
Kiilliiine]r is mon!]]rii(i.
),évón Z§olrnk íliDdé§ i.il.§l

i
{

.]

€1,

(Az (riraszú]eiés h'lé;e.)

Nelrr i!íg}-]cm a :]izdrigol,
-\ glóf olitlt, Iercegtlret,
Nóg nlágát n úuszka.árl sent,
Ilylé1o mirrd aúr is lL-.zc}i...

}tirrt]eulri 1esz llri dcD itiiD:
ei,t :l 1a]t]le]{ 1:óerr Di csctLl

}tildln]ri tesz ljinden ]i itcrr:
\I€1t jgczságo:l |z lite ]

62,

l{jlr, so]r a. csil]ng íenu az égtü!
iíe,nxri Tizbó1 ál1 á icngel,!
]tt€tluyi fúSZáL ]rilrr] a rét.l!!
S lnj]l,cn sOli $ lrütn crlLlrc!l



!-rl1!]-EoRI .s r.ÉstjBnl jóiirrDvú vEa'§E].

lloÉ]. eljijiietD a lra k elótt,
'I.rlilkoltarn aZ ajtóbll'
,{ hatalmas !énze lbelfe],
Allrjnt szál]l nz ltlitóba,

s épp a]r]ror cg}I úr, iötl íe]énk,
1:eiá]rodnan űt is €Ie]i,
]:]! ürél_\,clr ka]llot, eme]t:
Majd azt hitteln, hogy ér}nek€nr.

. 63.

64.

Á küilót a nó §ze]eti,
}Iíg őt nőiii el rle Tesrj!
}íelt a nő kij]t€ui s7-eTet
E§ 3 ]röltő]tnól neü 1c]1ei! , . .

|J;}.

A v;rágok védelrieben
Á lris YiIágLoz jelél,dcltc]n
É§ §ze]lemétőt rllegliéIctezirnr:
szeíetiir e ő]l, }i ]eléljilr
áz enrbclek] _{lta]lrm ]ré|,li]i.

Á ]ris Tjfig ezt ].áhszolia:

- szoülor,ú szívYel prinas7ol1ll,
,,\Iajjoll az cmbeleir szeleiik,
Hc§yl]á A n], §k ]litc]íclilr j" , . .

i
)

}



szieBin Á]\TA], }iEcY5Dí( ,(óNYV

66.

Dr'.iqr:l párotn ! knnia,lói
Rakja min<líg, sáIn:/,; §iótlon,
Eiálra § §ok 1iéIlclé§
És biirba zrigolórlont.

l{.t l]ztáü & dolgoi 1'é:{!.,

Kissé lrcdélYesT€ fogt]lin,
Mo láú néki: Ali glr:,}i]l]"

ördög valai a pokoLba:rl:

67,

Nőm nem bífja Eredb,rc',rá;tiri
H.i l.g]liscbbet tórcdekl
ő kicsit iütl § ázt k]ínjr,lr,
rln csal]ratatlILn bijl.§ i: j},ijii ]

Ki is lliloti € löldölr ,ra4
Tl_v cltérlj lró1 vólilei.,.?
,\rrLilrcrri a jo Gttrl r,l].
JökLLlt,r' ,li trrPtntll!'-, ' ,

68,

Jii gi1leso1 1öl,idség.-rti:i,
Nem ilok ho§szn]]b rrii-jcii,j l i 1

]t| LLi.tdrlD]i rLlPirP rr ".zlii
Bjzorrr,ir.r. n,nL r]rrrt, !-, 'l

Á]n lDölcseség€t nroiidiirj
]iil ]rcll.11 ;, ,iJL!t l.i,l,
.\l,riut ar r.l ljutr]lti,-, ri',

Nigy száj is scli blllj: j"s,)gi -, ,

:i

l
{



FlArÁlxóii aS xl]§ólll JÓ!{.; r,Lj íERsrÉ

Sl.iket Beeiho.:c!l, ]lcii.J},
ilól rrurglhír,ií zsoli,
;Togy íittóte]( vali]r]ir.,
]íeg le]rct ér,leni.
\1i]iélrt ulgetlr| nc]n zi\,:lft ll
szornszéd{}k lil'lnája;
so nem sipolt fii i.-ic]i be
Ás§zouy oi,Borr,ij l:

70.

! cr.segA{l íeree!Keitn,
1{ogyha mindeDfélc ór1ed
Ilrrtástalan rna.-ad:
,,Ellent€tclr von7záli €syrná§l"
lgy vigasztald mng:itil

i1.
r\Z el]entéi_töríóny sojl:rzor
Éi!"érl_Yesiil {t h|iZJ!.]í;]baD!

0It $ili ben únlr hiál.Yzik,
t)]yat kele§únlr c§l,nli|s]rrtr!

Ha tehát az ólett,ilsl]i
Áz clrbcr jóI iregíá]ls7tjn,
Isy tiitöI a2 | m.]ri). 1agát
sot( nlindenbcn i]t]:] ] il i]] nija !

van úEl- áhn. dfá!.a liillí§e]]],
s.cnlü§,vre véról1 iag,,i.jt,
Fetsóh&jto]r I oh, ]!l9rr.nr,
É lni]],en oii.§ le]r.i.kl .. ,

69,



sZ]RBl:r Á\TaL \EaYnDlx iiÓ§!\.

i2.

Az ijrdög 11éhlr eq],c1.1ni8t
]l]tii l€t il szcrrrcd c]ó],
S te ter-csed crzcíes7-re,
.\ n)óI.g ]rogs Llál n]tijd ntigii],

|'o.!tj ki rt)jti| )]c ]1,1rl;lrldI
;ilr .zt 1lrrla]|so]ot11 le]r€d!
Ilo3olíogj r §zenrc ]ri'z,1,

lIogy.i gutti ót 1i§§e rx.g!

Ir]té!!rr $zól :i szcniíIáJ:
_{ 1a]]i,tr altct. i beti'i ö1!
ts:,, i§ tülié t, liasyr,észett]i
1ióij,níob ]ett a te|íiió]!

§ |]i élt!te]i!t jl]cti,
.1z 1lin l]em is é]ct lctrel:
É]!elr rrtsIan, r]e a ]élsk

^, 
]Litir!.rZj]r 1re]i]lc!]rl

14.

úrr..,Z]-á]i is itt 1!.ntri ]icltI
I-Irl lonosz errllcl renl r'oltl.l,
Eoex nézle ]li cz l \.ilitg'l
i] belettill]lLi.ná], jóh§l

ú,. buiri rak i§ É]rri ]rc11,
Á ]cgostoLlililak is úhrrl
liás]róp ]roej t (]ná(] lilllgi].zcd,
NagI bö].!.iag.d ilraz rnéltri,].

-]
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FlATALr.olli :Éj§ rcisoe:ar roltrnvu velsrr

75.

EgJ/ i.at e]veszléseko.
(A Nob.],dij drrdrdóoix)

.]ó sze]lemck. r,os§Z §zL,1]€l)1.1l
L]nrclié]r el a péüZelnet 1

iiltiinődörrr hosszirr! rajta,
ilettő ]iözül nle]Iili ]€het ?

i:€B1 rléljZ To]t az ltlliljdonlr..1,,
]]e aDil]ől 1)énZ l.het c,
§a,ri_vorr sok !éilz! Dc vá_la i
.;(j, }o§sz §z.,llem cltiintcltc:
L.it \,oha ílD, lengcl pénzcr!.
Hlrn€\,crn és ickintó)yem ]

l-e]Yáltoti,i}}} r,o1n:r clre
\l.ugalmaü és szür-lreség.ll )

Hozzál11 ü}ost a ]iutr-Á se .iön l
úey nag_§ ü!.]r jálttlk volna:
1r| á]]n|. az a[tójulr
K.pum eii'ti hosszan, solbn, ,.

Es ilnnnak a lolro í)]r.
sői rlég íel is ]relesnénci(,
li j:jnrre sok .tjíl1láttcl.ő,
,r.;jldcníai. hu]rctlt l1!pcjl ,.

-.r'
ilil.or n1ln .z! a rLrget,

itóiartl beszéjrrc az orszie,
\Iclseügíe ii ]orclnéne].
}{óg etlni se iLrtlújI akilo,
_\,]üdrli s. ence{]nóoek ! . ,

59
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60 szlRBIÉ A§Tar, Yr§sii , !íi]lÉDlia :lil!-í!

Ánr ha netl lc§z .g az ir&t:
11indettől talí elesck,
J(i, r§!§z _§z€]icm ,*ilt. ci lrúi í
1'rl molldd mcg, lr0:I lrllll ilr ldtet 1

76,

,^l .,j_rilr dolgüZiai ,n,:§§
]J]t tlla.!elodr]( elllle.
-\ !l:íi!ik eivógzi nrrgE,
Ne lesye[ annyi epéje.

Mondjin: melyik iz ojiosa])bi
}Ti§Z'ozt maqad is jói flrdDti,
]{égis massnt dolgoz ia loi,
líag:Ld mtrrkára ncnr logodj

Nenr í&g], §zfi,| 1!. To,].§z .itiircrl
Tudoxx én nzt, nú merjisii mrg&d]
Csak,renr .,munlrára szü]el,,an",
Nehúz ]rissé az old.!1ád]

Szirbitró]oéi nrostan:'!b&n
Tiic_róli cjf] .] a }ion}-irá'..rIi
T]e]ebitjt n tiiziiriy l_rlr]rlle,
-{ tógtálr ]rijzt oitlln ,,iíljj..".,.
Iirjk a lró, duitál ;r szi,i,
ó boldogan tovább i)c§zó]]
íg} negy niliuk :]riil osz óL1]
Pénzik lrilÉs, d! szól a Iöi1 , ,,

. .: ,l, ]ii-il,_l":...

d

i1.

ffiWffi",:ír,jrl'y§,



-i Á R T A L o M|

1. Áz ón kiÉ tündéIem mes6 s
:. Máma ocy kovli-c*ál -i
& §zép voli a lánrta ,, ,

4.Költá: ,Jlá, á,z
5. Eörü]raj oneaaL iid
6. Eat]olu; hosy !.épí!ó
7. fia,lványebb {intával
8, §záp v;gy, t€ §zél],
9 Embernek fiB, soha, 10. Ámeiytót o]y sokan ló].ek,., _
. Tudjátok, mi a Hotd, Dcly íón!]iL a2la DícséIjétek a ké y€!nlet,,. - - -l3. ÁZ tlo ki, _l ki- _DgJ ilom , , , -

14, trÍa 1 ,iÁ j_tf! h:ll .,!lrem , ., - _
15, HogT §zegóDy vagyok, trB báttt
16, ÁmbáT íro§i'á,n ver§é,t íTni..,
17. Á tra€ykáv6ház ajtajába.,. _ '
18. Na€Y Yoit.a t€kiDt€lyeí, a... -19. Eiiirttém a. sétatérre..,
m, Néba-nena elmpTedAle. .,
n. Ros§z padlójrí kis §zobámrba,1l.. ,

x2. Eoj, milldíg ossk e pék-lányok!... : _ _
a9- Nyi|va hagyom a.bLá[-oú soL§zoí,.. , _ --.AE, é1 anrél]Jl sz€génv ].ért€sznő- vott , . , -
'5, 

E]!ézPm a békáLet ibl ..,
26. GyöDgo ]eEéDy vagy 1^o, psiá§:,.. _ -r. Előve§nFk jóte!óm .. ,

5
6
7
8
9
9

28. EgT főzőhellücl szom

32. Eogv meeismelked

2!, Á]á' szolgája neke,] il. , .
30, Bedoblan a i,ű,bo. ,,
31. Mego§jk velom nem

17
1s
19
x,
2\

24
25
25
26
26
27

29
29
30
31
]1

33, FináDc volt a íén salnlr
}4, Lépdegé] n nép?s uiciln
iö, Ha a sZéD ]án}: Ézép pj]l
í6. 01_va]} volt, üi t €g,y ,
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39, trtost
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iilii,]er l.r]:clr,
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.la, etgcú a so|s'l,,
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46
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42.
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44,
45, A b
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62. }íjlJ iok a cri]ln:r l'cD Jz i,:!'l,|,,,
t"i, ij"il-"ijlit.:,ii',,'-l;,;í,'űri:'::" ] " . _r,r o-, " ",,, o,,l_.:,i,.
01, A líöltít a !ó sl.]lcrj . ..a;, ,\ :'-,: , ,] 

",cc, ]f, l;
6'i. Nóm ntu ]rjli],. in.]rrb.csiii|trj , ..
ts. iri l n"]",' 

'ii]ii,iili.:;r-ó-,:i''-'" ' ' -68. Iii lr]án|§ol rö-:iilié!.0nórt ,. .
tl. slit&-ii.."it,.j,:ü,' iiil;;i j.. -

Ei nóha eEYDt r!á§t. . .
s,ól a szeütirás...js ilr }cnni ]iújl! ,. .

\nól iLlsta|ibá. ... _ _

]
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jl]]j Lr!,l, d(]loi^ ,,,
ritadáI da]ol,,. - -öreg 1]íb,:,rnok, .,



ldézetek o Budö
megjelent biról

,TA,IÁR KöLYKö("

t}e! ]cbtl]ero ían:
]rnrrikus lrunlritja,
]nnst 1áncoliai és
du]rá],ja, ]1§uelt cg!.
meeiZó]nliLgs. ne c§í
€{y 2.1/dri, l]ri verrllclr {']

". 
. , sok Lónzoh, ia]cntumoB, ügy.s Ysx.|

ds] bcnne ía]t, lrclt rlnr,áj neki denoln], s
ncu tud a sz' noi lltlli }aE|r'tnak a],rnl.
hn8! a jó l§ien rnliéIt kil]dte a vilá§.r" ha
el Don mondalá a .l!lo!at, üe],Yc]te! !cl,
csiná], nelD Lölt, ieD tohol, haD_"ln anle]lek
benDo meg62üleh]el."

íTót ]áhnn uár, akik 1,í,ó!
Li, 1]c eZ úajd ]iilencaen
olyan voli. nri t i ásik,
ki]i, rScIélrri, l]]/ n sziIlri].
log lí,ó,i velsl]rct iTli,
Szi|bik ÁDtll ]csz. Ha
tndja Nagit lclni, a]r]iot azt
el fog a sze.ia ]]|1l]ai!za!i."

tióSan, do őlzültón ós
a fig}-.1ú6t DagáTa

], Ncni hog]-

t
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rínrb8 foglá], r}rjndí!. íalionr:iq.,ijiintül
B-} nnÍ-B,.Z:1n|!a n]cgi, Ieazat i.lex. :t.JAí
goDdot, igami bcszé1,"

,,olrarr a dala, ol,v kelc§oi]ei1, niüt e

lerlú;./,,,^- l,"\",, -, : '.,l ,.,? _ ,lrá,.

hilt Tslcrlríj!. crr]berről,
rtenl_.ilrő] a lóh! yili€,

az al.|rjPii ela§ F§énye,
€gy embel eJaész képe,

és ..1ósls!, |iríg_fEeg

]!;l]d.nben, imi §zep.

ani igaz. Nem &kal
sA,osszlak. Amir

íe]réD), lni |sel]1 ki.I§n- l

stxéb{]isag ől.jt kin1r§z-

! ;:. .'§


