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„COŞBUC GVĂRGYHEZ.
Szivârvânyt ldttam ! Egyik karia
A «Peles» kastelyt fogta di;:
Mig măsikâval betakarta
A <Czenk» 'Turulos oszlopât.
“Mi a szivărvâny? Beke jelveny!
IMely a vihart eltemeti;
Az istensegnek €gi nyelven

Az engesztelest

hirdeti.

KSIt6 barâtom ! A te lelked
IMegârti ezt a szent ielef;
Hisz szdzszor is megenekelted,

Hogy mi a beke, szeretet?
Ldâsd en is, magyar nemzetemnek
" MEldz6, szereny lantosa, —

Emeszt6 dâthât gyilăletnek

„Nem €nekeltem meg soha!

magyar ember,
E versek forditâja, Revai Kdroly, tâsgyOkeres
„Erdelyben

sziiletett,

tehât

mâr

gyermekkorăban,

a kispajtăsok

6s dallamos nyelvet,
târsasâgâban sajâtitotta el a românok k&nnyii
ember tăbbe-keminden
ân
jsform
n
râszei
melyet hazânk keleti
&rt. Meleg €rvesb& beszel, vagy legalâbb is valamelyeskepen
ifjut is
mint
mâr
irânt
n€p
6s vonzalma €,
deklodese
ethni€s
nak
multiâ
ncp
român
a
ljon
behato
arra birtâk, hogy
nemkint
lassan
kai sajâtsâgainak tanulmânyozăsâba; ily formân
€s
€let
Az
ăgot.
româns
a
te
pecsiil
csak megszerette, de meg is
mert
ben),
megy&
d
Hunya
gon,
Nagyd
lnok
hivata
foglalkozăsa (bânya
egkepen abba az
hisz teljesen românok lakta videken €l, sziiks
koltâi I6lek har€s
izles
finom
kiben
irânyba tereltek a ferit is,
egy czel
vegleg
âgât
tehets
€s
t
tudâsâ
hogy
l,
monikusan egyesii
român
a
n
nyelve
r
szolgâlatâba szegâdtesse: ismeştetni magya
bb român kâltâket. Legirodalom mai âllăsât s leforditani a jelese

bâl, kinek kolteel&szăr fordit nehânyat Eminescu Mihdly versei
melyekn6l maraei,
termâk
mânyei a român irodalom legszebb
ăsok a Nagy
fordit
E
t.
alkotot
nem
agy
dandâbbakat meg român
napvilâgot s
lătnak
-ban
Ujsâg“
napi
„Vasâr
e
sztett
szerke
Miklos
mindenkinek,

aki olvasta azokat, nagyon

megtetszettek. Majd egy

szakadt
elegg& szâmot tevă, tăliink, Magyarorszăgb6l, Româniâba
âja“
legend
le
fiilemi
„A
ek
Petern
Dulfu
ek
kăltân
pedett
letele
s ott
a
ezeket
ât;
iilteti
€s „Enek egy reg asszonyrol“ cz. verseit
Kameg
jelenik
âjt
Akkort
kăz6.
tette
n
kolozsvâri „Ujsâg“-ba

mat

cziinyi

Gezdnak

itt

kăvetkeză

sikeriilt

Gyărgynek hatalmas verse:

FOLDET NEKUNK!
Meztelen,

€hen

€s hajlEktalan

fordităsâban
.

|

Hordom, mit kânyed terhiil râm rakott
,
Megversz, lekăphetsz, hisz kutyâd vagyo
k

Es barmod oktalan.

Oazdag pribek, jStt-ment,
Tân

a pokol

kit szel hozott,

segit, az âtkozott,

Hogy mâr mindig csak barmaid
legyiink?:

Uss, tăriik; tărunk szitkot, terheket

Es hâmot, jârmot s mind amit lehet,
:

De făldet adj nekiinkt

Ha lâtsz egy szâraz kis kenye
rhajat

Silâny

kunyhâmban,

răgtân

elkapod,

Fiamat veres harcba ragadod,

S eirablod lânyomat.

|

,

Kigunyolod, mi drâga, szent
nekem,
Hitetlen vagy, galâd, kânyă
ârtelen,

Az uton €hen hal meg gyermekiin
k;

A szânalom' ârtiik szivet
szakaszt,

|

De tărjik mindezt, nem hallasz
panaszt,
Csak făldet adj nekiink |
Ha van falunkban temetânk
talân,
Fălszântod mind, ekâdbe
minket fogva,
S kifordul a făldbâ apâink
csontja,
Mi csontunkb6l

Irigy ek€d nyomân,

val6

csontok azok;

De az mi nektek ? Hisz kihuztatok
,
Kunyh6nkb6l, fagyban kell didere
gniink,
S nem hagytok beket a sirban
lev&knek;
E holtakert, kiengesztelni
Gket,
Fâldet, făldet nekiink !

De annyit tudni most is akarunk,
Csontunk szâmâra lesz e nyughelyiink
,

S nem

iiznek gânyt

fiaitok veliink,

Ha mi is meghalunk ?

Coşbuc

ri

VIII.

IX.
Arvânk s mindaz, ki nekiink drâga,
Borulhat-e sirunk ormâăra,

Ha ărokaljân rothad tetemink, .
Mert egy keskeny sir fldet sem vapunk,
Pedig mi is keresztenyek vagyunk,
Azert fâldet nekiink!
Hiszen keresztet alig vethetiink,

Mert minden perciink a tittek,
Talân mâr azt is feledetek
Hogy lelkiink van nckiink !
_

Megeskiivetek mind egyen,
Jogunk, szavunk, hogy ne legyen.

Verâst, kinzâst, bârmily btkân tiriink,
Bilincset, b6k6t, hogyha

moccan

egy

S 6imot, ha elgyitărve igy rebeg:
" Fâldet, făldet nektink!
Ti itt e fâldbe mit temettetek?
Biizât, ugy-e? Mi 6seink s apânkat,
Năveriinket, bătyânkat €s anyânkat,
Odâbb idegeneki
Nekiink e făld oly drâga, szent,.
Mert bilesânk volt, sirunk leend,
Forr6 vâriinkăn kelle vedeniink,
S a viz, me!y termăve locsolta,
Kânyiink volt, bibânatban ontva,
Ezârt făldet nckink!
Nincs mâr erânk tovâbb is târni meg,
Hogy kotduskânt €ljiink e făldân,
De mint gazdâk minket gyotârjăn
Imâădkozzâl,

- Az idegen pribek!
sok czeda, jstt-ment,

.

Hogy v&rt ne kivânyjunk, csak fâldet,
Ha

tăbb

lesz, mint amint ember kibir,

S instg, nyomor lăzitva t6pnek,
Ha krisztusok lesztek se-x4d-meg

Diihinktol majd aa siri.

Ez a kăltemeny a szegeny româniai paraszinak jajkiăltăsa
a hirtelen meggazdagodott, tăbbnyire gărăg eredetii făldesurak 6s

X.
bâri5k ellen, kiket

„ciocoi“-nak

nevezett ei. Minden

jătt-ment €s

minden âron meggazdagodni vâgy6 embert is illetnek e giinynevvel.
Szârnyii âtok €s marcangol6 fâjdalom visszhangzik ez erâtol duzzad6 s minden sorâban szenvedelytăl izz6 versben ; hangos tolmâăcsol6ja e kâltemeny a fâldhâz ragadt româniai paraszt haragjânak €s boszujânak,

aki verât ontja

a

csatâk

mezejen,

verejte-

kevel munkâlja făldecskejet, viseli az Osszes terheket s akit „ciocoi“-ai nyomnak €s fosztogatnak. Ennel erssebb €s igazabb
szociâlis irânyu verset keveset talâlni a vilăgirodalomban is.
Kaczidnyi Geza forditâsa osztânbzte Revait arra, hogy îigyelme&t Coșbucra forditsa €s beleiog Coşbuc „Balade şi Idile“ s
„Fire de tort“ (sz6r6l-szâra: „Fonalszâlak) cz. verskâteteinek
olvasâsâhoz. Az els6 forditâs az „Anyâdm“ k5ltemeny, melyet a
„Vasârnapi Ujsâg“ hozott. Ezutân siirii egymâsutânban t5bb forditâsa lât napvilăgot, melyek meggy6ztâk a kăzinseget, hogy a
kinek verseit most magyarul olvassa, nagy €s izmos tehetseg,

forditâjuk pedig pocta-ember. minden izeben. A român lapok, tigy
a hazaiak, mint a româniaiak, egyarânt siettek iidvăzâlni. Revaif,
buzditvân 6t cikkeikben, hogy iparkodick e tren tovâbb
is
miikodni. Meg
az „Erdelyi Irodalmi Tărsasdo“
figyelmet is

magăra vonja munkâssâgâval, amely csakhamar tagjai sorâba
vâlaszija, A nevezett Târsasâg egyik fololvas6 iilesen Versenyi
Gyărgy dr. î5lhivâst intâz Revaihoz, hogy miel&bb egy Coşbuckâtettel ajândekozza meg az irodalmat.
Ime a folszolitâs eredmenye: ez a kâtet, melyet most vesz
kezbe a magyar kăzânseg s melyet azzai az Ghajtâssal bocsâtok
utnak, hogy legyen els6 fecskâje annak a tavasznak, mely —
fâjdalom — csak most kezd fakadni: ismerjiik, szeressiik 6s
becsiiljiik meg egymâst. Az irodalom az a târ, a hol megerthetiiik ma-.
gunkat, melyen kezet fogva haladhatunk a miivelăd6s magasztos

utjân. Tul sokâig irânyitottuk szemiinket a nyugotra s nem lâttuk
azt, a mi veliink, koriilOttiink €s benniink tărtenik. Ethnikai egy&-

nis€gek €inek €s fejlâdnek szerte e hazâban,
melyeket
elfojtani
nincs emberi erd : tehetsegek tâmadnak, amelyek munkâssâgukkal

ez individualitâsok kifejlesztâsthez 6s megizmosodăsâhoz

jărulnak.

XI.

et €s uj aspirâhozză samelyek az eddigi tartalomba uj eszmâk
szâmba nem.
vagy
czikat visznek be ; ezeket pedig lekicsinyelni
, hogy
valamit
alig
mân
'j6for
,
venni oktalansâg. Keveset _tettiink
mineinyelt
a
politik
n
âldatla
az
;
unk
hatolj
ba
vilâgâ
egymâs lelki
ember”
lelkes
n€hâny
ra
dent egyik €s mâsik râszen is. Magyar
mra târtent s nem
forditott egyet-măst românbsl, az is csak talâlo
rendszeresen ; român

nyelvre

meg &pen

magyarbâl

alig

szâmba-—

fiatal român
vehetă munkâssâgot emlithetiink meg, Șt. O. Iosif,
t fordisikeriil
igen
nehâny
van
zâsu)
kăltânek (Brass6i szârma

— semmi. Most lât nap-.
țăsa Petăfib6l, azontul pedig tulajdonkepen

r tragediâja“..
vilâgot Goga Octaviannak fordităsa: Maddch „Embe
ânek Coș-legels
hogy
l,
reszero
Revai
tâs
vâlasz
Szerenes&s
leveleben irja:
' adja ki kânyvalakban. Hozzâm intezett
bucot
kihez nekiink
ember,
Erdâlyi
„Azert teszem, mert 6 a mienk!

egebo! egy
magyaroknak is jogunk van s kinek halhatatian dicsâs
n igaza
teljese
Es
fenyes sugâr beragyogja a magyar fuldet isl«
tesz
âst
vallom
hangos
te
tortene
van. A român litteratura egesz
olyan:
€s
kel
eszm6k
olyan
k
româno
i
orszâg
magyar
arr6l, hogy a
mat, melyek
ferfiakkal gazdagitottâk a român kulturăt €s irodal
is hatottak
leg
enyitâ
termâk
de
neki,
nemcsak uj medret szabtak
volt.
kezâbe
sâg
român
hazai
a
is
izben
Ket
sere.
egesz fejlâdâ
a
r
egysze
teren:
i
letâve a vezetă szerep kulturâlis .€s irodalm

a nem-XVI. €s XVII. szâzadban az erdelyi protestantismus revân

d
a XVIII.
maj
zeti nyelven megszâlal6 litteraturânak megteremtâje,
elaz
alatt
hatâsa
szăzadban a katolikus vallăssal I&tesiilt unio
ben:.
lemseg
fejede
kât
a
a
asztâj
foltâm
nyomott nemzeti 6rz&s
ti ki a.
Havaselven &s Moldvăban. Az unio izmositia €s terjesz
"istâpol6ja 1&p:
nemzeti erât a hazai românok kăzt s'mint ennek
hogy tulnan
okon,
Kârpât
a
y,
Gyărg
Lazar
ester,
ât a nagy tanitâm

se:
is a nemzeti eszme magvait hintse el a szivekbe. Az 6 miikode
âg-—
româns
isszes
az
a
fogalm
nyomân kâl ki az egysâges nemzet
ban. A vâltozott k5riilmenyek foiytân,

âllam, a vezetă szerepet,

amint

miota

termeszetes

România

is,

fiiggetlen

a kirâlysâgbeli

românok veszik ât. Ok a românsâg fiirgebb, elevenebb eszii €s.

szellemesebb- eleme, hogy ugy mondjam:

a românsâg

francziâi ;.

XII.

a hazaiak neh&zkesebbek, modorosabbak, de bizony mâg mindig
a fegyelmezettebbek: Sok âseră, vas resistencia: 6s tehetseg rejlik
"e bekeszeretă n&pben, melybâl a român irodalomnak olyan munkâsai keriiltek ki, mint a regâny- €s novellair6. Slavici Jânos s
a jelenlegi kâlt5k

legnagyobbika:

Coşbuc

Gyărgy,

kik

a

român

n€p lelkenek, vâgyainak, Erzelmeinek s ethnikai tulajdonsâgainak
egyarânt ma a legigazabb tolmâcsoldi. Ez a foyamat nem sziinik
meg most se, tanu reâ a român litteratura ujabb izmos tehetsege:

Goga Octavian.

"

olvas6,

Coşbuc Gyărgy, kinek verseibăl e kitetet veszi kezâbe az
Hordân

(Besztercze-Nasz6d

megye)

ahol atyja gâr. katolikus lelk&sz volt. Az elemi

sziileteit

iskolăt

1866-ban,

s a

kă-

-zepiskolăt Naszddon vegzi, egyetemi tanulmânyait pedig 1887-ig
Kolozsvărott, mint a bălcseleti kar hallgatâja. Mâr mint egyetemi
diâk szep irodalmi munkâssâgot . fejt ki, napilapokban. s foly6iratokban kăzOlve verseit. Kăltemânyeivel magâra vonja a nagyszebeni „Tribuna“ kăr€ csoportosult ferfiak figyelmEt, akik meghivjâk a lap bels& munkatârsânak 's mint ilyen 1890-ig szerkeszti
a „Tribuna“ irodalmi reszet.
A mai modern litteratura legnagyobb esztetikusa, Matorescu Tifus, aki negyven esztendă elâtt megalapitia tăbb barâtja
'târsasăgăban a „Junimea“ (Iijusâg) egyesiiletet, — ennek hivei
eurpai magaslatra emelik a român litteraturât s az egyseges irodalmi nyelv alapjait vetik meg s amely târsasâghoz €s annak foly6iratâhoz, a „Convorbiri Literare“ kăr€ sorakozik lassankint a ro-

mânsâg minden szâmottevă tehetsege,

restbe, ahovâ

1890-ben

vegleg

ât

is

— meghivja a k5ItOt Bukukâltăzkădik.

Egymăs

utân

jelennek meg verskâtetei s kiilsmbiză fordităsai Catullusbăl, Ver-

„Biliusb6l (Aeneis) s Terentiusb6! (Eunuchus) ; âtiilteti românra
a
Sakontalât, tobb reszletet a Rig-Vedâbsl, a Ramayanabs! s a
Mahabharatabâi, aztân Lord-Byron „Mazeppa“-jât.
|
Coşbuc lirâjânal: kedvelt târgya az otthon, a csalâdi
tiizhely,
kiilănăsen az anya szeretete, melyet melegsâggel, egyszerii, keresetien szavakkal s tiszta kăzvetlensegge! cnekel
meg. Sziilăfăldje

:szeretete €s n6pe irânt val6

rajongă

ragaszkodâsa

jut €rvenyre

XII.
kălteszeteben, melybă!

a român

n6plâlek

az

uraikod6.

€s

deriije

meltsâgos-

nyugodtsâga tiikrăzădik vissza, mint sehol egyik român postânâl
se. Tâsgyikeres român k5lt6 minden izeben, aki nem ostromol
nagy problemâkat s aki nemcesak az âltalânos emberi €rzelme-ket 6s szenvedâlyeket tolmăcsoija, hanem tobbnyire a kis falu.
gondolkozăsât, a român paraszt lelkivitâgât târja el6. Az6. KOItGszetânek igazi ereje azonban a balladâkban rejlik, benniik a n6-pies român balladât miveszi tokeletessâgre emeli. Tăbbnyire tra-.
- gikus târgyak s megrăzb leirâsok, melyekben, mint a român nâp-balladâban

îs, a lyrai hang

az epikai szinezes,
jelemzik; megvan

a
ugyan

helyzet

A

€s €rzelmek

benne

de er&sebben nyilatkozik a lyirai

român

reszletes

n€pballadât

ecsetel6se:

a tragikai mag,.

a drâmai

elem,

hang.

Coşbuc

minden

balla-

perdâjâban €l€nk mozgalom liiktet; plasztikus leirâsok 6s gyorsan
bb
tegnagyo
a
miiballad
român
A
benniik.
vannak
k
diild dialoguso

mestere 5; ezen a teren egy român kăltă se meârkâzhetik vele.
Meg egy păr szât a forditâsrâl. A forrâsnăl mindig liditâbb
€s tisztâbb a viz, mintha szâllitâk, Csak az aki Coșbuc verseit:
eredetiben olvassa s eredetiben €lvezi az 6 csoda sztp nyelvezetânek zen€jtt, az tudja val6jâban megitelni nagy kOIt6i tehetsâgât s a român nyelv vegtelen bâjât. Revai Kdroly munkâja,
mely az eredetinek hi poetikus

tolmăcsolăsa,

gyănyâri

nyelven van megirva s minden tekintetben mâlt6
|
szetehez.
Budapest, 1905 november h6.

magyar:

Coşbuc

Alexics Gy5rgy

kălte-.

dr..

Coșbuc Gy5rgy kăltemenyei.

_ Anyâm,

A gâtnâl hangos csobogâssal
Ală 'sietnek a habok;

A nyâria nyirkos sziirkesegben
Egy vegtelen gyâszdalt susog.
A malom

mellett —

hol a vizhez:

Osvâny vezet &sveny utân, —

"Egy egyszeră kis hăzik6ban

En teged lâtlak j6 anyâm.
Kezedben ors6. Kandal6dban
A keritesrâl tort szilânky

Ropog idânkânt, €s foljajgat
A regi tiizhelyen a lâng.

Kiizdelmet viv a kialvâssal,
S făllobban n6ha fenyre-fâny ; .

Arnyek a fenynyel îiz jâtekot
A szoba tâvol szăgleten.

—

Melletted

2

—

ket kicsiny leânyka,

Es fonnak Sk is ott veled;
Szegeny kis ârvâk!

nincsen atyjok,

Es Gyârgy kitudja hol lehet?
Majd egyikk elkezd mes€lni
A tiinderekr6l kedvesen;

S te hallgatod a lâny mesejet
Mâlâzva

nemân,

csândesen.

Gyakran

szakad a szâl az ors6n,

Mert benned gondok kinja dul ;
Ajkad susog, s nem €rti senki,

Csak nezel mozdulatlanul,
Ors6d leejted, s râtekintessz, Kuszâltan hever az egesz ;
Egy szot se. sz6lsz, nem nyulsz utâna,

S a ket kis-lâny bâmulva nez..

-

O, csak kâts6g ne t&pje lelked!.
Sietve nyitasz ablakot, *
Hosszan merengsz a sâtet €jbe,
S egyik lâny kerdi: „Ki van ott2«
„Nines senki, csakis kEpzelădtemi pe
S a bânat ujra t&p nagyon;
Minden szavad k&tsegbeejtă Bus temetesi siralom.

_ Sokâig âllsz ott, s suttogâssal
- Az €j sâtetjet kutatod:
„A teboly szâllott a .szivemre

Ugy &rzem mindjârt meghalok!

Van egy bâtyâtok a vilăgban,
Kir6l sziinetlen âlmodom ;
Nekem

tigy remlett,

mintha

halkan

jelt adott vân

az ablakon.

„De, 'ah, nem

6 volt!... O, ha jânne!

Meg ât €ln€k egy €letet!
De tibb& meg nem lâtom arcât,
Mert a halâl felem siet.
Talân az 6g is ugy akarja,

Nekem ily sorsot rendele,

Hogy az En drâga j6 fiacskâm

Făradt szemem” ne fogja le!“ - :
„+.

Kiinn ziăg a szel, felhâs az &gbolt,

Ejtelre fordult az id;
Kis lânyaid mâr elpihentek,
De râd az âlom mâgse'

jO.

.

Te tăzhelyednel sirsz, s a kinyben Egy megrabolt sziv vâdja sz6l;
S hajnal fel elszenderiilven —
|
Orăkke r6lam âlmodol |...
—

-—
1*

Alkonyat.

Lângsugarakb6l

a legen keresztiil,

Egy fenyes hidnak kărvonala rezdiil,
Az est homâlya mind feljebb halad ;
S imikor filer a kek hegyek fokăra,
Mosolyg6 arccal visszaint reâja
A napnyugat.

Sz6p alkonyat! Ruhâd egy gyânge fâtyol,
S piros, mint: mikor telehold vilăgol,
Disz

semmi

sincsen

De fiirteidn€l —

rajta celtalan;

mintha €gne tiizbe, —

Gyăngyharmat cseppbâi

homlokodra tiizve,

Ket rOzsa van.

A nap fel€ szâll mâla pillantâsod,
Es îizăl vele jâtszi pajkossâgot;

A nap: legeny! s felsz, hogy magadra hagy!

Pedig mâr szâll, €s lângjait. kioltja, .
S akkor az erd6: haragos zăld lombja
N6tâba kap.

—

5

—

Mikor meg&rint iide 1€g fuvalma:
Szivedre târ afâjdalom hatalma,
Szep koszorudat szerte szaggatod ;

Piros virâgok răpiilnek a legbe',
S leszâllanak a vâlgy. sâtet dlebe,
Mint egy halott.

Zokogni kezdel, siratod szerelmed !
H5 kânyeket szOrsz a virâgkehelynek,
A melytâ! €led virâg €s level;
Bus pillantâsod a patakra tâved,
Egyiitt veled sir az egesz termeszet,

Mig j5n az 6j.
Egyszerre szived' valami

kinozza,

Erzelmeidet gyiilăletbe hozza,
Szeretnsl t&pni mindent szerteszet;

A bosziiâllăs lesz szivednek târsa,

S a nagy vilâgot vonnâd szămadâsra

A kânyekert.

Aztân

az ârtatlan

toronyra

esven,

Leolvasztod aranyjât a keresztien,

S fălkeresed a zig6 patakot;

Mi feny s eziist van a viz tiikoreben,
Mind

elveszed ! az erdât is sâteten,
Pusztân hagyod.

—
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A patak menten lepkek szâlldogălnak,
Virăgos râten pihendt talâlnak, .

S te 6szrevetlen lelopozkodol;
Fâlkutatod a madâr pelyhes âgyât,
Az eresz alatt fecske feszke vâr râd,

- Hogy zârd be sl.
S a mint az 6let vegre is valoban,
Verg6dni kezd mâr .csândes elhaloban,
Fâj6 szivedbâl kitor a harag';
Remegni kezd tested minden parânya,

Es fiirtjeid kibontva, szetzilâlva
Leomlanak.
Reâ simul

szep puha karjaidra,

Es kebledet eg&szen elboritja,
Kâriilvesz, mint egy €jsătet folyam :

Szăz gindoriiirt feled kinyujtia karjăt,
Tetâtâl-talpig tested eltakarjâk
" Hullâmosan.

Egy pillantâst meg vetsz a tâjon vegig,
Aztân melăzva folrepiilsz az 6gig;
Eltiinik hegy, vâlgy, s az egâsz vilăg.
Nyomodba, — mint sas, mely iizi a zsâkmânyt—
]5n a sătet €j, s kiterjeszti szârnyât,

]6 €jszakât!...

Nyări

&iszaka,

Az esti feny vEgs6 sugâra
A berc tetâjen âthalad;

A rig6 fiittyent utoljăra, .
Bujkâlva jâr az alkonyat,
"A

lomb alatt.

Szeker-szekerre dis kalăszszal

Lassan halad egymâs nyomân!:
Vidâm

legenystg ujongâssal

Jon ât a -râtek bârsonyân,
A- nyâj utân. -

Friss forrâsvizzel telt kancsâval

Sok deli menyecske siet;:

Oviikbe tizătt viganoval -

Kozelg a legszebb lânysereg,
" S dalt zengenek.

A patak fel5 nagy csapatban

Nyargalnak pajkos gyermekek;
Vig zajongâsnak hangja csattan
Fiist szâll a kemenyek felett,
„Mint lehelet,

-

—
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S a mint a falut csând uralja,

Es elenyszik a zsivaj:
Fâradt fejât âlomra hajtia

Az egesz falii, €s kihal
Az utcazaj.
A tiizhelyen

utolsât lobban

A lassan hamvad6 parăzs;
Hâzârz6

eb vakkant

âlomban

A alun nincsen semmi mâs,
Csak k€j, s varăzs.
Egyszerre

fenyvesek homâlyân

Emelkedik

az €gi pâlyân,

Attâr a tele holdsugâr ;

S mint egy dicsă k6ItSkirâly,
Figyelve jăr.

Enyeszetes

biis suttogâssal

Sohajtozik a rengeteg ;
A forrâs lassu

csobogâssal

Sz6rja ală a gy5ngy5ket,
S tovâbb siet,

A temetâi n&masâgban
A sutiog6 szel is eliil;
A bekesseg €des honâban

Ringva a Szentlelek repiil
Csak egyediil.

;

—
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De ifju szivek kejes vâgya Bujkâlva jâr az 6j alatt;

Es râtalâl a vâgy a vâgyra,

S szerelmes szivekben fakad
Egy gondolat...

atat

d.

Hârmat Uram ! elvetted mind a hiârmat!,, ..
Szegeny apa! Hârom

legeny fiânak

Egyszerre kelle harcba mennie!
Lelk6n ezernyi gondok tâmadânak:
Mi lesz vele? ha nincs mâr senkije |

Nehez a harc! Egy pillanat
az €let,
Meg ră se gondolsz,

—

s jon a vegitelet!

Az id6 telt. B6sz harcokr6l beszelt
A kâsza hir: el6re târt az Ellen!
De nemzetiink ujongva talpra kelt,
S âllt, mint egy erd6 a pogânyok ellen.

Gyozelmeinkrăl sz6lt a harci kiirt,

S a biiszke felhold veresen lediilt!

Majd jâtt a hir: kiadtâk a parancsot,
Johet haza a gy6&ztes hadsereg ;
S kik âltal

kiizdtek

ezt a hosszu

harcot,

Szeretteikn€l hadd pihenjenek !
S a falukban nap-nap utân jelentek,
Hogy itt is, ott is jottek măr leventek.

—

Szegeny dreg!

1

—

Oromkânynyel

szemeben

Napestig iilt kis hăza kiiszâben ;
n
S mind oda bămult, hol az utca vege
fiânak megjelenni ken.

_Hărom

.
|

tt,
De csak nem jăttek!. Aztân sirni kezde
Nem

birta vâlla a neh&z keresztet.

S a mint sziveben tâmadt gondra-gond,

Ugy tiint az 6let săpadt homlokârul;
De megis vârta: tân valaki mond
Vigasztal6 hirt hărom

szep fiărul.

„Csak mikor lâtta, hogy ott celt nem €r,
Ment, hogy keresse: hoi van a vezâr ?

Ven hadfi jori elebe, s tâle kerdi:

.

?“.
„Itt van-e Răâd, az &n 'kedves fiam

Răd a legeis6! A hadii megerti,
e
Az apa szive misrt nyugtalan ! van!
S felel: „Nyugodj meg! a te fiad j6l
Plevnână! fekszik a legels6 sorban!“

Szegeny breg! A szive tudta i6l,
Hogy Râd

mâr nincsen ezen a vilăgon |

Es megis most lesujtva meghajol,

Mikor val6ra vâlt a szârnyă âlom.
„Răd

mâr halott?*

megint csak kerdezi ;

neki.
S bâr szăzszor hallja, — megsem hisz
ON

—

pp

—

„Atok reâtok băsziilt gyilkosok !
Hât Gyorgy fiam, a mâsodik, mikor jăn?2*
„Ne vârj reâ! Meghalt!

Mint annyi

sok,

Ott nyugszik 6 is a veres mez6kân.“

„Es Mircsea? az ifiu, deli, szep 2“
„Smardâni vălgyben lelte nyughelyet!“.
Tâbbet nem sz6lt, csak 6sz fejet lehajtă
Mârvâny szoborkent nemân mereven ;
Mint Krisztus, mikor lelket elsohajtă
A megvâltăs utols6 perciben.
Lenz a fbldre; egy sirt lăt kitârva,
Es benne fekszik holtan mind a hârma.
Aztân megint csak lassan vissza indul,

Remegă5 ajka ncha felkiâlt;
A l&pes6kân meg-megbotlik a kintul,
S neven sz6litia mind hărom fiât.
_S a. mint kicr, roskadni

&rzi testet,

Tămaszt keres szegeny, nehogy elessâk.

Nem tudta azt sem: €15 vagy halott?
A vEghetetlen gyongeseg

letârte;

Onkiviiletben făldre roskadott,

|

S az utca szelân râborult a kăre.
Nagy lelki bi magât re vetette,
S elsăpadt arcât kezebe temeltte.

|

—
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Sokâig iilt ott mozdulatlanul...

Sztp nyâri del' volt, az €g tiszta, fenyes;
A nap haladt, helyet keresve tul
A bere măgâtt, — az 6ji piheneshez.

S msg akkor is, mikor az est beâllt:

O ott fekiidt, mint ki halălra vâlt.
Mellette sfiriin emberek

haladtak,

Kocsik robajjal fălvertek a port; -

De mikor jăttek fenyes zăszl6aljak,
A lăbdobajra foltăpâszkodott;

S bâsz jajgatăssal a templomra tâmadt:
„Hârmat Uram! Elvetted mind a hârmat!...“

_A kolostorban.
Egy

szent

kolostorr6l

szoi ez az

nek,

Hol szerzetesek : fiatalok, venek

Mely âhitattal gyiiltek &ssze mind,

Es €nekeltek a zsoltâr szerint.
Ma

„Minden

szentek“

iinnepnapja even, —

Nem vâltoztatnak a szokâs tărvenyen;
Mindenkinek

ki kell iiritnie

Kis bort, a szentek egeszsegire.
A. szent kenyeret maguk kăzt felosztjăk,
A kolostorfă elfoglalja posztjât,

S egy treg hord6t gyorsan csapra ver,
Mely tele van a Krisztus v&rivel.

A Diâkon olvas a bibliâbsi,
A testvârek kocintnak a javâbol;
Fâlemlitik az Osszes

szenteket,

Es tudakoljăk egeszsegiiket.
„.. Guli, guli...

Kerik az Ur kegyelmăt

Es itetik Adămot 6 kigyelmEt.

Guli, guli... a patronusokat,
S a szentek kuziil lehet6 sokat.

Mindegyikert isznak egy-egy pohârral,
Megemlckeznek az Isten fiâr6l!
Aztân a sz6 Timoteuszra szâll,
„S jăn sorra Lukâcs, Peter s vegre

Păl.

—

De ez nem

minden!

5

—.

Jonnek a kisebbek,

Sok szentjei a nyugatnak s keletnek;

S mikor megiszszâk a vegs6 pohârt:
Egy szent nevet meg tudja egy barât.
Mitrt tennenek azzal hât kivetelt?
Kocintnak Ertte, ha ajkukra tevedt;

- De egy pohârt sem k&t szentert talân,
Sem

egy szentert ketszer egymăs

utân.

S mikor a szent sort veges-vegig tă,
A gărbg ritus kânyvet forditottăk,

Es vett&k sorba. Forgott az edâny,*

Jttak belăle, — akâr a gădeny!
tt is kifogytak mind a gărâg szentek,

Bor volt meg, de a „Pâlok“ măr kimentek ;
Biisan tekintek vegig egy-a măst.

Szent n€lkiil inni kezdjenek szokâst?

_Gondoikodânak hosszasan felette ;
“ Egyszerre csak a nyăgâs elovette
A gvărdiânt; €s holtan oda hull,
A t5bbi jajgat irgalmatlanul.
De egy barât filugrik megvadultan,

Es fălkiâlt: „Testvereim az Urban!
Meg egy pohârkăt toltsetek tele,
Szent gvărdiânunk egeszsegire!“
—

Nehezteles,

Mikor

este erd6n, râten,

Atal megyek, ugy mint regen:
Be szeretnem kedvesemnek

Edes hangjât hallani!
Az €n szeret6 szivemnek
Az lenne âm valami!
Piros hajnal hasadâskor
A kapuban âli, mint. măskor;

A hajnali szell6 cs6kja

Keszkendjct lengeti;
S szep arcânak r&zsafoltia .
Kikeletiet hirdeti.
Hăâzuk elott elhaladok,

Oda-oda pillantgatok ;
Hej, de az en drâga kincsem
Elbujik a kapunăl; *
A mi hozzâm kosse, — nincsen
Sziveben egy gyinge szăl,
Sz6lok hozză: s nem felel,
Nem felel|
Csak jâtszik a szivemmel. -

En Istenem |! mit vâtetiem
Szerencsâtlen

fejemmel !

—
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Leszakitok egy virâgot,
Ha nekem vaist talălok;
Az €n drâga angyalomnak
Nefelejcs kk a szeme;

S legkedvesebb virâgomnak
„K6k

nefeiejcs“

a neve.

Deleidkor patak mellett
Talâlom a kedvesemet;
Frissen szedett szamâcâval

Kinâlom, ha szembe jun;
S 6 haragos arcocskâval
Visszatolja : „Kâszânâm!“

S ekkor fenyes kât szemevel
Reâm egy percig se' nâz fel;
Mintha gyiknak lenne mâsa,
Olyan szeme

pillantăsa,

Tekintete haragos
Haragos !

Jaj, ha tudnâm, hogy €n neked
Mit vetettem

aranyos?

Hât

tărjem

a fejem'

ertte,

ici.

Hogy kedvesemet mi €rte?
Eziist arcu fânyes holdam
JSjj az egre szaporân!

Ugy-e mindig ilyen voltam
A leânyka udvarân?
Megăâllottam kiiszibenel
S vârtam,

mit

i)

i

az &jfel!

ce, NTza Cea

—
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Mâskor a zâr zărgott lassan,

Es kedvesem, mint a vâgy,
Lăbujjhegyen,

Ovatosan

Kinyitotta ajtajât.
Oda bent a kis szobâban

Edes anyja pihent lăgyan.:
De ma minden igy €g rajtam,
Fejem olyan, mint a k5;

Biisan âllok a pitvarban,
De a kedves mâgse' j5;.
„+. Ke6s6 €j van, sătât minden,
Cs6kjaimat. fel€ hintem,
Megse' j5!

Mondd meg nekem, mit vâtettem ?
Aldjon meg a teremt6|

A

mâjusta.

Mikor Jezus a îdldân jâra,
S igtit haligatâk sokan:
A zsidvenek

&sszeâllva —

Az Udvăzită halâlăra
Megeskiivenek

_titkosan.

Egy fergeteges sătet €jjel,
_- A mikor JEzus măr pihent: Kutatva mindiitt szerteszejiel,

A târt sziv&be verni kâjjel,
A gyilkos csorda megjelent.

Ejfelre vârtak. Megjegyezvân .
|
A hol az âldozat lakott:
A hăz elit a csândes esten,

Egy Eszrevetlen percre lesven —
Beâstak egy nagy oszlopot.

De Isten, kirâlyok-kirâlya,
Ki mindnyâjunk szivebe lât:
Mig eljuvend a vegorâja,
A megvâltăs tragediâja, —
Nem hagyta egyetlen fiăt.
2

Hogy

ne legyen e szărnyii âtok

Fejen ezert mindannyinak:
A vârosra vak €jt bocsâtott,
Eloltott minden kis vilâgot,
Nehogy reă talâljanak.

S leszâlit az €j sătet' palăstia,
Bujkâlva jăttek a zsid6k;
Tapogatâzvân egyre-mâăsra,
Minden

kapunâl 'făldbe âsva

Talâltak egy-egy oszlopot.
Utcâr6l-utcâra

haladtak,

|

„ Orditva ment a nagy tomeg;
Itt &ssze, tul meg szetszaladtak,
S ily kăromlăsra

»Tân

is fakadtak:

nem is tudjuk ini meg!“

S a gyilkosok hiâba jârtak,

Măr jătt a hajnal, tiint 'az €j;
A megvălt6 szegeny lakânak

Nyomâra

„Mert

sehol

oszlop

nem

talâltak, .

âllt mindenkinel.

S hogy âlljon ezen nap emlâke

Tiin6 Evezredek sorân:.
.
Szokâsba jott, lombfât egy
vegbe
Beâsni minden hăz elcb
e,

Az els

mâjus €jszakân.

Decebâl

a n&phez.

Mit €&r az €let, hogyha lelked szârnya -

|

Le van metelve, s €lsz mint gyânge bâb?
Egy h6h&r nemzet hajt nehez igâba,

S k5nyârtelen vet rablâncot reâd.
Eleg bis vegzet,

hogy vilâgra jottink!

S mâg zsarnoksâg is tomboljon felettiink?

Ha felistenek lettek vân apâink,
Meg akkor is elerne egy halâl:

S nem vâlogatna kăzittiink. sokâig,
Hogy ifjan-e, vagy 6sz fejjel talăl.
De szăzszor jobb meghalni, mint oroszlân,
S nem eltiporva, mint az eb az utcân! A kik a harcba âtkoz6dva mennek,
Legyenek 6k bâr az els6k kozătt,
Ha l€lek nelkiil mennek kiizdelemnek,

Olyanok, mint a gyâva 'rejtăzok!
Mert hisz az âtok mi is lenne mâăs,
Mint tehetetlen sirâs, jajgatăs!

.

—
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Halgatva bujik minden gyâva l€lek,
S a holtak ajkân sem kEl a beszed.
Kacagjanak

hât azok, a kik €inek!

A hOs kacagva hiinyja le szemet.
Vitezeim ! a zaj az egre szâlljon,

S minden. szavatok hahotăra vâljon !
Ver zuhogjon

elsttetek patakban,

Es sujtsatok feltartâztatlaniil !
A holttest tăbb€ €letre nem pattan,
S mint felisten a Dâk lesz csak az tir!
S mid6n a felsztâl holtra sâpad k&pe ră
Kacagjatok az ellensâg szemebe!

Ok Românak sziilăttei! Mi kell meg? -

El6g ez n€ktek?... Hătha Istenek

Lennenek,

a kik az eget emelnek |

Meg akkor is megkiizdenenk velek.

Ha Istenek: legyen dvek az Eg|

De ez az €des anyatild

mienk!

Es most vitezim, k&zbe azt a k6pj
ât!

Ha mâr sziilettiink, — vedjiik
a hazât!
Ki f6l,-ne vârja a hare riad6jăt
,

Az

terjen

vissza,

fusson

Ki ârul6, az bujdokoljon

merre

lât,

messze,

Es sorainkat meg ne mâtelyezz
e|

_
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skiivetek,
Nines t5bb szavam mâr! Ti mege
rt!
hone
a
Hogy k&szek vagytok halni

Ti bennetek van az eră, s az Egnek
Nagy Isteneben, ki minket megert.
Senki azârt magât ne bizza el:

Messze az Eg, s az ellenstg kuzel!

Mikor 6 szântani ment.
Nagyot pattintva €les ostorâval,
Hăzunk elâtt haladt az titon âtal,
Ek6jet vârta a meză.
A

szv6szEkben

elmeriilve

A pattintăsra gyorsan
Fâlismerem : ez

6, ez

iiltem,

kirepiiltem,
6|

A lenszâlakat szetkuszâlva hagyta
m,
S egy ablaktâbla szăz darabra
pattant ;
Tudj Isten mi tortent velem
|
Agyam megkâbult! Mit kiv
ântam t6le?
Talân csak azt, hogy kivegy
em belle :
Pihent-e a mult €jjelen ?

S lâssâtok! Neki van
egy rosz szokâsa;:
Sztp piros ajka kesz a
cs6kolâsra |
Az utcân nyiltan ătălelt,

En karjaib6l magamat kit
&ptem, .

Eltaszitottam,

s felve visszal&p

tem,
S most ugy Sajnâlom _te
ttemet |

—
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Vâresre văgtam feher gyonge lâbam,
De ezt a kint is sz6n€lkiil kiâiltam,
Bâr fâlek: biint kovettem el!
Hisz' drăgâbb I€lek nincs egâsz vilăgon,

S ha egy rosz szâval tân sziven talălom:
Foldjst zokogva szântia fel!

„.- Mese.

„J&n, hogy sziveket raboljon
Egy daliâs szep legeny;
Lânyok, lânyok meg ne fogjon

Az a hamis kânnyeden.

Be kell csukni a kilincset:
Mert a kire vet bilincset
A halâle€ lesz szegeny!“
„..S nem is kelle sokâ vârni,
Mint a villâm megjelen;

S a kirâlynak szep leânyi
Eiszaladnak

hirtelen.

Amde egyet, a legszebbet,
— Ep a mikor menekiilnek, —
Osszecs6kol &desen.
Hogy meghalt-e ? Emlkemben
Nem maradt meg semmise ;

Reges-regen elfeledtem,
Mint vâgzOdâtt a mese

Nem

rint mâr tiinder ujja,

Pedig vâgyom, jăjjon ujra,
Mese mondâs istene!

—

Tudni vâgyom:
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mi lett vege?

Halâlos volt cs6kja tân ?
Vajjon az a sz&p legenyke
lâr-e leânyok utân?
Ah, e meset €n nem &rtem,

Pedig 6n is âtal €ltem,
Azi, mit a kirâly leânyl...
*

Barbâr Enek.
Hitvâny Caezârok ! agylâgyult vezerek!
Kacagjatok a meddig meg lehet!.
A vegs6 kacajt. fojtja majd beletek
Ti zsarnokok, — a kăzelg6 timeg.
Meglătiătok : elpusztitja hazâtok”

A hadseregek zug6 vihara;
S mint vizăzân fog szakadni reâtok
A szornyii

vesz,

az Isten ostora.

Mi jonni fogunk, mint itelet napjân!

Zokogni fog fălăttetek az Eg;

Elremiiltăk a harcosok robajjân,
Mid6n elâtek himpâlyăgve l&p!

A foldnek mehe egyszere kiontja
A szineziistăs lovagok sorât;

S tigy jânnek, mintha jegviharja volna,

Vagy nyihog6,

szăguld6

paripâk.

is oroszlân

leszen |

Vad vâgtatâssal râtărnek R6mâra,

A bârânybâl

A îdltâmadt tâmegek szârnyă ârja
EIGI, mindenki futni kenytelen.

Mind R6ma ellen! S mindent eltipo
rnak,
Az €rckolosszus megroppan, s
lediil;
S meddig a szem lăt, szerteszet
a holtak
Fognak fekiidni temetetleniil
!

—
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Az Ister habja kiapad egâszen,
S helyette medren verhullâm szakad ;
A patakokbâl kânyek ârja leszen,
Mely lânyaitok szem6bâl fakad.

"Es vâge lesz gyălâlt hatalmatoknak,

A hadsereg ellent t5bb€ nem âl;
Gaz testeteken lakmârozni fognak:
Kârog6 holl6, s iivâltă. sakâl!.
S te romai sas, kinek biiszke szârnya
Kânnyen repiil a Mindenseg felett:

Szăgezd bâr feszked az Eg homlokăra,
Letepiink onnan,

mint egy kis pehelyt!

Az 6lOket szettepdessiik fogunkkal, .
Egy lângtenger lesz minden imahăz;
Az ttakat elâllva karjainkkal,
Lâptiink -nyomât kis€ri. pusztulăs.

Szegyen pir.szăll a venek homlokâra, .
Mit mindegyik takarva rejteget;
Ugy vonszoljuk a h6her oszlopăra, -

S homokba âssuk. biiszke fejiiket;
Reszvet nem k6l sziveben a pribeknek, .

Az emlân csiingă gyermek is lakol;
Difâst adunk Caezârotok fejenek,
Mely eltaposva foldig meghajol |

Es epitiink biizhădt hullăitokra
Egip magasl6 emlekoszlopot;

S a legmagasabb hegyet-hegyre tolva,

Az Eg ellen inditunk ostromot,
A Caezârt vegig hurcoljuk hajâtol,
Nem

kânyoriiliink semmi

zsarnokon;

Es letaszitvân az €g magasâb6l —
A fâld sarâba fog hullni a tron.
A făldi Isten bukni fog a porba,
Kinek lepeset mindiitt jelzi ver!

Alljon nagyokkal s. szentekkel egy sorba:
A boszuâllâs senkit nem kimâl |
Betelt a mertek!

Ki tudnă lemerni,

Hogy szenvedâsiink mennyi silya nyom?
Vad gyâlGletiink nem fog megkimelni
Ti zsarnokok,

vegs6

Grâtokon

Ha netân: holtra vâinătok mindnyâjan,
S lesujtana szârnyii felelem:
A fdld al6l is kiâsott hullâkon Tombolnânk, mint egy boszul6 elem!:
Az igazsâgos sors kezet
' kinyujtia,
Megjăn a nagy nap, nem kesik sokâ:

S az iteletet arcotokba sujtva,
Rut, merges: nyâlat kâpkădiink

reâ|

Az:

Gsăndes

ors6

&neke. |

magânyban

iiltem egyszer

Kis hăzunk fedele alatt, .

.

Midân ajkimrâl akaratlan

Egy bibânatos dal fakadt.
Az ors6 volt csak oka ennek,
Mely âlmatagon peregett ;
Tele tanultam ezt a fâjo,

Kets&gbe' ejtă 6neket.

S azâta folyton csendiil ajkam,
Akarat n6lkiil dudolok;
Bârmit

tegyek, e nota iildăz,

Mit elfeledni nem tudok.
Ezt mormolom a guzsaly
Ezt szerte uton-iitfelen ;

mellett,

S ămultan kerdezem magamti:

En Istenem! mi van velem?

..

—
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Ha iilk kicsiny asztalomnâl,
A k&ny belepi arcomat;
„ljedten futok a szabadba
A sfiriin oml6 kăny. miatt.

Megăllok kiinn a ziig6 szâlben,
Lăz_ geti szegeny fejem ;
S lehajtvân reszketă kezembe, —
Folcsendiil ujra 6nekem.

Elmentem

egyszer a malomhoz,

S melăztam forg6 kereken;

A kerek is e dalt susogta,
Szavât is tisztân €rthetem.
Es akaratlan a kerekkel |
Daloltam magam is tovăbb..
„A szegeny molnâr megriadtan
Kezdett rebegni egy imât.
|

A foly6 partjân imbolyogva,.
Kisert

a bânat

€s a dal;

Azt hittem minden elenyeszik
A viz zsong6 hullâmival.

De egyszerre a rezg5 nyârfâk

Susogtâk

ezt az Eneket;

Es €nekelni kezdtem &n is,

Siratva azt, —

mi clveszett!

—
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A vâgtelen rânât bejârtam,
De a bi ott sem

tâvozott;

Hisz ott is mindig tgy talâltam,
Hogy

minden

engem

siratott.

Azt hittem lombok. sătorâban
" Tân enyhet nyujt a bis magâny. --.
Hi remeny volt! Minden ember ..:
Csodâlkozăssal nâze râm.
i

Ah, csak az ors6 oka ennek,
__Mely szakadatlanul pereg !
O kezdte el e dalt el&szăr,
Melyet az6ta ismerek.
Mily lassan mulik ez az €let,
Mikor a sziv megtorve jâr!
Inkăbb szaladna, mint a szâlvesz,

Vagy lenne vege-vâge mâr!

O, inkăbb lenne vEge-vege!

Vagy talâlnek egy oly helyet,
Hol szivem

zokoghat |

hangosan

De mindhiâba — nem lehet!
Szegeny anyăâcskâm zsârtălodik,
Apâm

szomorkodik

nagyon!

A falii vânei szemembe
Tekintnek

nemân,

vâădolân.

—

34 —

Csak este, ha a nap lenyugszik,
S kuriil vesz csândes

esthomâly,

Hajtom fejemet vânkosomra,
Hol kânyem lassan folydogâl.
A vânkost Gssze-vissza gyfirăm,
Szivem vergâdik csândesen;
Ott: sirhatok ! A bis 'magânyban
Nem

lâtja senki, senkisem !...

—

-

Husvetkor.

Dal, cseveges kEl a riigyez6

fâkon,

Es r6zsafânynyel van tele a l€g;
A fiiz barkâja ringatozik lâgyan,
Magasztos bâket stg a fold s az €g.
Tavaszi szellă mit is hozna mâst

A szomju szivnek? A făltâmadăst!
Ah,

kis falucskâm

tele vagy

ilattal !

A vălgy felăl jăn a hivă sereg,
S talâlkozâskor €des âhitattal
„Fâltămadt Krisztus1“ igy k6szântenek.
Sz&p napsiitotte arcukon honol
Dereng5 fâny 6s mâlâz6 mosoly.
Tavaszi

szell6 ebred6

fuvalma

Susogva 6gy-egy titkos szot rebeg;
Mint hogyha kâsza, vândor lelke volna
Azoknak, kik reg elpihentenek.
Szelid rezgâssel

inganak a fâk,

Az istenseg r&piil a l6gen ât.

—
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Csând, nyugalom; de bent hangos az oltâr,
A messze vălgyig le-lezug a hang;
Ismetel&dve

f5lcsendiil a zsoltâr,

Es nâha kăzbe kondul a harang;
Ah

Istenem ! Lent hallani lehet,

Mint sir a gond, s kacag a szeretet.

A

domb tetâjen âll az Isten_hăza,—”
Ma fenyessegel van telistele;
Egy gondolat ejt minden embert lăzba,
Mely a magasbâ! hozzânk 'szâlia le:
Hogy vâgzetiink
Az €let minden,

|
|

csak. tetteinken âll,:
— semmi a halâl!

A dombtetâre egyre-mâsra jânek
Ifju leânyok, virul6 anyâk,

S kăzâttiik lâtod az elaggott. nOnek
Fejen, a telnek csillog6 havât;
.
Ki vânszorogva a domb &svenyen,
Kis unokâjăt

.. Anyâm,

vezeti kezen. :

anyăra | Te jutottăl -eszembe !

Kis lânytestverim

Tudom,
Mert

-

€des anyja te!

sok kinycsepp fakadt ma

szeretettel van

szemedbe,

szived tele,

De lâsd! Az Eg ma mosolygâsra hiv, |

Ma

husvetnapja ! 0, anyâm ne

sirj !..

Gy6nâs.
Nincs sok, mit mondjak

tisztelendâm,

Szavam erâtlen, fulladok;
Megey6nom a valst illendân,
Sokat beszelni nem tudok.
Szeretn6k sz6Ini j6 tettekrăl,
De arr6l nincs mit mondanom ;
Nem gondolkodtam €giekrâl,

Korlătolt volt elmem

nagyon.

A kâtszer-kettăt sem

tudom !

ld5m se volt. Atyâtlan voltam,
Kis testverimmel

€lt anyâm;

Erettk kiizdtem, robotoltam

A kenyerszerzEs nagy sorân.
Az Ghez6ket ugy sajnâltam|

Mi lesz velOk, ha meghalok ?
Nem lâttam remet a halâlban,
Hiszirva van, hogy jonni fog.
Egy halâllal ados vagyok |

—
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Bevallom : sok biin nyomja lelkem';
Kacaj €s trâfa volt eleg;
Vilâgi

dolgokat

szerettem,

S mi szep volt, — mindent tisztel6k.
A bort pajtăsokkal megittam,
Szavamt6l hangos volt a domb;
Majd virâgos reten szaladtam,
S az est fon6k k6rebe vont,

S ott tâncoltam, mint egy bolond!
Tetiszett nekem, midân kăriiltem

Ugrâlt a fiatal sereg;
Egyik tilink6n fâlheviilten

Didolt egy €des €neket.
A n6k negedesen bujkâltak,
Arcukra iilt a k€j, a vâgy;

S En €rezem egy szep leânynak
Zajg6 szivât ruhâin ât,
Mikor Gleltem derekât, -

Pogâny valek €s nem kereszteny,
Mert keriilem a templomot;
De n6ha megis fulkeresven —
Az ima eszembe jutott.
Az istenseg bent volt agyamban.
S €n lâttam Ot sziinetleniil;
Velem volt minden gondolatban.
. De hagyjuk! Isten e A
Tudja, hogy mi van itt beliil|.

|

—
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Szândekkal mâst nem ingereltem
Hagyâm, hogy .bârmit mondjanak ;
"A

târsaim k&zt senki

. _

ellen

Szivemben nem tâmadt harag.
De n

sokat eltiirtem mâstâi,

Pedig nem voltam gyâvahad:
Nyolc hos.lediilt egy taszitâstol !
De nem hoztam fejemre bait,
Keriiltem a bolondokat. .

Csak egyszer, egy kedves leânyert
Tiport el lâbam

egy legenyt;

„De munka kozt, e megbântâsert
. Sajnălni kezdtema szegenyt.

Msg barmaim is hezenek,

Hogy ott hagyâm ek6m vasât;
Sietve văgtam a mezOnek,
Keresve hegyen-vâlgyân ât,
Hogy kârjem a bocsânatăt.

Uram ! Nincs t5bb, mit elbeszâljek!

De mâgis!... Kicsinyes dolog:

A szomsztdom engem becezeti,
Majd tenyereben hordozott.

Vân volt szegeny, s ifju nejenek

Sirâsa meghatott nagyon ;

S ellent nem âllva szep szemenek,
Meges6kolâm 6t egy napon,
Ez nem bin, — €n ugy gondolom

!

—
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Tantim az Isten tisztelendâm,
Nem nyomja lelkem semmi mâs ;

A gy6nâst vegeztem illendân,
A mint az nâlunk mâr szokăs.
A tăbbit — ha tân lenne megis,

Elmondom fent az Ur elstt.
Vezeklek ! bâr tudom az €g is
Mi €rttiink mâs arcot nem 5It,
Csak olyan sivâr, minta f5ld!...

—

Gyermekkorombâl.
Irgalmazz n€kiink €g s fold Istenel!
Az irtâzat sir, vert izzad szeme,

S zilâlt ajakkal zug6 fâk alatt
A rengetegnek mâlyen âtszalad.
A szellel kiizd. Az €j, mint a pokol.

Az dreg tălgy a fdldig meghajol.
Csattanva hâzunk, kis ajtoja rezg,
A f6ld siilyedni kezd!

Bent halavâny mecs fenye pislogoti, .
Kiinn az es6 vere az ablakot,

En a fejem dledbe nyugtatâm,

Melâzva rajtad. edes j6 anyâm.

J6! tudtam azt, hogy az erdd ha zig:
A felleg eljân, s beszel a hazig!
Băâr mondtam vân, ha eljn a galâd,
Hogy

ne hagyja magăt!

Sotet felh6 volt, olyan mint az €j,

S azt hitte balgân, hogy itt nincs veszely.
.
De €n tudtam, — ha ide vânszorog,
fog.
ozni
inatk
Magânyosan csak
De hât az erd6 miert hivta 6t?
Egyetlen

szâră gomolyogva

jătt;

Nem âllvân titjât erre senkisem,
Leszăllott cstndesen.

—
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Oszt suttogânak; de mit? nem tudom!

A sttât 6jben volt râ alkalom.
Egyszer

az erd6

lombiât ringată,

Ugy, mintha nem is hallgatna reâ.
A felleg băsz lett, s egyre feketebb, .
Nezte az erdâ

nevetă szemet,

Mely mintha csak grinyt-gunyra ontene,
Kacajjal volt tele.

De aztân lassan sz6b6l-sz6 fakadt,
Az erd6 zugva visszapattogott;
A civakodăs kemenyebbre vâlt,

Es minden szavuk 6lesen zihălt.
Egyszerre csak az erd6 nema lett,
Egy percnyi csând iilt a kiizd6k felett;
De aztân hajră! mint az âr dagadt,

S kitort a b6sz -harag.

Harsâny kacajra fakadtak a: fâk,
Dus lombjaikat zugva ingatâk;
|
A felleg nyargalt, mint a csatal6,

Nyăgese remes volt 's irtâztat6.
Anyâm |! Ez volt egy szârnyii viadal!
Az 6j sătetje, mint egy ravatal
Teriilt el hosszan a vilâg felett;
S iit€ az 6jfelet,

—
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Ez volt nyăges! Hallottad-e anyâm?
lit kiizdelem -lesz eg&sz €jszakân ;
Mint a mikor

- N

râtâmad vakra-vak,

.
Mig a porondon dssze omlanak. *
ie
măs,
O, de az erdă gyângebb, mint a
Lâttam, lesuitia egy kemeny csapâs;
Rohantam volna, hogy nyujtsak segelyt, .

.- Es vâdjem a szegânyt!

Da

m,
Rohantam volna !... S$ titban âllt anyâ
:
n
ajakâ
Gybngtd mosoly kelt €des
!
„Az erdă bâtor, nem hal meg, ne felj

Az Ur megvâdi, csak bizzâl, remelj |“.
Es En megâlltam nemân, lankadon,

S pâr szaggatott sz6 târt ki ajkomon:
„Engedd anyăcskâm, ablakunkon ât
Hadd

n&zzem

a csatât1“

Lefektetett. Az erdon ezalatt
A veszt nvelte minden piltanat.
Irtâztat6an nyargalt a vihar,
S kăzdătt az erd6 lombos fâival.
Villăm csapâs ellopta âlmomat,

S răzta fejemben a kăbult agyat,

„O drâga erdâm, nagy vagy €s vitez!
Megvâd

az 6gi kez |!“

—
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S a mint pitymallott mâsnap reggelen,
A fâkra szâllt els6 tekintetem.
i

Az €g kitisztult ; lombon, âgon ât
“A rezg6 napteny 6desen leszâlit.
Es lăttam : a fâk lombja ujră ring,
A szârnyii harc el van feledve mind;

Az erdân jâtszott verâ-fâny, mosoly,

S a lelke fennt jârt messze valahol...

:

„Az 6let harca.
Gyermek

ârti, hogy

nem

dul:

sziven mi

Csak sir esengve, szakadatlaniil.
Be hitvâny dolog ezen a vilăgon,

. ::

Mikor a ferfit csiiggedesbe lâtom | .
Ha ferfiu szemei kănyesek:
Nincs semmi

annâl

nevets6gesebb !

Az &let: harc! azrt kiizdj €letkedvvel,

S hogy î&rfi vagy: azt soha ne feledd el.

"S miârt? Ezt tartsd eszedbe sziintelen.
A kiizdelemnek
Kiizdj

câlja is legyen!

gyermekidert ; de ha senkid

A kizj6 sz&p eszmâje lelkesitsen.

Ki gy&zve bukik, s lesz hală! fia:
Annak a sorsa sz&p tragedia,

nincsen,

—
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De hirdetik eml6kât nagy nevenek
A legmagasztosabb hâskâltemenyek.
Kinek szem6ben kânnyen âll sirâs,
S fut a veszâlytâl, — az komâdiăs.

Ne n&zd; a harcnak j5-e, rossz-e vege?
A harc a f&rfi szent kătelessege.
Ki harcol: €l! Annak gyănyăr a Let;
A f6lenk sirva hunyja le szemet

Es ha az ilyet tân meghalni lâtnâd:.

. -

Mâg ră se nezz! Hagyd pusztulni a gyâvât!

|

Româncz.

„Szep

tavaszj volt; s szabad 6g alatt

Keblemre vonva megcs6koltalak ;
S ma mâr az utcân minden kis gyerek

.
A mi szerelmiink hirdetâje lett.
Az emberektâl — hogy ne tudja măs,
Elrejtegettiik e titkos varăzst.

Hiâba! Csak kipattant a titok,
Mert lâttak mindent fent a csillagok.

Egy hull6 csillag a tengerbe szăllt,

S elmondta n6ki, hogy reânk talâlt;
A tengertâi megtudta a haj6,
Majd a haj6shoz jutott el a sz6.
A partok menten jâtszott sok leâny,

Ezek kacagtak a haj6s szavân;
S sătât hajukb6l — mig folyt a beszed, —
Fehâr virâgot sz6rtak szerteszet.

—
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A lânysereg minket ajkâra veti,
S tovâbb

kiildte a hirrel a szelet;

lrigyscg, giiny s egy kis sajnâlkozăs
Vegyiilt a dalba, mâr amint szokâs.
. Az6ta szep tavaszi €jeken
Felcsendiil a dal fâjon, €desen;
S ma mâr az utcân minden kis gyerek
A mi szerelmiink hirdetâje lett!

Moinâr leâny.

A patak ziig a gyâr nyârțâk tăveben,

.

SzEl ringatja a sătet lombokat;

En elmerengek a malom ker€ken, .
Es dudol ajkam folyton dalra-dalt..
Az ârok menten szâlinak e dalok.
S €g6 szemembâl kănyet hullatok.,.

»

Vak €j borulț mâr az egâsz vilâgra,

a

Eg s fild kozt nincs mâs, csak sătât pokol;
Râkezdek mindig. ugyan egy nstâra,

Es ajkimrâlez unott n6ta foly.
Elhallgatok egy percig,.bâr tudom,
Ismât e da! fog csengni ajkimon.

Sz6lj mecstâny. ott lent j5 anyâm lakâban,,
Ugy-e ez Gv iilstiegykor

reâm?

Most hunyj szemet a malom ablakâban,
Ne lâsd, mivă lett a karcsu leâny!
Alig birom az acelkapcsokat,
A duzzadt

kebel majdnem

szetszakad.

—
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Aludj anyâm, 6n lelkem j6 anyâcskâm!
Ne kerdezd, &bren hogy miert vagyok?
Kend6 alâ van eltemetve orcâm.
Egy elkovetett biint palăstolok.

Biân6m, szerelmem vâste râm nyomât,
Nem

ismered

f6l a bukott leânyt?

„A patak zug a gyer nyârfâk tâveben,
Szel. ringatja a sâtet lombokat;

Es hahotăzva hajlanak el&bem,
Szemembe

suitva a bântalmakat :

„Romlott vagy!“ ziigjâk a fâk, mind a hâny,
S a viz ră mordul:

„Balga

vagy leâny !*

Malom ker€k ! forogj. csak szedităen,
Orold a buzăt szakadatlanul !
„AZ eg6sz vilăg tâncol koriilăttem,

:: S'egy des vâgy a szivemre tolul.:
Lelkemben rajzik ez a 'gondolat:

JO lesz pihenni a kerek alatt1...

Falusi tortenet.

.

Nehesztelsz râm anyâcskâm?
Tân €&n vagyok 'hibâs?
Veletlen volt Grâkke . -:
Az a talâlkozâs.

..

Kezen fogott trefâbol,

Es mârt ne tette vân?

-

Tân sirjak, mint a gyermek,

Ha nincs is râ okom?
A trefât elsziveltem, |
S gondolkozâm sokat:
Hallgassak,

.

..:
.

vagy leszidiam?

„_ Az Isten tudia csak!. :

S most mind fejemre zidul
A sok vâd €s panasz!

Pedig te fisveny voltâl,
Csak lăsd

be, mert igaz.

ae

—
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vettel nekem

Ovet, —

O mindjărt megkinălt ;

__Akkor lennek csak bfinăs,
Ha kertem vân kivâlt!

Ginyzeri, — ki e n6lkiil
“Egy menyegzâre men ;
Elkelle hât fogadnom,

Mâst nem tehettem €n!

Es miârt tartod biinnek
E csekelyke hibât?
A .multkor is el&m jătt

A selymes reten ât.
Kerdezte j6 apâmat,
Hogy

vig-e, nem

beteg?

Es teged is anyâcskăm,
Kit igazân szeret.

-..-

.

,

Ha elfutok, — az szâgyen |:
Ezt be

kell, hogy te lâsd;

Hallgattam szâp szavăra,
Mit tettem volna mâst?..:

O nem bfinăs, — azt mondod, —

Egyediil €n, csak en!

Hât a mikor egy pallân
Jătt szembe a leg&ny?
A sziv6hez szoritott,
- Megsem mozdulhatek;

Es tigy cs6kolta ajkam, |

Hogy

majd

meg fulladek!

—
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Ha ott, a jeges pallon

Nem

hallgatok reâ: .

Ments Isten! meg lehullunk
Talân a jeg alâ!

S most szegeny kis leânyod'
Hibăztatod anyâm!
Kikiildtel az erdâbe
A teheniink utân.

A legâny jătt utânam,

S azt mondta, hogy segit;
De nem lâtta sătetben, :

Hogy 'szemem kănyezik. Csak mondd: riem jobb-e. vedni,
Vadakt6l a tehent? '
“ Mintha tân szegyenkezve
Ott hagyom a legenyt?...

|

Anyja leânya.

Busong6, csândes melasâggal,
Dalolt a lâny, egy €neket,
.

::

Mit messzir6l hozott magăval,

S itt ajkr6l-ajkra terjedett:

!

Az erd5 jajoat, mintha vernek,
— Igy szol a dal, —-6s
sir az 6g

S 6 belefiizte bus szerelmât,

Mely binik kozt fogantatek.

A kiiszobon, iilt. Tudja Isten,

-.

Ma mintha sok szem n&zne ră ;
Feny csillogott a &yânge testen,

Elrejtezik

bent,

—

gondolă.

Betert, de k&s6bb ablakâbâl -

A di6fa ală kiment ;

Am ott is a fa sâtorâbel
Sivârnak lătta a jelent,

—

Ott sem

pihen;
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megter

a hăzba,

-

Bus lângot-gyijt a tizhelyen;
Szegenyes Jisztjât megforăzza, ..

Ha atyja jân, hogy — kesz legyen.
Anyjăt îs vârja a munkâbâi, - |
Ki-be jâr mint egy âlmod6;
6l
jâtEkâb
kit
6,
Egy gyermek

. Elriasztott

a durva $76..

S hogy anyja megiatt, ârdi biisan :
„Beteg vagy 2“ „0, nagyon beteg!“
A szobâbâl kil&p borisan,

S fejevel nemân înteget..

Majd

atyja is. elâr a hăzig,

De nem figyel mit mond
Az 6des-anyja tetovăzik,
Aztân kimegy

a

a lâny; -

a lâny utân.

A kis szobâcska n&ma csendjen
Az apa fâradtan leiil;

Es lelket lassan răterelven
Gondolkodik Sveiriil:

|

,
„Mi az megint? — igy tepelădite
?
t
iitot
mi
Az asszonyokba

Az 6j sotătjen mivel toltik
Magukba

ketten az idot 2*

—
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Kifordul szăjâbl falata,
„Lâbâval dobbant mergesen ;
Aztân

elindul, s a pitvarba

|
.

“Magăt megiiti €lesen.
Ez mg nagyobb haragba hozza:
„Hej, merre vagytok asszonyok?

Tân tâncra vâgytok ? — kiâltozza, —
Az k&retlen is jănni fog1“

Es im' amint a kerthez cre,
Elfogta nema bâmulat;
Mintha jeg hullott vân szivâre |
Megdermedett

egy perc alatt.

Anya €s lânya, mell a:'mellen,

Olelte fârrân egy a mâst,.
Es ugy zokogtak mind a keiten,
Mint kopors6 felett szokâs.

Pâsztor

leânyka.

Az ârnyâk feketiil a vâlgyben,

A nap leszâll a hegy fokân;
Bărânysereg van lemenâben

A hârsfa erd6 oldalâri.

Kifăradt €s szelid sereg |
Nyomukban mâlân ringatzva
Păsztorlâny zeng egy €neket:
„J6 cit, te âldott nap sugăral
„ Pihenj meg holnap reggelig ;
S szâllvân

megint

a bere fokăra,

A tâj mosalylyal megtelik.
Te kelj fil jokor, 6s ruhâd
Legyen tele ezist virâggal,

“Es hintsed bercen-vâlgyăn ât!“

A nap leszâll; de mig a păsztor

Virâggal €kiti hajât, —
Megittasultan annyi bâjtel,

—
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A ring6 felhân sugţa ât:
„Ha holnap nem talâlsz reâm,
Tekints a viznek tiikăr&be,

Es vâgyad teljesiil, — leâny !«
S a păsztorlânyka vărja mâsnap

Az els6 fenyes' napsugârt;
His habjaiban a forrâsnak
Gyânyărrel: nezi szOghajât. Mereng
a selymes fiirtăkân,
Miket behintett szinaranynyal . .

A napbâl szikrăză dzon....

A

“A tavasz hirnăkei,

Napf&nyes' mâssze-messze tâjrâl, ” _

--.:
A dâlibăbos szephazâbsl !
Vândor madărkâk, 6 csak jăjjetek! ,
Az erdă fâi felig holtan, .. . .

Lomb-6s dalokt6l megraboltan,

|,
*

Epedve vârjâk Erkezesteket !

Nem leltetek-e mâs barâtot,
Feledve azt, kit itt hagyâtok, —
A verâfenyes tiszta 6g alatt?
Gondoltatok-e e hazâra,

Es n&zve felh5k tâborăra,
Nem

sirtatok-e a honvâgy

miatt ?

Elerve lent a dslvilăgot,
Tudom, hogy rânk is gondolâtok,

S ilyenkor egy dalt kiildtetek felenk.
S folesendiilven a mâla €nek,
Bizonynyal biiszken hirdetetek,

a mienk
Hogy tibb olyan dal nincs, mint

—
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Am, hogyha most ti visszaszâlltok,
Mindent a regiben talâltok:
A feszek âll meg ring6 lomb k5zâtt.
Biivâl6, €letoszt6 nyâr van!
S €n vâgyom, hogy szivemre zârjam,
S megsirassam a tollas erkezăt.
Virăg boritia mâr a fâkat,

Dal veri fil az €jszakâkat
Es lombfakâszt6 esât hoz a szel;
Mind, mit az 6szkor elvivâtek,
Veletek ismet visszaternek ;

Uj 6ltet hirdet fii, fa €s level...

A hegyen.

Il.

|

Ah, mennyi €v szâlit el felețtem!
A hegynek itt &svenye volt,

S a lejtă ring6 :sok virăga
Azur szineben csillogott.

Mily idegen most, s măs egăszen |
Az bsveny Osszevissza fut;

A hegyoldalt tăvis boritia,
Es rozsdaszinti a kis ut.

-

?
S a gyermekraj hol, merre jârkâl
Feszket keresve lomb

kozâtt.

S iinnepnapon a falu n€pe
|
Mert keriili a hegy tetât?
V.

Oreg barâtom ! Vajjon €lsz-e ?
mâg ott fenn a hegyfokon
Te

Egy broklet, mi6t

alattad

!
- Pihentem kedves jâvorom

.

—

Tudom,
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bis gondolat tigy âllni

Orăkk6, mozdulatlanul.
Lâsd,

€n az6ta a vilâgot

Beszaladgâltam botorul.

Bâmulsz ? hogy €n a vidor pajtăs

Itt âllok nemân,

bânkodân !

Ne csodâlkozz! A kiizdelemben
Kifâradt a szivem nagyon.

Eml€kszel-e ? felâm susogtâl,
S €n

visszaintettem

feled,

Ah, vege măr a fânyes multnak,

|

Koriiltem minden oly setât!

EN

1! MR

Most a tetân csândben megâllok,
Es nezem a vân hegyeket;
i
Szep lombos jâvor 6kesiti :

Koroskoriil . mindegyiket..

A kis falii egy dombocskân âll,
S al6lr6l mosolyogva int;

Egy kertb6l hatalmas di6fa
Sotet lombjâval făltekint.

:

Ziig6 patak a kis falucskât

Koriilovezve fogja ât;

Mint fenyes 6v, mely âtszoritja:
A Karcsu lânyka derekât,

—
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A hegy feldl hiis szellă lebben,
S esengă hangon panaszol ;
Ingatia lombos koronăjăt
Egy hosszii, hosszii nyărfasor.

A nyârfasor ! Legjobb

barâtim,

Kik lăttak, mint kis gyermeket!

Ugy tetszik, mintha râm vetnenek

Egy mâmoros

tekintetet . . .

SRI | A
Egy kis harang sirâsât hallgatom, Lent a faluban kongatjâk nagyon; |
A hangja mintha bival vân tele,
S a „Miatyânkot“ suttognă bele. -

Sir6 harangok ! Szivem elszorul,

A mint iti âllok mozdulatianul !Bus jajgatâssal tele lesz a l€g,

„i

Zokogni kezd' koriil, a: făld s az Eg.

S vigasztal6bb nincs megis semmi hang,
Mint a mikor megkondul'a harang!

De talpra ugrom, mert.szivem remeg,
Rosz lătomânyok megijesztenek !

Ugy tetszik, 'az a hang, mely
Bâr 615 vagyok,

—

ide hat:

engemet sirat;

Es fols6hajtok: €des Istenem! .

Be j6 volt ott a kopors6ba lenn!

|

A tiikăr elătt,
E napot fil kell hogy jegyezzem,
A tiikâr itt van a kezemben;

Anyâm

ma a faluba lesz.

En vâgyammal itthon maradtam !
S az ajtât zârvân, — nagyot csattan,
A vas retesz.

Im az vagyok, ki eddig voltam!
Szemem ragyog lăzt6l kigyultan,
Fejemet

biiszken hordozom.

„Nem €n vagyok tân? Hât ki lenne?
Virăgot ki tett vân fejemre ?
Csak en bizony ! .
Ki mondja, hogy kicsiny maradtam ?:
Hisz' €n vagyok e sztp alakban!
Ah, nezzetek csak most reâm |

Kis kendâmet fejemre teszem.
Mily szep! Anyâm,
"E kis leâny!

tied egeszen.

|

—
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Hogy sz&p vagyok, azt tudtam rEgen,
De hogyne is! Anyâm varr n€kem

Virăggal himzett kis kotenyt.
Nem

is-vagyok

âm

€n „akârki“!

S anyâm seholse' fog talălni
lly drâga lenyt!

A tegnap

„Nekem

îs mit monda r6lam:

csak egy. kis leânyom van,

Ne bântsâtok 8t -sziintelen |
Kânnyelmiin nem adok tul rajta, Ki 6letpârjâul akarja:

„Ember legyen !“
Ej, legyen mint a sors akarja |
Anyâm tanit, de -mind csak arra,
Hogyan szăvik a vâsznakat? .

Pedig tân szâzszor tbbbet Crne,
Ha a szerelemrâl beszelne

Nekem sokat!

Tân nem lesz egesz €letemben
A szăvăsz6k az €n szerelmem?
Lesz, a ki gondol is velem!
Majd jănni fog, a kire vâgyom,
Szerelmes szivet făltalălom,
S eny&m leszen |

—
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Alakom nyiilânk. A ki ember,
Olelje âtal szerelemmel, .
S rabbă tegye. szivet a vâgy;

Szeretni fogja karcsusăgom,
Mikor balkarja. gyonge vâllom,
Szoritja ât.
“Aztân a jobbjât is kinyujtia,

Gvem felett ătal szoritia,

Es kerdi: „Meg szoritsalak 2“

Ha veszekszel,

s neheztelsz. &rtte:

Meg lângol6bban fog szivere
|
S nincs mozdulat!
Ha cs6kot kâr, — te. megriadtan
Azt kerded: „ah, ott kiinn mi 'pattan?
Ia
Valaki jâr az udvaron!
Talân

a szel? vagy

ember?...

Vârj

Hadd igazitsam meg ruhămat

A vâllamon !“

J5 minden ! Testem el se birja
Nyakdisznek, âvnek semmi hija,
Csak âlljak kisse cstndesen.
Ha fejkăt& vân, meg szebb -lenne.

S a vâsărolt konty âllna benne

Szepsâgesen |

csak,

—
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" Mily bâjos ez a kis leânyka;
Hadd szOrjak: cs6kot ajakăra!
Ugy-e kis tiikrăm szep vagyok?

Sz6lj! gondolatidat megârtem,
'Szemed e€des tekinteteben
Vâlasz 'ragyog !

„... Anyâm!

.

ne tudd, hogy

mit csinâlok,

Mert soha ezt meg nem bocsâtod!
Pedig €n ven

lâny nem

Kis f6kotOre vâgyom
Megjân

majd

leszek!

&n is,

a ferjhez men6s

is, : .

:S szerethetek|

O, nagymamâm be sokszor mondia :
A menyecskenek tăbb a gondja,
Tăbbet tud, mint egy ifju lâny!
Hogy ez alatt vajjon mit &rte?
Mi legyen az? azt nem beszelte

A nagymamâm.
“Ej, f6l a szekrenyt!

ki az Gvet!

Kâtenyemet €s keszkenmet !
Hadd legyek asszony Istenem !
De csitt! ott kiinn a kapu

Anyâm
„Măr

rezdiil,

az ablakon keresztiil

int nekem.
5

—
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O, mit tegyek ? Hol âll fejecskem ?
Kinyitva mg
S ha nem

a ruha szekrâny,

sittek, —

itt talâl.

A tâkrot gyorsan f5l helyâre !
S a pitvarajt zârja vegre

Nyiljon ki măr!

|

JSn-e anyâm ?... Ah, mâs a gondija,
Pâr j6 szomszed meg vissza vonja,

Es foly besztd — beszed nyomân.
„+ + GyOnged

kezed ne bântson engem,

Valami uigy sajog szivemben
Anyâm, anyâm!...

.

..._r

—

Utols6

iizenet.

Mint nyomorek, ki koldul utcaszelen,
Tersz sziilâflded bercei ală;

—

Pedig fejedet fenn hordtad kevelyen, De most mâr mindegy, nem gondolsz reă.

Meglâtod ujra szep falud hatărăt,
A patak: menten kis lakocska vâr râd;

S anyâd hullatva forr6 konyeket,
A kert &svânyen el6dbe siet.

En nem megyek! A halâl jâr elâttem,

Bâsz harci zajjal tăr rânk a pogâny!
A nap — tigy €rzem — sătetiil fălăttem,
Es

holnap

tân

Biis tărsaimmal

mâr

nem

virrad

reâm.

dobnak sirhalomba,

S egy taliga a temetesi pompa,

A j6 Istentol nagy kegy lesz nekiink,

Ha egy fakereszt jelzi nyughelyiink |

—
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Drâga barâtja szep gyermekkoromnak,
Ki testvernel is hivebben szeret:
Emlekszel-e, ha egy fillerem volt csak,
Azt is megosztâm Gromest veled?
S nâlad viszont a szeretet hevenek
Lângz6

szavai

ajkidr6l

kelenek,

Aldjon meg €rte az igaz, a j,
A veghetetlen

bălcs Mindenhat6 !

S most hallgasd meg utols6. kivânsâgom: : ! :
Ha a faluban sorsom kerdenek,
Tedd til magad egy gyânged hazugsăgon,.

„i

S mondd: mit. se' tudsz, vajion €lek-e meg2.
Nem hordtuk „egyiitt harci fegyveriinket]
Mondj bârmit, a mi szetvălasztott minket;
Hisz uigyse bânja — tudom — a falii,

. *

El3-e, holt-e a szegeny fitil :

O, csak anyăcskâm csal6dna hiteben|
En Istenem, be kivânnâm neki!
Mondd el, hogy itt a vârfalak tăveben
.
Fia sebzetten van teritve ki; De jănni fog, meggy6gyul nemsokăra.
Mondd

ezt,

hallgass

hived

kâr6

szavâra?

Mert j6l tudom, râ t6boly szăllana,
Ha megtudnă, hogy elesett fia.

a,

—

A valsâgot

halogasd

Ti

—

|

sokâig,

Mondj neki mindent, mi. eszedbe jut;
Keves van n€ki tigyis a halălig, i
Mâr int fel a temetâi ut.
.
nek.
€lete
ârva
S vegs6 6râit
Fâj6 szavakkal mert keseritned meg?

:
Ment rendiiletlen azt hiszi szegeny
€n!.
csak
k,
vagyo
Legdrăgâbb kincse n

vesemmel.
S ha tigy hoznă a sors, hogy. ked

Se

Talâlkoznăl veletleniil talân;
azt kivânom

Mondd,

...

-

âszinte szivemmel, .

a
Hogy uj szeretât leljen a leâny.
e melyen,
S mikor ezt mondod, n&zz szemeb
?
Orăm vagy bânat €bred-e sziveben
.
?
l
enii
Nem hallgatja-e erzeketl
Vagy

szenvedese

Mondd,

hogy

bus szemâbe

a nedves,

ii!

korhadt

szalma

âgyon,

|
e;
Tele sebekkel vergâdik hiv
zni a halâlon, —
S megtepett testen — gy6
e.
Barâzdăt vâgott az orvos kez
lem
tre ben tăltom,
Mondd, hogy €ltemet gyi
iivoltom ;
S a făjdalomnak jajszavât
meghalok,
S ha tân a kint6l megis
dolok |!
gon
reă
VEg percemben is

—
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S ha lâtod akkor, hogy bâvăs szemeben
Talân egy kânycsepp: megis megjelen:
Ne vigasztald! Hagyd kânyeză kedveben,
Az enyhită sz6 ott sziiksegtelen.
Ha hervadâs szâll a fa egy lombjăra, .
Nem hoz meg 6szt az &des enyhe nyârra!
S egy kiny, ha n€ki fălcsillan szemen:
Meg nem tanusâg, hogy biisul szegeny!

S most arra kerlek, adj kezet barâtom!
A kiirt folharsan, indul a sereg!

A messze Oltnak, mely âtfoly hazâmon,
Vigy reszemr6l egy h5 tidvozletet.
S ha oda Ersz a haza szent făldjere,

En k&rve-kerlek az Isten nevere: .

Borulj a făldre hiiseges barât,:
S cs6kold helyettem âldott szent porât]...

A vegtelensegbăl.
_„A messze-messze vegtelenben,
Egy fenyes bolygotest kigyult;
Az âll6 csillagok szemeben
„A “feny szomorin elborult.

„Zordon, hideg, magânos uton,
„Mita

a vilăg fennâli, —

'Halad e bolyg6 szakadatlan,
'S sehol pihenât nem talăl.
“Sok, hosszui €jen nâztek râja

„Almatlanul testverei ;

Az tnalom irtâzatâbol
Soha, soha sem terve ki.

-Oly szomoriin neztek az âtat,
A belăthatlan vegtelent.
O, hogyha 6k is, bârcsak egyszer
Bolyonghatnânak

oda fennt !

—
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Mert a vilăgnak kezdetetă!,

Szâmukra nincs egy mozdulat!
Lekâtve tartja mindărâkre
A fenyes

azur boltozat.

Jaj, hogyha

tudnâk, hogy

a bolyg6

Utjâban mennyi kânyet ejt,

S a kiizdelemben fâradt lelke
A bolyongâssal mâr betelt.

.

.- Dal,

Ha utâlttă lesz az €let:
Csak szeress, — 6s ujra €led!
Ha a bi fejedre szâll:
Ne sirj! hallgass €s igyâl!

Hogyha vâgy. k6l a szivedben :
Temesd el. bis enekedben!:

.

':

Ez a hârom van, mi.j6,

S minden bajban gy6gyito!

oc

pa

Csak prâbâld meg minda hârmat

S ha tân meg nem gy6gyitnânak :

Ne €lj tovâbb, mint bolond !
Csak a sirig tart a gond! .

Nem

ertettel meg.

„!

"Nem rtettel meg soha engemet !
Azt hitted, hogy €n nem szerettelek.

-O, nem igaz kedves barâtom !
Hisz” €n voltam egâsz vilâgon
„A te egyetlen hii szerelmesed !
-Csak valld be mikor beszeltel velem,

- Mindig gyâtort valami felelem,
Pedig €n mindent elkovettem:

Ha lâttalak, —

eled siettem.

“S bâr mint a zâpor ejtek kănyeket:
Nem €rtettel meg soha engemet !

Nem &rtettel meg soha engemet!
Azt hitted bennem biiszkeseg lehet?
S nem vâgyom ajkid szep szavâra?
Hât

mondd : ki vârt râd

mint

egy

ârva,

Vegig bolyongva erdât, berceket?
Mindenfel€, a hol csak tudtalak,

„Nyomodba mentem hogy meglăssalak !

—

Tl—

S mikor fejed” biisan lehajtad,

Es titkod nemân elsohajtâd :

Ugy megsirattam szenvedesedet!
S te mâg sem Ert€l soha engemet!
Nem

€rtett6l meg

soha engemet!

Azt hitted, rosszul bânok tân veled,
Mert nem

hagytam,

hogy

zârj karodba,

Es ajkad — ajkam' cs6kra vonja!

Kerdezted-e csak egyszer szivemet ?
Pedig

ilyenkor be megszântalak,

Es k&pzeletben megcs6koltalak.

Alkalmat

adtam : hătha szOInâl?

S szerelmi vâgygyal râm hajolnăl !
Hiâba volt! Szivem tovăbb epedt,
Mert nem

ertett€l soha engemet!

Nem Ertettel meg soha engemet !
Kerdezted egyszer; megyek-e veled?
Fogom szeretni j6 anyădat,
Ki szakadatlan

sir utânad?

|

'6, hagyd el! hisz ez csak is gtiny lehet?l

leânyt
Ki vesz ma' szâmba egy szegeny
.
rânt
_Hisz” mindnek sorsa sutet egya
k,
Hej, megmutatnâm az ilyen legenyne
csak 5 kezden€ meg!:
|! ni
Mint kell szeret
“ Lâsd:

k6s van

a kezedben

6s keny€r,

&r!..Es &hen halsz, mert nem tudod mit
pi

7%
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Tăredâk, Zsindely fedeles

hăzak

csillognak lent a vâlgyben,

A sâtât €jszakâban zuhog a kis patak;
"Valami 6nek csendiil a rengeteg erd6ben,.„Minthogyha 6nekelne vagy tizezer ajak. - . . Egyszerre fenyes villâm

sujt vakiton egy fâba,

Mely 6p' a hăz elâtt âll.

A zajra €bredek.
Remegve szettekintek : kereslek, de hiâba!
'Koriiltem pusztasăg van, reâd nem lelhetek.
. Egyszerre jonni lâtlak, mosoly dereng orcâdon,
Meztdes ajakadnak felem szâll illata,

Es szâlsz: „Miert ijedsz meg? Az Ur jâr a vilăgon,
A fâba sujtott villăm az istensăg maga |

Az Isten sz6l mi hozzânk villâmban €s a fâban,
S mert. sujtnă biintetâssel azt, mi tulajdona ?“
Anyâni! ezt tudtam €n is, de nem
Nem felem €n az Istent!

mondtam

soha !

—
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O, csak maradj

mellettem!

Kit elvesztetiel egykor, ism&t a tied lettem.

Lâgy karjaid egyszerre remegve râm tapadnak,
fiadnak.
_-S €n 6rzem, a mint lassan âldâst adsz bus

Te sirsz?...

Ej, k&pzel&dăm ! Val6sâg

nem

lehet!

Hisz' Isten €s anyâm is elhagytak engemet!.. .

Osz.
Hanyatl6 6szi €jen, :
Midân a hold: ragyog,
Jajgatni kezd az erdă,
Felelmesen zokog.
Felhib61 €szaknak
Visitva jân a szel,
S mikor eler a făkhoz,
Mâr bămbălve beszel.
A biiszke erd6, mint egy-

Hatalmas, nagy kirâly,

Hallgatja €jszakâkon,
Midân a szel zihâl.
Megerti zugăsâbâl

Kegyetlen szândokăt :.
Le akarja tiporni

Kirâlyi homlokăt.
Ah, &rzi vâge mâr,
[tt les ră a halăl!

oc

a

ae

—
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Elsârgul minden

€ke,

Alom nem îil.szemen;
Megreszket

minden

lombia,

Pihenni nincs remeny|:
Majd meggyotort : Iclekkel
A szâllel alkudoz,..:
:

oc

za

Aztân, csatâra k&sziil,.
De roskad, ingadoz.

Ugy &rzi, hogy a szâlvesz
Râsujtja bâsz kezet;
S ersje sorvadăsân
Elsirja vegzetet.
A rengeteg hanyatlik,

A szel gy6zelmet iil;
S letepi minden
„Az

erdă

6kit

testiriil,

Aranyhajât kuszâlja,
S a vilgybe hinti szât,
A hol madârsirâssal
Tele

a domb,

a ret,

Zajongva szâtr&piilnek
Az ijedt madarak,
- Mert

alăâszâilt săteten

Egy nagy felhâdarab.
A csobog6 forrâs is
A jeg alâ meril;

Szegeny kirâlyi erd6
A pusztulăsba diil !
Meg egyet-egyet s6hajt,

89
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- Fogadvân:a halâlt,
S:a termeszet keblâre

. Lehajtja homlokât. - - S a mint az erdă melyen
-A halâl megjelen:.
„ Elalszik a termeszet

Egy 6szi €jjelen....
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