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PALOCSAY ZSIGMOND

Vígballada
Gellért Sándornak

Embermagas gazba vesztem;
kökényt, galagonyát ettem.
Hecsempecs vakarja a/jam;
barka-mátét - havat nyaltam.

Szólóm: fagyöngy; körtém: vackor.

Káposztakó rajtam a gond:
Hogy jobb? Hóttig hunyni-búni
- avagy pandúrkézre jutni?!

Ebbo'7nem választunk. Alszunk.
Háha ÉGI-HANGOT hallunk:

Haramiák? - Rabok legyünk?
Dagadót? -'- Vagy kását együnk?

jó az Ördög: Ne, egyfütykös!
Evvel tököld hókon, öcskös,

szerdán a vásáros népet;

menyecskét isfoghatsz - szépet.

Kustyi, Rusnya! - szól az Angyal.
Ártatlanul fut a bajjal

ez a pelyhes szegénylegény;

bujdok/ása: peng6s regény!

SOKAT ÖRÖKÖLT A GYILKOS!
- SA V6-SZEME ENYHÉN NYIRKOS.

CSAK A FOKOS A JÁNOSÉ -
A GONOSZTETT:AZ MÁR MÁSÉ.

Lát az Ég. Ha mélyen hallgat,
élobb parazsakkal sajgat.

Indulj, jános, fütyürészve;
nádas közöpibe érve
rejteket lelsz - otthont: kunyhót.

Hányd el azt afene bunkót!
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...seggvakarót: csipkebogyót

Ébredjános - mejenJános,
gy6csgatyája tökig sáros.
VISzi, vezeti az ige

a Nádvi/ág közepibe.

S ottan mit lát? Mi pi/ácsol?!

Bogrács alatt csutkó lángoL

Leszáll fejérol a jOVeg;

János elé lép egy Öreg:

Szerusz, Fiam! Há megjöttélf

Seggvakarót,* kökJnyt öttél.
Vár a csónak, meg a háMm
- hezzádvaiókicsi jányom.

Szedtünk sulymot - épp eleget.

Abbó' sütünk jó kenyeret.
Ád nékünk a Tó madarat;

harcsapurdét, pénzes.halat.

Osztán a baj csak elmúlik.

Mikor vallomásra nyílik

ama apagyilkosszája -
Angyal megtelefonálja!

Itt maradok, Táti, hóttig!

Érezem, hogy nagyon jó itt.
Vejeá leszek. Ha akarod:
zsákbamacskát is vállalok.

Azt má ne tedd! csak, ha teccik.

Iluskám, az ágybó hecc ki!

A kicsi jány csiksösfaros;
tekéntete oly tapadós,
hogy János má szorongatná.

Menyasszonyátkóstolgatná.
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Madárlátta

Gyengén mézel a szellorózsa;
SOK KICSI SOKRA MEGY/ - (aposzméh dongja,

és átszáll a virágzó sombokorra)

Kopár a hegy alja.
Feketék, barnák a csupasz ágak.
Zalámboló tekintetem ráhavaz

az égre hajzó kuszaságra

igér a rügy (kecskének is) újzsengét eleget;
hozza már a zöld levelet

az elvirágzottfarkasboroszlán

Szánom-bánom e kevéságú,
alacsony cserje rozsasz{n füYtjét;
(jócskán lekéstem áh{tott illatát)

Sebaj/ Ma este

Kedvesem nyakán hon találom,
és keble rózsáin sz{nét látom

a farkasboroszlánnak

Virágom, Virágom
hérics-sárga nap-arany a kedved.

Bánatod sáfrányok lilája - ibolyája.

N , O~fe1!nebb, afenyvJ!Stjárva,
A KOTEHEN FARANAL 1 pihenek - heverek,

ésszöszke mohát borzol mancsom:
kutakod6 csúf kezem

Sütök neked r6zsakolbászt!

Ropog a toboz-tuz,
és belekap a láng a nyársba;

/" h ' , "2
,am a ,res veresgyuru

ezt is turi - ezt is állja)

pirulhat amadárlátta

1 a kotehén faránál: egy forrásnál
2 veresgyfuú: cserje




