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LÁZÁRY  RENÉ  SÁNDOR 
 

Ablakomból 
 

Át a zörgő Széne uczczán 
Társzekér döczög tuczat-szám! 
Oh, naponta mennyi théma: 
Lóganyé, pocséta, széna!... 
S míly sekély poéta-véna! 
 
Kolozsvár, 1874. augusztus 5. 

 
 

Boriskához, futólag 
 
Oh, ne hidd Borbála, Borcsa, 
Szép Boriskám, Borsikám, 
Hogy a költés sava-borsa 
És a költő-sors vidám... 
Nem! Nem jut rám csak a korcsa: 
Fogy az ihlet sava-borsa, 
 
Hisz hiába koptatom 
Verseimre tollam... 
Izzadok, káromkodom: 
Azt az illen-ollan, 
 
Mert potomra pusztitom 
Érted itt a tintát! 
Többet érne, hogyha most 
Csókolnálak inkább! 
 
Sáromberkén nyaralván, 1877 augusztusában 
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Billet doux Boriskának 
 

Bori, nézd, úgy tülekednek! 
Kóbor betük e füzetben, 
Mint az ebek a füzesben – 
Üzekednek! 
De ne vedd ezt üzenetnek! 
 
Szintúgy Sáromberkén vakácziózván, 
1877 augusztusának majdnem a végén! 

 
 

Bácsi-torok! 
 

Regét költök rólad, híres Bácsi-torok! 
Táj-leíró vers lesz. Czíme: „Bácsi-torok!” 
Első sora így zeng: „Íme, Bácsi-torok!” 
Bérekesztem itt, mert ríme már csikorog! 
 
Magyar-Vistára menet, 1888. augusztus 10. 

 
 

Csáky bácsi arczképe 
 
Csáky bácsi méla bajsza 
Csáléra áll, s néha hajszra! 
Bajsza alján két nagy ajka: 
Három csibuk fityeg rajta... 
Csak pipázgat, s bárha már agg: 
Úgy pöfékell, mint a gyárak! 
Kis szobában él pipálva: 
Füstölög, mint kormos élet, 
Megrepedt vén, régi kályha. 
 
Székely-Keresztúron, 1889 augusztusában 
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Orpheusz suttogása 
 
A kéz egy asphodélos 
Vad árnyékát letépte: 
Szavak mögül kiárad 
Lélek s tudás setétje: 
Áramlik, mintha réten 
A szél, a lét, a Léthe: 
Tücsökhang súlytalan leng, 
Mint árnyak néma lépte. 
 
Mykene – Argos, 1908 júliusában 
 
 

Un parnassien 
(Le dernier des derniers) 

 
Kávéházak terasszán, 
Zöld rakpartok kövén ül: 
Elmélázó moszat... Már 
Nem írogat – de vénül! 
Dilettáns kis poéta: 
A vers belőle gúnyt űz. 
Lírája lenge pernye: 
Nem perzselő, nem új tűz! 
Költőnek úgyse tartja 
Vásárhely, Pest, Kolozsvár, 
Nagyvárad, Kassa, Karcag... 
Parnasszusért cserébe 
Nem jár csak macskaszarszag. 
Parnasszus helyett néki 
Elég a Montparnasse... 
Parfőm, húgy, macskaszarszag. 
C'est tout. C'est mon Parnasse. 
 
Párizs (Montparnasse – Le Dôme), 
1912. júliusának vége felé (talán 27-én) 


