
V e r s e k . 
(Mutatvány a Napkelet verspályázatából.) 

ALMABIMBÓ. 

Csöpp életecske, burka pár levél 
s több benn a szeretet, 
mint amennyi egy emberszívbe fér. 

Télen még alszik, bújva, csöndesen 
és várja a napot, 
mikor az első fecske megjelen. 

Kidugja kis fejét, kémlel, vigyáz, 
(Hamis az április!) 
de kicsalja a boldog lepkenász. 

S már tudja, — lám a kis bimbó tanít! — 
hogy adni, adni kell 
s kibontogatja rózsás szirmait 

s méhnek, lepkének kész a drága méz, 
szellőnek illat 
s a szemnek boldog, szent gyönyörködés. 

Eljiull a szirma, majd megjő a nyár: 
ölében friss gyümölcs ... 
Úgy osztaná, csak alkalomra vár. 

Kandi szem les rá, sok sok, új, meg új, 
ő vár csak, vár tovább 
s egy szomjas vándor tenyerébe hull. 

Bódás Jáuos. 

VASUTI ŐRHÁZ. 

Piros tető . . . fehér falak. 
Egyetlen ház az ég alatt. 
Rajt a világ drót-ere fut 
s ő a világról mit se tud. 

Kertjében száz virág fakad, 
fája gyümölcstől roskatag. 



175 

Mellette vas-szekér robog, 
utána kiskendő lobog. 

Piros tető . .. fehér falak. 
Sziget a zengő ég alatt. 
Fölötte száz érdek rohan, 
benn élnek csendben, boldogan. 

Oly elhagyott! Az nagy öröm, 
ha egy-egy vándor beköszön. 
«Mi újság, — kérdik — éhes-e? 
holnap, vaj szép idő lesz-e?» 

Piros tető .. fehér falak. 
Rajt mennek át a sors-hadak 
s csak áll, békén, gyanútlanul, 
mint csöpp hangya, amely fölött 
dübörgő hadsereg vonul. 

Bódás János. 

TE LÉGY A G Y E N G É B B . 

Ha játszva hívsz csak, nem megyek: 
megköt az ős férfi-dac 
s akarom: minden vágyad én legyek. 

Az égnek minden csillagát 
hiába lopta el szemed, 
nem szédülök gyengén eléd, ne várd. 

Kacagj elém májust, nyarat, 
tégy bár bűbájos, nagy csodát, 
nemes, szép büszkeségem megmarad. 

És nem megyek és nem megyek, 
bár százszor is körüllebegsz 
s bár szívem, lelkem jöttödért remeg. 

Mégsem megyek! Torony vagyok, 
galambduc, fészek, házeresz 
s bennem aranyló, fényes trón ragyog 
s Terád vár. Jőjj, légy benn harang, 
galamb, hű asszony, szent derű 
s nevettessünk meg száz boldogtalant. 

Kivárlak, míg Te jössz ide, 
mint fészkébe fázó madár 
s mint árva, kinek nincs már senkije. 

Kivárlak mozdulatlanúl, 
mert jössz majd, kell az oltalom: 
. . .az ibolya is tölgy tövén virúl. Bódás János. 



176 

LEMONDÁ S. 

Erdős hegyek . . . Kis zeg-zugos falu. 
Elment a gólya, fecske és daru. 
Tegnap az első hó is leesett 
s nem mehetek: 
fogoly vagyok s a szárnyam is nyesett. 

Itt még viharzó szenvedély se vár: 
ez a falu bús, csöndes békevár. 
Az ajtón túl hagytam az életet, 
csak álmodom 
s esténként Istennel beszélgetek. 

Letörtek mind a büszke vágy-sasok, 
a fellegekbe már nem járhatok. 
Szalmás tetők és egyszerű szívek 
várnak reám, 
hogy kinjaikra halk vigaszt vigyek. 

S ha a magányban fáj a bánatom, 
a Balatonnak eldalolgatom 
s ha éj takarja már a föld neszét, 
a köd alatt 
kihallgatom a sellők énekét 

Nagy kétkedések láza nem zavar: 
cselekszem, amit az Isten akar 
s a lelkem tisztán látja már a célt: 
lemondani 
s elmorzsolódni lassan, — másokért. 

Bódás János. 

ŐSZ. 
A Mindenségben imádság remeg . .. 
csodálatos nagy utolsó kenet: 
csodálatos szent őszi hervadás. 

A kertben már virágok haldokolnak 
s valami titkos, nagy fekete csolnak 
suhan az égen, a csillagok között. 

A hold ragyog és lassan lejt tova 
s a szél, mint kopott húrú orgona 
valami furcsa, sötét dalt dalol — — 

s a fák a földre ejtik lombjukat, 
— mint színes szőnyeg szegik az utat — — 
s felfogják az ősz tünő lépteit. Tartallyné Stima Ilona. 
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VALAMI ELVESZETT. 

Érzem ízét a fájdalomnak, 
Érzem, hiába jön a holnap, 
Nem találom, mi elveszett 
Az életemből. 
Kihullott az Idő ujjai közül 
S valaki reá taposott. .. 
Ki volt? . . . 
Nem felel senki, csak a Hold 
Néz rám s én visszanézem 
S látok egy furcsa, titkos képet 
Az óriási ezüstpénzen. 

Istenem! Legalább tudnám: mi volt.. .? 
Legalább hinném: utána vinném 
A szívem. 

Talán egy finom, aranyos tányér, 
Cifrákkal ékes s benne az édes 
Élet-íz.. . 

Rémlik: ezüstből, rubin kövekkel 
Díszes pohár volt s benne ficánkolt 
A Mámor . . . 

S belelopódzott vágyó szívekbe 
S amíg szerettek, piros pírt festett 
Arcukra 

Végül kérdezem a tiszta Holdat: 
Nem látta Kincsem, mely elveszett... ? 
Nem szólt, csak ezüst könnyeket csorgat 
Reám. 

Tartallyné Stima Ilona. 

KARIKÁZOK KÖZT. 

Egy este ép az utcasarkon álltam 
S az Ősz szakállát simogattam 
Mindentudón és halottraváltan. 

Egy este ép az utcasarkon álltam 
S elrohant mellettem egy sánta fiú 
Szakadozott, nyomor-ruhában 
S mankóján ugrálva, botolva, sután 
Futott, futott egy karika után. 

Napkelet 12 
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Az egyetlen öröm szédületével 
Virágon, sáron, pocsolyákon át 
Verte görcsösen a fakarikát. 
A szemében örültek mind a nyomorékok 
És az épek és az egész világ; 
Hiába szórt az Idő száz tragédiát 
És hiába volt az egyik lába holt, — 
Előtte, előtte csak az a karika volt. 

Egyszerre elszélesült az utca, 
Semmivé tágultak a házak 
És akkor láttam, hogy itt mindenki rohan: 
Bölcsek és bolondok. — És mind karikáznak. 
Cél, vagy hit, vagy csók, — egyre megy, 
Virágon, sáron, pocsolyákon át 
Verik görcsösen a fakarikát. 
Üzik lihegve messzi téreken 
Örök féléssel, hogy majd egyszer 
Ellopja előlük a Végtelen. 

Én csak álltam üres kézzel köztük. 
Szomorún hallgattam a világ dalát, 
S felijedt bennem egy nagyszemű kérdés. 
Uram! Mért nem adtál nekem is karikát? 

Apor Elemér. 

VÁNDORLEGÉNY. 

Hull az őszi levél, 
Fordul az avarnak, 
Idők országútján 
Vándorlegény ballag. 
Hová viszi búja, 
Merre visz az útja, 
Merre fog fordulni 
A szekere rúdja 
Ki tudja, ki tudja. 

Ballag napkeletnek 
Elindulta óta 
Vagy tán napnyugatnak 
Fordult el azóta? 
Egyedül, egyedül. 
Itt senkise küldi, 
Ott senkise várja: 
Csatangoló vadnak 
Ki is lenne párja? 

Kalap szembehúzva 
Görcsös bot a kézben, 
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Az forog fejében, 
Hogy vissza ne nézzen. 
Mert ha visszanézne 
A mögötte — síkra, 
Szegény vándorlegény 
Elfakadna sírva, 
Elfakadna sírva. 

Hull az őszi levél, 
Fordul az avarnak. 
Idők országútján 
Vándorlegény ballag. 
Hová viszi búja, 
Merre viszi az útja, 
Merre fog fordulni 
A szekere rúdja: 
Csak az a nagyságos 
Nagy jó Isten tudja. 

Apor Elemér. 

GONDOLAT. 

Egy tenger van az Isten udvarában: 
Kék rajzolású, hatalmas remek. 
Belőle titkon, föld-méhen által 
Táplálkoznak apró tengerszemek. 

Ül mellette az Ur örök Időkön 
Nézegetvén a part kavicsát. 
A keze lassan mozdulatba réved 
S míg elnéz a végtelen vizeken át 
Bele-belevet egy kavicsfigurát. 

A tenger nyugodt, kék, mint az ég. 
Leviszi lassan az Isten kövét 
S túlnan messze, föld-méhen át 
Visszhangba tör a végtelen fenék, 
Fölbuggyan apró tengerszemekben 
Isten kövétől fogant buborék: 
A gondolat. — 

Apor Elemér. 
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