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T A K Á T S G Y U L A : F I N N RUNÓK. 

KASZINÓ DÉLUTÁN. 
Nagy agancsok lógnak a falon. 
Cseveg a biliárdgolyó. 
A szú szerény dalát faragja, 
s hallgat a csendes kaszinó. 

Ülök az olvasó díványán, 
s ölembe hull a pesti lap, 
miként a hercegi parkba kinn 
bozótba hull az esti nap. 

A százados szilfás megremeg. 
Sopánkodva rázza fejét, 
s kérges kezét úgy csapja össze, 
mint a kárvallott vén cseléd. 

Ah ó, szegény! Ó én Istenem, 
hová lettek az asztalok? 
A bor... A nyár s a barna cigány, 
ki fáján holdnál andalog. 

Hová mentél csalfa? Kérdezem: 
hová bújtál napszemű nyár? 
Te messzi föld, rokon szép vidék, 
tó-csipkézte fenyves határ? 

Nemrég jártam lombjaid alatt, 
gyantaszagú tűs avaron, 
s parasztjaid derék tanyáján 
ott éltem ám csak gazdagon . . . 

Közéjük az árvaság űzött, 
mely most is egyre fojtogat: 
s két rokon közt lettem harmadik, 
ölelve finnt és lappokat. 

S most itt e vén szillal e nyárról 
csevegünk — át az ablakon —, 
s kérődzünk az emlékabrakon, 
mint rén mohán fenn északon. 

Ah ó, bizony. Ó én Istenem. 
Ki érti meg e dolgokat. . . 
Jó éjt urak. Ideje menni. 
Künn gyujtják a lámpásokat. 

FINN TANYÁN. 

Derék parasztok. Oly nagyok, mint a medvék. 
Ujjuk bökésétől bizony hanyattesnék. 
Tejen, vajon nőnek és esznek sok halat. 
Forró gőzben hetente kétszer mosdanak, 
és meztelen járnak az udvaron miként 
a szellő! Látod a tónál a sok legényt? 
Szégyenük nincs! Meleg gyerekszemmel állnak. 
Maguk gazdája mind. Nem csoda, ha bátrak . . . 
Itt még fénylik az ég. Otthon sötét lehet. 
Nyársként álló erdők tartják fenn az eget. . . 
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VILÁGOS ÉJSZAKA. 

Vemhes a kancánk. Lassan haladunk. 
A szénaszag, mint az árnyék követ. 
Vízesés dala bujkál a fák közt. 
A holddelej borzolja a füvet. 

Fölöttünk dereng az északifény. 
Erdők és tavak fürdenek benne, 
s mintha a táj az égi sugárhoz 
patyolat ruhában emelkedne. 

A nefelejcs közt vár ránk a komp, 
ott, hol a folyó alszik a sziklán, 
s most reccsen a sodrony és zenélve 
lovastól úszunk habot hasítván. 

Aztán csend. Még a nyírfa se mozdul. 
A szép Viánó alszik a házban. 
Csak a rönkök úsznak a folyókon 
tenger felé a kéklő homályban. 

IMATRA ZUHATAGNÁL. 

Alkonyodik. Az erdők zöldje 
a sudarak végin szőkülni kezd. 
Lóg a fenyő. Mélyül a szikla, 
az Imatra medre füstöt ereszt. 

Ez alkonyi zúgás hatszoros. 
Az örvényen reszketve áll a híd. 
Mint bömbölő vak fehér medvék 
nagy hullámok rágják pilléreit. 

Gyomrod, füled iszonyul belé, 
mint csikorgatja fogát a gránit. 
A megrepedt gnejszen a végzet ül, 
s a halál mossa itt bokáit. . . 

Te kislány, ki suttyó nyeleddel 
hal után sziklákon szökellve mész, 
láttad-e, mint e sárga mélyből 
szoknyádra les egy nyírfakérgű kéz. 

Tücsök és szálfa semmi, pehely. 
Az erő, mint mágnes mélyre csábít, 
s míg izzadó partján lépkedel, 
a hűs mohára szórod ruháid. 


