
HORVÁTH BÉLA:

A BOLDOGSÁG BALLADÁlA

A herceg jókedvű és gondol egyet,
Hát megalakul a Komondor-Egylet.
A költő belenéz a borba, bizony ecetet nyel,
Pipázik és iszik a hercegekkel.
A bölcs urak tenyésztenek komondort,
A szolga szomorú és issza a bolond bort,
És úgy üvölt, hogy csak a herceg értse,
De nem lett boldog mégse.

Pepinka, szép kisasszony, táncol nyugtalan,
A lába röpköd, a ruhája rút arany.
A gyűrű meghal ujjain, de minden íze reszket,
A mozdulatnál semmi se lehet szebb,
Ó, jaj, micsoda illatokkal pezsegett a bőre,

Ez volt a költő kedves szeretője,

Hallgatta benne, legbelül, hogy' kapkodott a vér
kettős ütése,

De nem lett boldog mégse.

És integetni jobbkezével ügyesen tudott,
Akár a méltóságos Politikusok.
Egy népgyűlésen látta, hogy a miniszter irígy, mert
Lágyabban hordani nem is lehet cilindert.
Ez volt a század legnagyobb kalandora,
Mindenhová bement és nem maradt soha,
Magasnak indult, mélybe fúlt, így futkosott föl és le I
De nem lett boldog mégse.

ÉS AKKOR IGY SZÓLT HOZZÁ AZ ÉDES JÉZUS:

Látod fiam, a por a porba nyom,
Próbáltad a világot minden oldalon,
Most hallgass Engem, szélegat a Szívem sürgetése:
Nem voltam boldog Én se.
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HORVÁTH BÉLA:

UTOLSÓ KÖNYÖRGÉS

Ti boldog vértanúk, nem élek én se,
Kihűlt az én szívem tüzes verése,
Szájam fehér, a csontom is csikordul,
Barátaim, esillag-szemem kicsordul.

Csillag-szemern kifolyt a másvilágba,
Szemgödrömet a fájdalom kivájta,
De nem jajongtam, bátran verekedtem,
Fogadjatok be, többet nem tehettem.

Halottaim, a síri seregekbe,
Kérlek nagyon, már engem vegyetek be,
Ne hagyjatok itt vesztegélni holtan,
De éljek én is lázadó síromban.

Mert akinek a szívét kiszakasztják
A szolga-földön érted, szent szabadság,
Azt meg nem ölte sem bitó, sem ínség,
A föld alatt is csöngeti bilincsét.

A föld alatt s a forró csillagokban
A holtak forró zendülése dobban,
A föld alatt is szabadságot zengek
A meggyalázott szolga-nemzeteknek.

A bordám lesz a szüntelen tanúság,
Hogy aki bátran tékozolta húsát
És haldokolva bátor volt a dalra,
Nem lobban el a költő forradalma.

Az ütközetben láttatok, halottak,
Hogy ordítottam itt a magyaroknak,
De élni már az élet nem elég jó,
Az élhet már csak, aki halni méltó.
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A földi tájon hasztalan hörögnék,
Hát küzdj velem te kétszeres öröklét,
Az életem már hasztalan emitten,
A szabadságért mindent végbe vittem.

Te vértanúság jőjj el végre, jőjj el,
A csillagokban hadd legyek örök íel,
Hadd küzdjek már a síri seregekben
S a szabadságért holtan verekedjem!

Ajánlás

Édes barátom, érted is könyörgök,
Hogy meg ne nyissa melledet az ördög,
Mert kénköve a szíveden emészt el,
Tehozzád sírok, meg ne halj te kétszer,

Jaj, meg ne halj te kétszer kárhozottan.
A vértanúk közt véredért zokogtam,
Mert láttalak a gyönyörü gyehennán,
A két szemed oly szikkadtan meredt rám,

Jaj, kelj föl, készülj, meg ne halj halottan,
Jaj, meg ne halj a kétszeres pokolban!
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