
MÉCS LÁSZLÓ:

A TOLVAJ HAZATÉR"
Szombat délután volt. A Csend völgyében zenélgetett a pa
itak~a hangulatok, iSlZÍllek szépsége ellophatatlanul marajdt
benne, sőt a sokféle zö,ld közé, különösen a fák között, egyre
több arany és piros színt csempészett a vénasszonyok nyara.
Leginkább a vadkörtefákon s az itt-ott, mintegy vendégnek
tartott nyírfákon, melyek úgy álltak a tölgyek és bükkök kö
zött, minf fínom városi 'kisasszonyok aparasztlakodalomban.
A napfényben kényesen aranylottak és a többiek mind őket

nézték, - némely tölgy méregzöld szemmel - mert mintha
az ugrifüles patak is nekik szerenádozott volna. _

Mind e szépség ott volt, de nem látta senki. Aki ott fe
küdt az erdőcske szélén és mogyorót tört szét fogaival, mínd
ebból semmit sem látott. Mert ő volt Bida Ferenc, a falu hi
vatalos tolvaja, közismert nevén: Ferli. Raccsolva mondta
kisgyerek korában a nevét s azóta rajtamaradt. Sőt, fiát is
Ferlinek nevezték a gyerekek és a felnőttek is. Most jött a
börtönből. De nem volt meghatva, a fogság nem hatott rá.
A tőrbecsalt rökára semmi hatással nincs a rács, amely mögé
zárták, csak kellemetlen neki pillanatnyilag. De mihelyt si
kerülkimenekednie, első ösztönös' vágya a ragadmány. Az
otthon? A vadállatoknak van ugyan megbúvó helyük, földbe
vájt kotorékuk, de ha a zsákmány messze viszi akotoréktól,
nem sokat törődik az otthonával. A "~osaládjáról"~ tudja, hogy
az hozzá hasonlóan gondoskodik magáról. Aztán egyszer
úgyis összeverődnek, találkoznak valahol.

Igy gondolt Ferli is az otthonára. Nem volt az gondolat,
. csak ösztönös érzés a kotorék után. Egyébként is sok minden
emlékeztetett rajta a ragadozékra. Szeme szúrés és fekete
volt, ragyás kis arcának összes vonásai hegyes orrban és
szájban csúcsosodtak ki. Szeme állandóan lesben állt, füle
egészen szokatlan fínomsággal dolgozott. Vadászok sokszor
látják, hogy száz lépésnyi távolságban valami hirtelen besur
rant a bokrok közé. Jobb szeme volt annak a rókának l Ilyen
szeme és füle volt Ferilnek. Magas, sovány ember volt,
x-lábú. Tízéves korában körtét lopott egy dombon, a gazda
a fiával lesben állt a fa alatt, várták, hogy jöjjön le. Ferli
nem sokat gondolkozott, több mint tíz méter magasból leug
rott a domb alján lévő puha agyagomladékba. Nem törte a
lábát, de csontjai elgörbültek. Most ha jár, a térdei súrolják
egymást, s ott míndíg lyukas a nadrágja. Most is, Ez a nad
rág különbsn csizmához passzolt volna, de az ő lábán bak
kanos volt. Kopott katonazubbonyt viselt és lyukas, szallag
nélküli, formából kiment fekete kalapot,

* Részlet a H o t e l F e r l i című készüllJ regényblJl.
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Elindult a falu felé. A kondástól megtudta a dolgok ál
lását Homyákot illetőleg. "No, legalább megszabadulok ettől
a maflától. Úgyis ügyetlensége míatt kerültünk hűvösre

míndketten", gondolta magában.
Hornyák éppen vizet húzott a kútból s megijedt, amikor

Ferli gúnyoslan ráköszönt:
- Dicsértessék a Jézus Krisztus, gazduram, hallottam,

hogy most már Rozikával együtt téged is vezetget az angyalka
a paradicsomba.

Hornyák elképedt ezekre a szavakra. Rosszul érezte ma
gát, de hallgatott. A baj ott volt, hogy a nyitott pitvarajtón
keresztül Homyákné is meghallotta. Kiszaladt.

- Hát inkább Rozikával fog jámi, aki szent lány, s
nem ilyen piszok, utolsó börtönviseltekkel, amilyen te vagy.
Te világszemetje! ...

Ferli gúnyosan hahotázott:
- Kezét csókolom, nagyságos asszonyom. Köszönöm a

szíves fogadtatást. Hogy vannak grófi rokonai és a kedves
kis princ és, princessza?

Hornyákot elöntötte a méreg,
-Takarodjatok ki az udvaromból. Eddig is eleget szé

gyenkeztem már a tisztességes emberek előtt, miattatok.
Erre persze kijött Terli, a börtönből hazatért tolvaj fe

Iesége, az asszonyok hajbakaptak, a gyerekek visítoztak. s
a vége az lett, hogy Hornyákék mindent kidobtak az utcára,
ami Ferlié volt. Sötétedett. Ott rakták össze Ferliék holmics
kájukat az eresz alatt. Egy ágy volt, rajta tarka dunyha, négy
párna. Két szék, egy láda, pár lábas, tányér, vödör, csupor,
pár kosár, egy kapa, három takaró és egy dobkályha, ame
lyen főzni is lehetett. A falusi gyerekek ott lézenztek, egy
ideig. szötlanul bámultáka szomorú jelenetet, aztán haza
mentek. A holdsarló világított a kis családnak. Ferli nem volt
leverve, Terli sem, csak épp méreg emésztette, de egyébként
jól összeillettek. A legkisebb gyerek csendesen sírdogált, de
amikor apja mogyoröt adott neki, elhallgatott.

Azután Terli lefektette a három gyereket az ágyba, ott
az eresz alatt. Maga a falhoz dőlt háttal egy takarón és el
aludt. Ferli egy ideig tanácskozott Kubóval Sugdolózva be
szélgettek és pipáztak. Aztán felszedelőzködtek és elmentek
egy csűrbe aludni a szalmába, Kubó még fütyürészett is út
közben.

Másnap vasárnap volt. Erősen szitált az eső. Az eresz
alatt meglehetősen ázott a Ferliék holmija, de nem lehetett
semmit sem tenni az ünnep miatt. A lopott szalonna-mara
dékból megreggeliztek, aztán ott gubbasztottak az eresz alatt.
Aki arra ment a templomba, megütközött a látványon de
különösebb részvétet nem érzett. Hi,szen egy tolvaj ról 'volt
szö, aki most jött ki a börtönből. Nem kár a gazemberért.
B~! ~erli a faluban ne;m !gen lopott, csak a legnagyobb
szuksegben valami csekelyseget, de azért a falu nyugtalan
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volt a mise alatt. Senki sem tudott imádkozni rendesen. Vi
rág Gábor is szörakoeott volt, majdnem belesült a prefációba.

Ebéd közben minden kékre mázolt házacskában már a
Hornyáköt szídták és még inkább a feleségét. A bíróné tün
tetőleg ebédet küldött Ferliéknek, Litániára menet minden
ki mérges megjegyzést tett Hornyákékra, akik a nyitott ab
lakon át mindent hallottak s emiatt a templomba sem mer
tek menni.

Aztán kiröbbant a falu Idegessége. Kvakáné robbantotta
ki. A kijövő néppel Hornyákék háza elé vonult és lármát
csapott. Mindenki odacsődült. Szidták Hornyákot, mint a
bókrot. Kvakánénak mentő gondolata támadt.

- Építsen magának házat Fedi is és legyen becsületes
ember ezután. Emberek, mind támogassuk és aJZ Isten is
megáld bennünket! Menjünk a bíróhoz, hogy adjon neki a
község ingyen házhelyet!

A falu föUélegzett.
- Menjünk a bíróhoz.
A bíró borsot akart törni Hornyákék orra alá. A kép

viselőtestület tagjai ott voltak kéznél, jegyzőkönyvet vettek
fel, háznak. és kertnek való földet ajándékoztak Bida Ferli
nek és családjának a libalegelő alján. Azonnal indultak is
mind és velük a falu apraja-nagyja, bár az eső átjárta ruhá
jukat és bőrüket. Fölmentek a "fjordokho~". Az egyik kiugró
félszigeten, két száraz árok között jelölték ki a helyet. Ott
volt a pap is. Nagy öröm sugárzott az arcán: igen, így kéne
egymás segítségére sietní az embereknek, de mindig! Az
igazgató-tanító tréfált:

-Ferli, te leszel a legnagyobb úr a faluban, mindenkit
len ézhetsz, úgy élsz majd, mint egy várúr, És még külön
templomod is lesz itt feljebb a kápolnában, mint valami
grófnak.

A falu hangos, jóságos kacajra fakadt ott a szabad ég
alatt, mely már szintén kéken kezdett mosolyogni.

- Sőt még külön káplánt, várkáplánt is tarthatsz. ha jól
megy neked!

- Igaza van, igazgató úr, - mondta Kvakáné, - de
most inkább arról beszéljünk, hogyan építse fel a viskóját
ez a szegényember.

Előállt a bíró: ő a falu feje s a tenni akaró tömeg vala
mí okosat vár most tőle.

- Köve van itt a szárazárok mélyén. Nekem a csűrépí

tésnél maradt két szekér vályogom. Én ezt Feriinek adom.
A nép megéljenezte a bírót. Kvakáné zsindelyt ajánlott

fel. Valaki szalmát a fedéshez. A pap elővett egy százkoro
nást és azt adta a költségekre. Liba László szénégetö fel
ajánlotta, hogyagerendákróI gondoskodik. Ez már sok volt.
A tömegből kivált Csorba, a legzsugoribb paraszt, aki még
soha senkivel jót nem tett, és öreg, reszketős hangon, a ma
gános különcök piruló arcával, ezt mondta:

- Nekem van egy ajtóm, réskilincs van rajta, vásáron
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vettem régen, míkor még a házamat újra akartam építeni.
Legyen a tiéd ez az ajtó, Ferli, de még ma vidd el, nehogy
holnap esetleg megbánjam, mert nagyon szép ajtó.

Az emberek össsemosolyogtak, Most szeretni tudták ezt
a szívtelen, vén különcöt is. Volt, aki pelyvát igért, volt, aki
maradék meszet, volf, aki kályhacsövet. Vitriol Menyus, a
kocsmáros fia deszkát ígért. Ezen ís mosolyogtak az embe
rek, mert tudták, hogy lopni fogja az apjától. Macik, a hat
van év körüli szénégetö, igy szólt:

- Ferli fiam, holnap hajnalban kezdd meg az építést.
De addig laknod is kell valahol, míg a házikó felépül. Én
özvegy vagyok, gyermekem nincs. Ugyis csak vasárnapra jö
vök haza. Eddig a sógornöm mcsott rám és hozta ki nekem
néha az ennivalót a hegyekbe, Gyertek hozzám lakni addig,
míg az építéssel készen nem leszel.

A lelkesedés tetőpontjára emelkedett. A pap tudta, hogy
ez a lelkesedés elfolyik, mint a tavaszi eső árkai a faluból,
melyeken a gyerekek piros papírhajókat eregtnek. Most úsz
kálnak a piros hajók a lelkesedés zuhatagának árkain.
Most kell rajtuk szállítani a jóság ajándékait, mert holnap
bottal sem tudja az ígéreteket behajtani senki. Igy szólt:

- Emberek, ma vasárnap van. Dolgozni nem szabad.
De ez rendkívüli eset.' Utólag engedélyt kérek a püspök úr
tól. Aki bármit is szánt Ferlinek s könnyebben szállítható,
hozza az én udvaromba, még ma. Ferliéknek segítsenek a
költözködésben. Maga meg Ferli, - fordult a tolvaj felé 
kezdjen új életet. Ezt kívánja magától a falu jósága.

Más ember sírvafakadt volna, ha a jóságnak ilyen ta
vaszi csordulásait látja a lélek máskor fagyos ereszeinek
jégesapjain. De Ferli csak mosolygott és úgy köszönte meg.
A tömeg ezétszéledt az ajándékokért. Bimbó Marcsa előre

szaladt és lihegve két égőpiros muskátlí virágot hozott cse
répben. Odalépett Terlihez:

- Nekem nincs egyebem. Evvel virágózd ki az ablako
dat, majd ha meglesz a ház.

Terli mcsolygott a két virág között, melyek arcát sírno
gatták menetközben. Igy indult el a Macik házába.

A plébánia udvara pedig megtelt mindeníéle limlom
mal. Mindenki azt gondolta, Ferli majd hasznát veszi.

Istenem, de nagy gondjai is vannak egy leendő háztulaj
donosnak! Milyen jó volt eddig a tücsök-élet. Mások verej
tékes gondjai, kenyérharcai, vetései, lóheréi között vígan fü
tyürészett ez a Ferli, sohasem tudta, mi a gond, a baj, a ter
vezgetés Iáza, az éhségtől való félelem. Élelmét ott vette,
ahol találta, mint a tücsök. Sohasem törte a fejét semmin.
Mindig tudta, mít kell csinálnia ebben vagy abban a pilla
natban, mint a nagy Természet állatai. Képzelete nem volt,
tehát nem tudott szenvedni. Mert csak az szenved igazán,
akinek fantáziája van. Hát Ferli most sem szenvedett, csak
furcsa volt ez a helyzet a szép, kedves tücsök-élet után. Mi
lyen buta dolog is a jóság! A falu, a maga jóságával, bele-
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kényszeríti a felelőtlen tücsköt, hogy most már szorgalmas
hangya legyen belőle. Építse meg a házát, .

Hát h02Zá is fogott. Két szakembert hívott meg napszám
ba, majdnem ingyen. Az egyik az öreg Rozum Pista bácsi.
Valamikor híres kőmíves volt, a falu legtöbb házát ő építet
te. Most nyolcvannégy éves. Jó gyermekei, unokái vannak,
nem engedik már dolgozni a reszketős kezű öreget. Pedig
hogy szerétett építeni l A kőmíves az Isten végtelenségéből

pár méteres darabkát bekeretez a véges emberke. számára.
A végtelent nem lehet kímelegítení. De egy kis szobát az er
dőből háton hozott rőzsével is kimelegít a szegény zsellér,
Ez a kőmíves munkája. Most azt mondja a családjának:

- Engedjétek meg gyermekeim, hogy életem utolsó há
zát ingyen építsem, úgy, mintha magának Jézus Krisztusnak
építeném.

A család ellenkezni próbált.
- Gyermekeim I Építésből szerestem nektek házat, ker

tJet, földe cskét. Én is voltam fiatal. Bűneimért hadd vigyem
tenyeremen a Ferli házát az lsten ítélöszéke elé.

Rozum bácsi így nekifogott a munkának.
A másik mester Kozarík Vince asztalos volt. Értett az

ácsmunkához is. Rendkívül hegyesre pödört baiusszal járt! és
magyar nadrágban, magyar sujtásos kabátban, fekete, cso
korba kötött nyakkendővel, csizmásan, Valahonnan a sípsze
rek közül vetődött ide, beszélt valamit németül s a magyart
rettenetesen törte. Legjobban szlovákul tudott, de hacsak te
hette, magyarul beszélt. Ha kicsit ivott, duhaj magyar nótá
kat énekelt. Verseket is írt, persze magyarul. Egyik versének
ez volt a címe: "Belzebub pirongatása".

Hát Ferlinek ezerencséje volt vele: napi öt koronáért
vállalta, hogy Kubó segédletével megcsinálja a gerendák,
szarufák, lécek ácsmunkáját. > •

Volt elég munkáskéz is. Az egyik követ hordott a vízmo
sásos árok mélyéről, a másik jó agyagos földet, malteresás
hoz, mert a mész csak a fundamentumokra volt elég. A har
madik adogatta a nehezebb köveket a reszketős kezű Rozum
bácsinak. 4- vályogvetők kész vályogot hord-tak, mert a pely
vát megkapták Ferlitől.

De azért elég szaladgální valója volt Ferlinek, miközben
lázasan folyt a munka és Kozarík ugyancsak faragta félel
metes bárdjával a gerendáknak való tölgyeket, hol nótázva,
hol életbölcseletra tanítva Kubót, persze magyarul. Kevés a
gerenda. Még egyet ken keríteni. Kevés a szarufa. Honnan
vegye? Hát Isten raktárából. Nagy az erdő. Éjjel kiszagol
ták Kubóval a száraz gerendának valót és hazacsússtatták, A
lécnek való hosszú vékony nyírfákat is. Szép, izgalmas dol
gok voltak ezek, míg a kis Ferli a cseh erdőőr házataján posz
tolt, nem jut-e eszébe utánuk lesni.

Csak egyszer történt baj. Erősen fújt a szél. Rozum bácsi
éppen kanalazott a vakoló kanállal, amikor egy suhanc a fal
elé állt röhögve, háttal a szélnek.
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- Mit állsz oda, te? - kérdezte Rozum bácsi.
- Felfogom a szelet, hogy el ne vigye a maga falát.

Hát erre éktelen dühbe jött a hajdan híres kőmíves. A
vakolókanál tartaimát a legényke arcába öntötte, aztán ösz
szegöngyölte kötényét és lassan, könnyes szemmel, reszkető
sen hazament. Ferli hiába próbálta engesztelni. De a pap,
aki értesült a történtekről, addig beszélt Rozum bácsinak,
míg az visszament a munkához.

Terlinek is melege volt nagyon, Eddig háziasszonyi mü
ködése abból állt, hogy megfőzte a habart paszulyt egys-zer
reggel, az eltartott estig. Folyton jártak rá a gyerekek. He
tenkint egyszer kimosta a váltanivaló fehérneműt, hogy va
sárnap tisztába tudjanak öltözni. Vagy fáért ment az erdőbe.

Nem erőltette meg magát eddigi életében. Most meg nyolc-tíz
emberre kellett főznie, sőt minden harmadik nap meleg en
nivalót kellett vinnie a hatvannégy éves Maciknak. a szén
égetönek. Dolgoztak mínd, még Kubó is, akivel először tör
tént meg csecsemőkora óta, hogy négy hétig otthonmaradt.
Kozarik mester meg is diesérte Kubót ebédnél:

- Te Kubó, nem is gondoltam, hogy te ilyen rendes
legény vagy. Akár meg is házasodhatnál.

Az egyik lány megszélalt :
- KuM nem akar minket, mert neki van valahol Kas-

sán kalapos, rövidre nyírt hajú nagyságája.
- Igaz ez, Kubó?
- Igaz hát.
- Hát én csak egyet mondok neked, Kubó. Ha nagyon

okos ember akarsz lenni, végy feleségül egy nagyon tüzes,
nagyon helyes, nagyon nyelves lányt, de sohasem rozsdás
szekeret ócskavasért !

- Miért Vince bácsi?
- Hát idefigyelj. Ha feleséged összeszid, egy hétig fogsz

gondolkozni azon, hogy miért szidott össee, Gondolkodás
közben kiélesedik az eszed. Ha egyszer jól poíonüt, egy hó
napig fogsz elmélkedni azon, hogy mi a fenének vetted el!
Most nézd ezt az ácsíeiszét: milyen éles lenne ez, ha egy hó
napig fenem? Ilyen éles lesz a te eszed. Ha aztán egyszer
belédrug, egy egése életen át fogsz spekulální rajta, miért
vetted el. Úgy megokosodsz, hogy egyetemi tanár lehetsz majd
Prágában.

Igy vídámságböl, áldozatkészségből, [óságből, szerétet
ből felépült a Ferli háza, nem egészen két hét alatt. Igaz,
egyetlen szoba volt az egész, pitvar és kamra nélkül, de me
lyik szegény embernek van ilyen háza. És mílyen keserve
sen fizeti más az árendát, A falu felé néző oldal ki volt me
szel ve, a többi három csak sárral volt körülvakolva, mert
több mész nem állt Ferli rendelkezésére. Ami a háztetőt il
leti, hát' az mulatságos ház.tető volt: a falu felé néző részt
cseréppel födték, - ennyire futott a bíró ajándéka - a ke
leti oldal zsindelyes volt, mert a kápolna felé ott vezetett az
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út, a "fjordokon" túl. s látni lehetett. Az északi oldalt, ahol
a kápolna volt, szalmával fedték be, mert onnan is sokan
láthatták. Hanem a nyugati oldal már nagyon tarkán festett:
fedte azt deszka, mellette pléh s mellette kátránypapír. Nyu
gaton nem volt út csak a nyíresek birodalma kezdödött.

Rozum bácsi az utolsó vakolésokat végezté a ház hátulsó
falán, amikor a plébános eljött megnézni a remekművet. Ott
pipázott Kozarik is. Megszólalt:

- Csudara tecik nekem ez a hazacska, necsagos ur,
nem is megalmodna miér?

- Hát miért, Kozarik úr?
- Mir? Hat azir, mert Budapest feli nezí, mint a mo-

hamedan Meka feli.
- Ejnye, miken jár a maga esze, - nevetett a pap.
Ferliék cipekedtek. A férfi jött a legnehezebb teherrel,

utána TerH. A kis Ferli egy széket hozott, mögötte a kisebb
fiú eg,y lábost és a legvégén piros viganóban a szőkehajú,

dundi hároméves kislány. egyik kezében rongybabájával, a
másikban egy lyukas nagykarimájú szalmakalappal.

Nagyot fújt Fedi és letette a poggyászát. A plébános
ragyogó arccal nézett a kis családra.

- No, Ferli, póruljárna, ha úgy összeveszne a faluval,
mint Hornyák a cigány komájával.

- Hogyan?
- Hát összetűztek és eljött hozzám, hogy töröljem ki

nevét az anyakönyvből, mert ő nem lesz ilyen piszok em
bernek akomája.

- Vissza akarta venni a komaságot?
- Vissza az. Most képzelje el, hogyha maga összeveszne

a faluval és míndenki visszavenné innen, amit a házacskájá
hoz adott.

- No, az kutya dolog volna.
- Hát éppen azért legyen jóban mindenkivel, ne sértse

meg a falut, amely olyan jó volt magához. A falu azt kíván
fa magától, hogy ne lopjon többé.

Ferli ránézett a papra és nevetett. Aztán megnézte a két
karját. Ezek most munkanélküliek lettek. Igen, hacsak nem
muszáj végleg, nem fog lopni. A pap megértette mosolyát.

Amikor a pap hazafelé tartott Kvakánéval, észrevette az
utolsó "fjord"-kiugrón az új építkezést.

- Ki építi azt a házacskát?
- Nem ismeri főtisztelendő úr? Havríka, a hadirokkant.

Megvette a falutól azt a kis haszontalan földdarabot. nagyon
olcsón kapta. Kedvet kapott Ferlitől, azért jött ide.

Honnan van pénze rá? .
.- Van annak összegyűjtve. Legszebb legény volt ez va

Iamikor a faluban. Szerelmes volt belé a tanítóné is, nem ez
a.Kondor:né, egy másik. Férje megverte, mégis vesződött
uf{lna. Míkor a legény aratott, piros kendőt kötött a fejére,
mínt a többi marokszedő lány és beállt markotszedni utána.
Nem volt annak szégyene. De a fiúnak se. Ez volt az utolsó
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aratásuk. Akkor tört ki a világháború. Tövestül tépte ki a
gránát mind a két karját. Meg is vakult. .

- Szegényember.
- Hát így büntet az Isten a bűnökért, főtisztelendő úr.

Ha beszélni tetszik vele, ő maga is elmondja, míért járt így.
A legjobb az, hogy amikor hazajött, a legmédosabb gazdák
lányai házassági ajánlatokkal ostromolták. . ötszáz korona
rokkant-segélyt kap havonkint. Mit kell a hegyekben dolgoz
niok a szénégetőknek, míg ennyi pénzt együtt látnak. Kapott
is egy csinos feleséget. Most az összegyüjtött pénzből házat
épü.

A papnak össseracsarodott a szíve, A vak rokkant ott
állt a magasban, katonasapkával a fején, panyókára vetett
kabátja ujját kislánykája fogta. Fülével nézte az építést. A
kis gyermek vigyázott rá, hoW be ne lépjen valami gödörbe.

Az alkonyodó égen kirajzolódott szomorú, fekete alakja
A pap elfordult és hazafelé sietett, de érezte, hogy nő, nő

a háta mögött ez az égett arcú rokkant, nagyobb már a ·he
gyeknél is, mint egy égigérő madárijesztő az emberi boldog
ság zöld vetéseiben. Kabátja ujjátszél lengeti, emberi re
megések sóhaja. Hiába, az ágyúgyárakban gonosz tűz-mada

rak tojásait gyártják, melyek egyszer kikelnek s el fogják
pusztítani újra az emberi élet legszebb vetéseit.

Mécs László

VÉGH GYÖRGY:

A TÁVOZO KEDVESHEZ

Koszorús hajadban
elvitted reményem,
oly árván maradtam,
kifosztva, szegényen:
könyü szél futását
egek villámlását
én már el nem érem.

Hiába daloltam
bűvös fényességed,
hiába dúdoltam
nem múló zenéket:
könnyeim hullása
kedvem lankadása
kedvesebb tenéked.
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A felhős tavaszban
most itthagytál engem,
hiába hordoztam
villanó szememben
a lombok hullását,
őzek bánkódását,
jaj, itthagytál engem.

Koszorús hajad volt
csöndes szenvedélyem,
csillagos szemed volt
minden ékességem;
s most itthagytál engem
bántó kétségemben,
földi fényességem.
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