
RURALIA

Kacagj, kökényszemű, fonofthajú leány I
Dalolj, keménykarú erős magyar legény I
Dalold a dajka föld földobbanó dalát,
A zizzenő arany kalász dicséretét!
1]jjongd a Fennvaló erős dicséretét:
Dalod kívánja 6, olyan hatalmas úr.
A szíved konduló nagy érchang gyanánt
Dobogja súlyosan Feléje himnuszát I
S aztán csilingelő giling-galang gyanánt
Kacagja kedvesed vidám dicséretét.
Öv~t, a kedvesét! az édesséüeséi,
K i csöndes este vár virágos ablakán;
Dalold a fölszökő öröm melea szavát,
Szilajon dobbanó szivednek énekét.
Dalold, erőskarú, a munka jó dalát,
JJikor a pirkadó színes mezők fölött
A villogó kaszák nyomán zizegve hull
A langyosiUatú, alázatos kalász.
S te hailadoeoa. járj, marokszedő leány,
A surrogó kaszák után, amerre dől

A drágaferhíi rend, és énekelve járj
Agyagcsuporral, és hűvös vized kínáld
A tikkadók felé és nevess és örülj,
Mivel szemed szelíd galamb-tekintete
Seerelmesed seemér tükrében fürdeti,
Szemérmes arcod oly gyengécske, hószínü,
S miként vidám pipa.cs,· oly lángoló tü:zíi,
És ajkad is virág, tavasz felé nyitó,
A .kedvesed felé titokban áhító . . .
Dalolj, dalolj, leány vidáman és örülj
A nyár dús, érlelő, arany-piros tüzén,
A búzarengető meleg szelek szaván,
Pohárba-zizzenő ital vized hűsén,
Cewporba-csurromó habos tej illatán,
Örülj a munka jó-gyötrelmű sós ieén,
A meoseeaett kenyér olvadó meleaén,
Apád nehéz, míves, napégetett kezén,
Anyácskád gyó.qyító melea tekintetén,
És eziinielen. dalold az Ú r dicséretét,
Ma.qyar leány s legény. dicsérned illik öt:
A Minden-Alkotót, a fönnvaló Erőst
Dicsérje mind a dal, miuel hatalmas úr!
U jjongjatok ti mind, rögökre görnyedők,

U!jongjatolc ma mind, az (fr erős nevén,
Mert új kalászt terít kerek-nagy asztalán
Elébetek, kenyér ízére éhezők,
Langyosbelü, kerek cipókat áhítókl
Ti ünnep ritka-jó ízével eltelők:



Amnypirosra sült kalácstok illatán
Ujiongjatok Felé
A nyári hajnalon, mikor ledől a rend!
Nevét szikrázza mind a sok sziporka tűz,
Nevét zubogia tengerár, özönnyi víz,
Nevét dobogja lenn a földalatti mély
S esengi gerlepár, ha csókolódzva búg!

Kárpát y Csilla

MÉZ ÉS TEJ

Olcsó szerseásn a szélmalom kerék.
Okosság verjen oszlopot eléd.
Ha sárga porból hivének fogad,
Toronytetőre nem viszed looad.

Figyelj az erdő csöndjén messzire.
Dobog a szarvas megriadt szive.
Borostyán zúg és citeráz a tó:
Pólyába fölnőtt 'férfi nem való..

Vígyázd a nap bujkáló fényeit.
. Álmos felhőkre angyalok kenik.
Ha nem haló rend hű törvényt mutat,
Törött pelyvával nem tömöd kutad.

A szeles dűlőn árva fű kacsint.
Nézd a kökörcsint, nézd a kanlwlint.
Cseresznyék szárán érik örömöd,
A csiga héját össze nem töröd.

Esőt lehelnek dörmögő hegyek.
Te a szivárványt válladra veszed.
Ha égi zászlók villáma lobog,
Magad a sárba gyáván nem dobod.

Rossz éjszakádon lidérc surran át.
Vezénueld: hangos tücskök csapatát.
De meg ne hallgasd ostobán soha,
Mit énekelt a tücskök asszonya.

Vigadj okosak gyöngyöző borán,
Keresztelők és halottak iorán,
Kortyolgasd benne erősségedet:

Tejnél puhább és méznél édesebb.

Városi I s t u áw
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