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A nap 

Mi az a Nap? mi az a Nap? 

Nem is Nap az tulajdonkép. 

Ugyan mi hát?… Hát semmi más, 

Mint egy nagy szappanbuborék. 

Valami óriásfiú 

kifúja reggel keleten, 

s szétpattan este nyugaton. – 

És ez mindennap így megyen. 

 

 

 

Pille, pille, pillangó 
 

Pille, pille, pillangó, 

Szállj le a kezembe, 

szivárványnak színeit 

fesd a tenyerembe! 

Pille,pille,pillangó! 

Olyan,mint az álom. 

Mitől lettél ilyen szép? 

Én majd kitalálom. 

Libbenő szép virág, 

felhő közelében, 

hernyóból lett tündérlány 

Odafönn az égen. 

Pille,pille,pillangó! 

Szállj le a kezembe, 

Szivárványnak színeit 

fesd a tenyerembe!  

 

Kinn a ménes, kinn a pusztán 

Kinn a ménes, kinn a pusztán, 

A betyárok országutján. 

Benn a csikós a csárdában, 

Iszik istenigazában. 



Hadd igyék, ha kedve tartja, 

Ha kiszáradott a torka, 

Nem is csoda ily melegben, 

Süt a nap eszeveszetten. 

De ha beballag kend, bátya, 

Iszogatni a csárdába, 

Legyen gondja a ménesre, 

Bízza kelmed jó kezekre. 

Ott kinn hagyott három bojtárt, 

Egy sem ér egy hajító fát, 

Mind a három azzal mulat, 

Hogy alszik a kalap alatt. 

Hevernek a földön hanyatt, 

Orcájok a kalap alatt, 

Egyebökkel nem gondolnak, 

Ha megpörköli is a nap. 

Hát amott Kecskemét felől, 

A homoktorlatok megől 

Ki lépeget szép lassacskán 

Egy szép sötétpej paripán? 

Szép tüzes ló, de még rajta 

A legény tüzesebb fajta, 

Bátorság van a szemében, 

Karikás-ostor kezében. 

Csak jön, csak jön, halk lépést tart, 

Egyszer a méneshez ugrat, 

Kiszakít egy jó nagy falkát... 

Kis-Kunság, most isten hozzád! 

Fárad a nap, már alant jár, 

Egyre nyargal még a betyár 

És előtte a paripák, 

Csattog-pattog a karikás. 

Jön a csikós a csárdából, 

Gyógyulóban mámorából, 

A bojtárok ébredeznek, 

Nagy híja van a ménesnek. 



El az egész kerületbe 

Ló-keresni, szedtevette!... 

De hiszen kereshetik mán 

Kit Szabadkán, kit Kikindán. 

 

Hegyen űlök 

Hegyen űlök, búsan nézek le róla, 

Mint a boglya tetejéről a gólya. 

Lenn a völgyben lassu patak tévedez, 

Az én fáradt életemnek képe ez. 

Elfárasztott engemet a szenvedés. 

Be sok búm volt, örömem meg be kevés! 

Bánatomból egy nagy árvíz lehetne, 

Örömem kis sziget lenne csak benne. 

Fenn a hegyen, lenn a völgyben zúg a szél, 

Közelget az időjárás ősz felé; 

Ősszel szép csak a természet énnekem, 

A haldokló természetet szeretem. 

Tarka madár nem fütyörész az ágon, 

Sárgapiros levél csörög a fákon, 

Innen-onnan lehull a fák levele... 

Bárcsak én is lehullanék ővele! 

Holtom után vajjon mi lesz belőlem? 

Vadfa lenni szeretnék az erdőben; 

Ott lenne az én számomra jó tanya, 

Egész világ engem ott nem bántana. 

Szeretném, ha vadfa lennék erdőben, 

Még inkább: ha tűzvész lenne belőlem; 

Elégetném ezt az egész világot, 

Mely engemet mindörökké csak bántott. 

 

Három madár 

Három madár van, akit szeretek, 

Három madárról mondok éneket. 

Ha oly szép lenne rólok énekem, 



Amily nagyon én őket szeretem, 

Amennyi boldogságot, örömet 

Ezen madarak nékem szerzenek! 

Az első madár egy kis cinege, 

Nem sérti őt a télnek hidege, 

Nem háborítja őt meg semmi vész, 

Télben, viharban vígan fütyörész, 

Vigan ugrál a száraz ágakon, 

Mint a pillangó a virágokon, 

Ugrál, miként a gyermek, gondtalan, 

Jön és megyen, máshol van untalan, 

Alig képes kisérni őt a szem. - 

Kedélyed e cinege, kedvesem! 

A második madár egy csalogány, 

Elrejtve él a lombok alkonyán, 

Nem látja más ottan s mást ő se' lát, 

Kis fészke néki az egész világ, 

Ebben dalolgat, s ha dalolni kezd, 

Elfojt az alkony mindennémü neszt, 

Hogy meg ne háborítsa énekét, 

Hogy gyönyörködjék a föld és az ég, 

Gyönyörködjék e dalban, aminő 

Hozzánk csak legszebb álmainkban jő, 

Amelynek minden hangja eltemet 

Egy bánatot és szűl egy örömet, 

Mert mindenik hang egy szent szerelem. - 

Ez a csalogány szíved, kedvesem! 

A harmadik madár egy ifju sas, 

Szárnyának röpte merész és magas, 

A villámokkal egy tanyán lakik 

S tekintetét fölküldi a napig. 

Nyugodt időben alszik, elvonúl, 

De ha vihar jön és üvölt vadúl, 

Fölébred a sas szendergésiből, 

És a viharnak karjaiba dől 

És vinni hagyja magát általa, 

Mint viszi a lovast a paripa 

Rémítő bátran, szörnyű sebesen. - 

Ez a sas a te lelked, kedvesem! 

Kedélyed gyermek, szíved asszony és 

A lelked férfi, te csodás, mesés 



Teremtmény! s én valóban nem tudom, 

Mi több: szerelmem vagy csodálatom? 

 

A KISKUNSÁG 

  

Hova szívem, lelkem 

Mindig, mindenhonnan vissza-visszavágyott, 

Ujra láttam végre születésem földét, 

A szép Kiskunságot! 

Bejártam a rónát, 

Melyet átölel a Tisza-Duna karja, 

S ölében, mint kedves mosolygó gyermekét, 

Az anya, úgy tartja. 

  

Itt vagyok megint a 

Nagyvárosi élet örökös zajában, 

Oh de képzeletem most is odalenn az 

Alföld rónáján van; 

Testi szemeimet 

Behunyom, és lelkem szemeivel nézek, 

S előttem lebegnek szépen gyönyörűn az 

Alföldi vidékek. 

  

Forró nyárközép van, 

Kapaszkodik a nap fölfelé; sugára 

Mint a lángeső, oly égető özönnel 

Ömlik a pusztára... 

Puszta van körűlem, 

Széles hosszu puszta, el is látok messze, 

Egész odáig, hol a lehajló ég a 

Földdel olvad össze. 

  

Gazdag legelőkön 

Visz az út keresztül; ott hever a gőböly, 

Rekkenő a hőség, azért nem fogyaszt most 

A kövér mezőböl. 

Cserény oldalánál 

Szundikál a gulyás leterített subán, 

Kutyái is lomhák, nem is pillantanak 



Az útazó után. 

  

Itten a lapályon 

Egy ér nyúlik végig, meg se' mozdul habja, 

Csak akkor loccsan, ha egy-egy halászmadár 

Szárnyával megcsapja; 

Szép fövény az alja, 

Egészen lelátni sárga fenekére, 

A lusta piócák s a futó bogarak 

Tarka seregére. 

  

Szélén a sötétzöld 

Káka közt egy-egy gém nyakát nyujtogatja, 

Közbe hosszu orrát üti víz alá a 

Gólyafiak anyja, 

Nagyot nyel, és aztán 

Fölemeli fejét s körülnéz kényesen, 

A vízparton pedig töméntelen bíbic 

Jajgat keservesen. 

  

Amott egy nagy ágas 

Áll szomorún, egykor kútágas lehetett, 

Mellette a gödör, hanem már beomlott, 

Be is gyepesedett; 

Elmerengve nézi 

Ez a kútágas a távol délibábot, 

Nem tudom, mit nézhet rajta? hisz affélét 

Már eleget látott. 

  

Ott van a délibáb 

A láthatár szélén... nem kapott egyebet, 

Egy ütöttkopott vén csárdát emelt föl, azt 

Tartja a föld felett. 

Emerre meg gyérül 

A legelő, végre a nyoma is elvész, 

Sárga homokdombok emelkednek, miket 

Épít s dönt a szélvész. 

  

Nagy sokára egy-egy 

Tanya tünedez fel, boglyák és kazalok, 

Rajtok varju károg, itt-ott egy mogorva 

Komondor csavarog. 



Tenger szántóföldek 

Terjednek szerteszét, rajtok áldott búza, 

Lefelé hajlanak, kalászaikat a 

Nehéz mag lehúzza. 

  

A zöld búza között 

Piros pipacsok és kék virágok nyilnak, 

Imitt-amott sötét-vörös tüskerózsa, 

Mint egy vérző csillag. 

Közeleg az este, 

Megaranyosodnak a fehér fellegek, 

Szép felhők! mindenik ugy megy el fölöttünk, 

Mint egy tündérrege. 

  

Végre ott a város, 

Közepén a templom, nagy komoly tornyával, 

Szanaszét a város végén a szélmalmok 

Széles vitorlákkal. 

Ugy szeretek állni 

A szélmalmok előtt! elnézem ezeket, 

Amint vitorlájok hányja, egyre hányja 

A cigánykereket. 

 

 

 

 


