
A BOROZÓ 

Gondüző borocska mellett 

Vígan illan életem; 

Gondüző borocska mellett, 

Sors, hatalmad nevetem. 

És mit ámultok? ha mondom, 

Hogy csak a bor istene, 

Akit én imádok, aki 

E kebelnek mindene. 

És a bor vidám hevében 

Füttyentek rád, zord világ! 

Szívemet hol annyi kínnak 

Skorpiói szaggaták. 

Bor taníta húrjaimra 

Csalni nyájas éneket; 

Bor taníta elfeledni, 

Csalfa lyányok, titeket. 

Egykor majd borocska mellől 

A halál ha űzni jő: 

Még egy korty – s nevetve dűlök 

Jégöledbe, temető! 

Pápa, 1842. április 

 

BEFORDÚLTAM A KONYHÁRA… 

Befordúltam a konyhára, 

Rágyujtottam a pipára... 

Azaz rágyujtottam volna, 

Hogyha már nem égett volna. 

A pipám javában égett, 

Nem is mentem én a végett! 

Azért mentem, mert megláttam, 

Hogy odabenn szép leány van. 

Tüzet rakott eszemadta, 

Lobogott is, amint rakta; 

Jaj de hát még szeme párja, 

Annak volt ám nagy a lángja! 

Én beléptem, ő rám nézett, 

Aligha meg nem igézett! 

Égő pipám kialudott, 

Alvó szívem meggyúladott. 

Pest, 1843. július–augusztus 

AZ ALFÖLD 

Mit nekem te zordon Kárpátoknak  

Fenyvesekkel vadregényes tája!  

Tán csodállak, ámde nem szeretlek,  

S képzetem hegyvölgyedet nem járja.  

  

Lenn az alföld tengersík vidékin  

Ott vagyok honn, ott az én világom  

Börtönéből szabadúlt sas lelkem,  

Ha a rónák végtelenjét látom.  

  

Felröpűlök ekkor gondolatban  

Túl a földön felhők közelébe,  

S mosolyogva néz rám a Dunától  

A Tiszáig nyúló róna képe.  

  

Délibábos ég alatt kolompol  

Kis-Kunságnak száz kövér gulyája;  

Deleléskor hosszu gémü kútnál  

Széles vályu kettős ága várja.  

  

Méneseknek nyargaló futása  

Zúg a szélben, körmeik dobognak,  

S a csikósok kurjantása hallik  

S pattogása hangos ostoroknak.  

  

A tanyáknál szellők lágy ölében  

Ringatózik a kalászos búza,  

S a smaragdnak eleven szinével  

A környéket vígan koszorúzza.  

  

Idejárnak szomszéd nádasokból  

A vadlúdak esti szürkületben,  

És ijedve kelnek légi útra,  

Hogyha a nád a széltől meglebben.  

  

A tanyákon túl a puszta mélyén  

Áll magányos, dőlt kéményü csárda;  

Látogatják a szomjas betyárok,  

Kecskemétre menvén a vásárra.  

  

A csárdánál törpe nyárfaerdő  

Sárgul a királydinnyés homokban;  

Odafészkel a visító vércse,  

Gyermekektől nem háborgatottan.  

  

Ott tenyészik a bús árvalyányhaj  

S kék virága a szamárkenyérnek;  

Hűs tövéhez déli nap hevében  

Megpihenni tarka gyíkok térnek.  

  

Messze, hol az ég a földet éri,  

A homályból kék gyümölcsfák orma  

Néz, s megettök, mint halvány ködoszlop,  

Egy-egy város templomának tornya. -  

  

Szép vagy, alföld, legalább nekem szép!  

Itt ringatták bölcsőm, itt születtem.  

Itt borúljon rám a szemfödél, itt  

Domborodjék a sír is fölöttem.  

  

Pest, 1844. július 

 

A TERMÉSZET VADVIRÁGA 

Mit ugattok, mit haraptok 

Engemet, hitvány ebek! 

Torkotokba, hogy megfúltok, 

Oly kemény koncot vetek. 

Nyirbáljatok üvegházak 

Satnya sarjadékain; 

A korláttalan természet 

Vadvirága vagyok én. 

Nem verték belém tanítók 

Bottal a költészetet, 

Iskolai szabályoknak 

Lelkem sosem engedett. 

Támaszkodjék szabályokra, 

Ki szabadban félve mén. 

A korláttalan természet 

Vadvirága vagyok én. 

Nem virítok számotokra, 

Árva finnyás kóficok! 

Kiknek gyönge, kényes, romlott 

Gyomra mindjárt háborog; 

Van azért, ki ép izléssel 

Üdvezelve jön elém. 

A korláttalan természet 

Vadvirága vagyok én. 

Hát azért nekem örökre, 

Szépen békét hagyjatok; 

Ugysem sok gyümölcsü munka: 

Falra borsót hánynotok. 

S kedvetek ha jön kötődni, 

Ugy kapkodjatok felém: 

A természetnek tövíses 

Vadvirága vagyok én. 

Pest, 1844. december 

 


