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Ki tudja, miért? 

Szennyes hajón garázda had táncol, 
Viszki, kártya, dohányfüst, szemét. 
Jön egy legény messze Dakotából, 
Harcolni megy, s nem tudja, miért, 

Rikoltoz, felhörpint pár pohárral, 
Vaságyára lódítja a szesz, 
Vinnyogó kis szájharmonikáján 
Búbánatos, lassú dalba kezd. 

A duhaj had ébred mámorából, 
E dal mindnyájuk szívéhez ér. 
„Jön egy legény messze Dakotából, 
Harcolni megy, s nem tudja, miért". 

Bár agyában lassan fény dereng, 
Érthetetlen előtte a cél. 
S a katona, lázasan mereng: 
Ki küldte őt pokolra s miért? 

— Mondd, ki visz majd engemet csatába? 
— A káplárod, pajtás, ő vezet. 
.— És a káplárt, ki küldi halálba? 
— A tábornoktól jön rendélet. 

— S a tábornok vájjon kiért harcol? 
— A tőkéért, az diktál neki, 
A sízörny, amely százezreket hajszol 
Hitvány pénzért vérét önteni. 

— Hol lobog a drága hadi zászló, 
Mely hű társként vezet a csatán? 
— Gyűrött dollár, ez lett a mi zászlónk, 
Fuss, pajtás, e tépett rongy után! 

— Halijaim! hát a hősi harci marsot, 
Zengjen a kürt, rikoltson a dal! 
— Figyelj bajtársi! Véres arany cincog 
A tőkések telt kasszáiban. 

S mi jut néked, mennyit ér a véred? 
Dús jutalmat, gazdag áldomást? 
Koldúsénál hitványabb a béred, 
Egy dekányi ólom,- semmi más. 



Elhal a dal, a jókedv se lángol, 
A kis hangszer dünnyögve zenél. • ' • 
Jön egy legény messze Dakotából, 
Meghalni megy, s nem tudja,' miért. 
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Legszebbik kpdvesem leszel 

Legszebbik kedvesem, leszel. 
Te nem tudod ínég, hogy mit tehetsz 
egy ember szívében, ha szeretsz: 
mint a nap, kincseket érledJsz. 
Általad figyelmeztet a nyár: 
hogy lombja, virágja mind enyém, 
s az illatot, mit hint könnyedén, \ 
mint emléket, veled őrzöm már. 
Általad tudtam meg, hogy a csend 
nem üresség, mely sír felett leng, 
élő szívnek jó tanácsadó, 
és hangtalan érés-íze jó. 
Általad színek sokasodtak: 
a zöld lomb s még a száraz fű is 
bár rőt és kopár, kedves mégis, 
s nemcsak anyag, mert velünk voltak. 
Szaporítsd bennem továbbra is 
e sok újnak hitt látomást, 
hogy tudjam a legszentebb hívást: 
a munka s harc parancsát én is. 
Hisz külső és belső világom 
szépül már: országom és szívem. 
Reményem sem száll' oly sebesen, 
mint népem szándéka és tette,, 
mely országot formál remekbe. • 
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