
LÁZÁRY RENÉ SÁNDOR 

Gvadányis versezet víg millenniumra 

Tekéntetes Maros-Thorda vár-megyében, 
A’ kétséges Maros víznek le-mentében, 
Lakásom nekem van Széköl-Vásárhelyben, 
Professor is vólnék annak helységében. 
 
Váltott mozdonyokval õs Erdélybõl jöttem, 
Kotsárd meg Kolosvár el-maratt mögöttem, 
Bánffy-Hunyad, Tsutsa, Várad nem kûlönben, 
Város, kösség, falú, s tanya vagy száz-ötven. 
 
Hogy futtak a’ házak! Bámulhattam esmeg! 
Estvére el-értem flantzos Buda-Pestet, 
Melly eránt lélekbenn valék tsupa Respekt: 
Magyarságom sem vólt puhány, buta, tespett! 
 
Nap-keletrõl gyöttem, mint’ párdútzos Árpád, 
Szenet zabállt lovam – nem zabot, sem árpát: 
Zordonnak, magossnak kûldött a’ vén Kárpát, 
De vélem Coupéban két hölgy dájtsúl kárpált! 
 
Jajj, follytasd helyettem, jó öreg Gvadányi, 
Tsak Te tudtz Magyari rímeket darállni: 
Dörmögd el, ha fogygynak Nemzetünk’ arányi, 
Még egy ezer évre esélyünk parányi! 

Buda-Pest (Víziváros), 1896 augusztusában 

 

 

 



Millenniumi séták 

Városliget, waltzer, kerek perecz, jósda: 
Meghalt Mátyás király! Vivát Ferencz Jóska! 
Radetzky-marsch, vurstli, magyar czéllövölde: 
Árpád apánk, megint ezeknek jövöl be?! 

Budapest, 1896 augusztusában 

Irodalmi miegymás 
(PESTI CHANSON) 

Génie lehettem végre Pesten! 
(Nem szárnyaltam, de még repestem.) 
Galuskát nyeltem, rossz tokányt itt – 
S hiába lestem Kosztolányit, 
Nem leltem õt „New York”-i placcon! 
Merengtem kávéházi zaccon, 
Minõt szervíroz fád kisasszon – 
Génie valék, s elvégre Pesten! 
… S megint Ady Endrét kerestem, 
De nem találtam már Babitst honn – 
Zsebemben tán kinyílt a bicskom! 
… S mert nem találtam Babitsot, 
Kicsattant bennem a bicsok, 
Mely (mint a lelkem) báva, méla: 
Bizony, kicsorbult már a zéle… 
(Éreztem – létem szétrepesztem!) 
Génie lehettem végre Pesten! 

Budapest, 1917 augusztusában 

 



 

Némafilm 

Macskakõ, haj, macskajaj! 
Mosolytalan hajnalon 
Úgy megyek magam haza, 
Mint magyarnak Haynau. 
 
Forog fanyar fejemben 
Ázott flaszter, kintorna: 
Hideg képem hasonlít, 
Mintha Buster Keatonra… 
 
Vagyok bús, kopott zakó, 
Mit Chaplin évekig hord: 
Bizony, már rám sem hederint 
Isten, se Mary Pickford. 
 
Macskakõ, haj, macskajaj! 
Pocsékba mén az illem… 
Hunyorgón támolygok haza, 
Mint fény a néma filmen. 

Szatmárnémeti, 1927. júl. 30. 

 

 

 


