
Adq Endre

vén diák üdvözlete
Zilahra menjen ez a féIig-síró,
Félig-vidor éneh.
Yén, kóbor di(ík küIdi könryek közölt
N 6si Schola íő-magisterének -

N ísi Schola már meq is ifjodott
cvönaörűn azóta.
Csak minket csókolt öregre az idő,
Távolsdg, küzdés, eszme, bor és nóta-

Páns ikolt rám, míg e verset szővöm,
É,n, réqi ditikod.
En ió mesterpm, ió göröq tantíóm,
Ma is átoh még az ős qörög átok.

Arcom\h ma is áld1tt tekintetét
szemeidnek ónem.
Mennait bíztattál és az óIet-öröm
Nem ,1ön el hozzám, nem jön méqsem, mégsem.

HOgtJ szép az élet, te m1ndtad szüntelen
S hoqy hiqquük: akartad-
S míq játszadoztak rajta bűs mosolgok,
Eót és hitet prédikáIt az ajkad-

Te bérmáltáI meg, ftis, vidéki lapod,
HOga poéta lettem.
Múltak az óyek, s én, verselő diák,
öre| mesterem hozzád öregedtem.

Te állsz elűtem, ha mdr-már nem bírom,
Mint az élet tússza,
Szép bölts íeieddel, mela hoqaha akarod,
Yagu nem akarod, meg lesz koszorúzva.

Úgq ér az ünnep| áIlasz lombtalanul.
Yolt egq rózsa-áqad:
Letépte a sors, a cudar és qöröq.

Úqge hinni kell a mítosz-viláOnak?

É,s úqq állok én, lombtalanul
S méq emlékem siwsen.
Másoftért ólíink, mi mindig csak adunk,
Ígq rendelte el ut a Végzet,lsten.

Nem bai: zöldelnek a zilahi hegqek,

',lidám pince-katlan
Equ (,sijpp örijmet, equ kis íeled^t
Ad. annah, kihez a sors irgalmatlan.

É,s móqis-méqis hoszorús íeíedet,
ím mo.sr tíIdiák
Ls meqls,meqls, ha nem 6 0rjmest,
Szép meakísérteni az ólet talánadt.

És néqis-mégis nagam is il vagulh
Ü nnep-kocsit tolni
s én ió mesterem, szeretném a kezed

AIdv a- dtkozv a, sírv a meg có kolni.
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