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VERSEK

JUHÁSZ GYULÁHOZ.

Egy ifjú költő, ki felejti lassan
a bölcs igét, amit az ifjúság
ravasz mámorban víz hátára vésett,
egy ifjú költő gondol most reád.

Szeretne sírni gyáva könnyeket, hogy
elhagyta minden: tiszta és nyugodt
álmélkodások, révült olvasások.
A gyermekkor, mily gyorsan elfutott:

csak nyugtalan emlékei maradtak
köröttem, mint késő őrjáratok,

visszamaradt csapatok, késő örsök.
Emlékeim: mélázva olvasott

egy kisfiú, fejét kezébe hajtva.
Emlékszem ősz volt, rózsáktól szagos
s enyhén párázó rimeidbe csengett
a kert aljában járó villamos.

Tíz év suhant azóta már a ködbe.
Nyarak, telek, csöndeskés dáridók.
A vén idő reményeim leverte,
mint diófáról ősszel a diót.

Szeretnék sírni hosszan és szepegve,
mint gyermek, aki oly árván maradt.
Talán bujócskát játszik s hallgatózik
édes, álombaringató szavad?

Hajtsd szét a lombot s lépj a fák közül ki,
amik ijesztő módon rejtenek.
Az ifjúságot szívem már felejti
és nem tudom, mit és miért tegyek?
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ÉJSZAKA.

A testemen átgördül lassú kordéd.
A kerekeknek vasabroncsai
szabdalnak. Lám, az útilámpa ont fényt,
de lángja gázos, oly éjszakai.

Aztán mi holdas, szívszakadva moccan.
A fák merőig fényben intenek.
Az életem meg felzajong nyomottan
s rebbenti fel az emlékezetet.
Hát hangszereljed, húzzad azt fülembe,
cigányzenét, mi árad csöndesen,
zengő tücsök! Az ifjúság üzene,
de tétovázva hallgat, jön-megyen.

Hol jár, a lomb bezárul, hajlik össze.
A holdvilágtól izgatott fehér.
Elrévedek. Suhagtat és körözne,
ólálkodik, sír-rí a denevér.

ÉJFÉL.

A lépések dobognak, meg-megállnak.
Sóhajtanék, de csend van. Nem merek.
Csak szívem csapkod megriadva. Lázad
s a hodvilágnak háló ján remeg.

Künn áll a fűzfa, szőkén és vakon.
Leveleikkel elborítanának
az ágak. Most meg rám rezzentenek.

A róna árad. Hosszan is, mi vastag.
A szél fölötte isszonyodva vágtat.

A révület meg hurkol, végül aggat.
Megáll az óra. Gyors ingája lóg.
Az éjszakában ám a sárga kazlak
úsznak tovább, mint rakományhajók.

Toldalaghy Pál.
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