
VÉGH GYÖRGY:

AZ ERDEI TÜNDÉR
(SZEMELVÉNYEK EGY ELBESZÉLÖ KÖLTEMENYBÖL)

Hol van az Ung és hol vannak nagy tervei vajjon
annak az ifjúnak, kit borzasan űztek a nyírfák,
hol van a nyár most és hol vannak a távoli bércek?
Nem tudom, ám hol a soktornyú falu, messzi Berezna?
Rég eljöttem az Ung haragos zöld partjairól már:
zöldek voltak a fák még s kékek a búzavirágok,
8 a jegenyék, mint kislányok bókoltak a szélben,
- hűtlenül elhagytam, mert féltem az őszi magánytól.

Mostan a téli magány gyötör engemet és oda vágyom,
hol ködös éjeken át a magas, hófödte Javornik
megbabonázva tekint le az Ungra, ha zúgnak az erdők.

Téli magány! soha sincs vigaszom nekem itten a télben,
oly egyedül vagyok, ám fölidézem a nyári kalandot,
hogy hamarabb legyen itt a tavasz -

Alkonyodott mikor' én már fürdeni mentem az Ungra.
Rég hazatértek a vén tehenek meg a szép kicsi borjak,
s duzzadt tőgyeit egy kis kecske sietve cipelte,
mert elaludt a gyepen s ha nem ér haza még idejében
férje, a vén mesegö nem ereszti be őt a gídákhoz,
Alltam a part fövényén. S azután odamentem a vízhez.

Gyönge füvek hajlongtak a talpam alatt s örömömben
víg dalokat fütyürésztem az erdei léha tücsöknek,
megsüvegeltem a tölgyeket, áldva az alkonyi szellőt.

És noszogattak a fák: gyere, várd meg a hajnali szellőt:

oly üde, símogató, mint édesanyád keze volt és
illatosabb ez a szél a kenyér puha, jó melegénél,
illatosabb ez a szél a kalásznál; várd meg a hajnalt.
Félnek a fák egyedül! Feketébb a világ bizony éjjel
és gonoszabb, de talán nem lopja meg őket a szarka:
- hajnalig itt maradok s libegő koronájukat őrzöm.

(Messze mögöttem, az Ung vize fürdeni hívta a Holdat.)
mentem a rengeteg éjben

s néha szememre sötét, zavaró fátylak nehezedtek:
szentjánoskenyeret majszeltak a furcsa manók és
harmatot ittak a zöld leveles kotyogó kulacsokból.
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Kis nyoszolyám moha volt, puha párna helyett azon éjjel
s barna, lehullt levelek zizegő takarója borított.

Hajnalodott, a vidám madarak csicseregve köszöntek
s már csak li vén, huhogó bagoly álmodozott hunyorogva.

fölcihelődtem a földről

megsímogatva szakállamat és hajamat boronálva:
nyalka kölyök I sziszegik dudorászvaa rőt levelek majd
s megbámulnak az őzek, a mókusok és a leányok.

Hogy tova mentem a fák libegő koronája alatt és
megsüvegeltem a tölgyeket újra; fülembe dúdolták:
"Helyre legényke! keresd meg a bánatos erdei tündért,
Hívd ide vissza közénk, csalogasd, dudorássz neki halkan."
"Nincs furulyám, hogyan is csalogassam az erdei tündért?"
"Menj, ha maradsz, tüstént tova szökken a hajnali széllel."
Nagy komoran neki vágtam az útnak -

zöldes-ezüstös
nyárfa tövében aludt a kis erdei tünde királylány,
csendben aludt az avar betakarta egészen a testét.
Álltam a nyárfa alatt, de eszembe jutottak a tölgyek:
"Hívd ide vissza közénk, csalogasd, dudorássz neki halkan."
... Ébredezett; pihegése zenélve röpült ki az ajkán,
gyöngyfogait ragyogóra sikálta a hajnali szellő,

ásított kicsikét, azután egyszerre elámult:
és riadozva takarta be rőt levelekkel a keblét.
Kék szeme hirtelenül mogyoró barnára sötétült,
majd halovány, dacos és haragos kerek arca piros lett.
"Ahl mit akarsz? Ez az én birodalmam, ez itten a házam!
Jaj I közéledni nem merj, mert hívom a medve barátom l"
"Bánatos erdei tünde leány, ide küldtek a tölgyek ..."
"Vissza sosem megyek én! tudom, úgyse szeretnek eléggé."
Lompos arany haja volt, melytől fölgyúlhat az erdő,

homloka tiszta fehér, mint télen az alpesi bércek.
"Bánatos erdei tünde leány, gyere vissza a Iákhoz."
"Tölgyek hírnöke, nem mehetek soha vissza a Iákhoz."
Ajka piros volt és pici, mint a szamöca, ha érik,
hangja törékeny, akár csak a lomha tavaknak a tükre.
"Sírnak utánad a fák, koszorús hajadért. kicsi tündér."
"Meghalok én, mielőtt eljönne a harmadik éjfél."
Szép szomorú szemeit kecses őzektől örökölte,
és ő sírta a földre a harmatot éjszaka mindig.
"Jőjj velem, erdei tünde leány, elhervad az erdő l"
"Fázom; az ösz közelít s ha lehull a dér, elalélok."
Talpra szökött; daliás volt és karcsúbb a fenyőnél,

s mint kit a nap sosem ért, nyaka és kicsi válla fehér volt.
"Ég veled, ám ne felejtsd: hazavárnak a tölgyek, a baglyok."

a hajnali szél tova vitte.
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Elheveredtem a fűben az árnyas bokrok alatt és
mint pihe szállt le szememre az álom: a hajnali Széllel
bírkéztam. hadonászva az erdei tünde leányért:
mézet ígértem ; a szél hahotázott s mint a dühöngő

elmebeteg, vicsorítva reám öltötte a nyelvét,
ám kiragadtam a karmaiból gyögyörű szeretőmet:

csókjaimat már-már viszonozta, - de arra riadtam
föl, hogy homlokomat boci nyalja -

Mostan a téli magány gyötör engemet és oda vágyom,
hol ködös éjeken át a magas, hófödte Javornik
megbabonázva tekint le az Ungra, ha zúgnak az erdők.

úgy keresem Budapest kőrengetegében a tündért;
hátha találkozom itt vele, hátha megérte a hajnalt.
Néha megállok az uccán,' nézem a lángokat és őt,

őt kutatom, de hiába: nem él, sose láthatom én már.
Jaj, a nevét, a nevét se tudom, de azért dudorászom:
Mária-Anna, Aranka, Adél, - de nem él, elalélt már.

"Fázom: az Űsz közelít s ha lehull a dér, elalélok."
Fázom: a tél hideg és csak hullik a hó, - elalélok.

Jaj, elkótyavetyéltem a kincset -

Végh Györg,

TOZ TAMÁS:

ÉNEK A FURCSA NARANCSRÓl
A héját lágyan bontom
8 belőle ezer ponton
lövell szemembe vére
8 én titkon messze délre

Itáliába vágyom,
hol halkan függ a fákon
ezernyi szín és illat
S az égen minden csillag

a vértanuknak lelke,
kik hősi hittel telve
e fák alatt bolyongtak,
mint sápadt élőholtak,

kik nem tudják, hogy holnap
lát ják-e még a holdat.
Az ajkam halkan reszket,
míg fogynak a gerezdek,
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üdítök, hűsek s mégis
ízükbe mintha vér is
vegyülne, sósnak érzem,
csípösnek, mintha két szem

szemembe nézne fájón
és búsan, szemrehányón
idézne sok-sok percet,
mely néha bűnt is szerzett,

Talán e furcsa ízt a
szentek szívéből szívta,
föltört a szomias fába,
gyümölcsbe omlott s mára

elért a számba s érzem:
üzent az ég ma nékem
s a csillagfényes lelkek
ma vándorútra keltek.
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