
AVISSZATÉRŐ ERDÉLY KÖLTŐi
CSEREl srssz LÁSZLÓ:

CSILLAG UTÁN FUTOK
Míg az okos:
zsugori
csip-csup aranyát rakja félre.

Csillag után
futok én,
mint három királyamesébe'.

Nekik házuk,
kert jük lesz,
az istállójukba hat bivaly

Az ég alalt
ülök én
Isten szabad madaraival.

Asszony is
az övék lesz,
házukban dolgos, lompos állat.

De én nékem
maradnak
szűzen, fiatalon az álmok.

Szép házuk
nem kivánom;
nem hullt erembe Jákób vére.

Szent csillagot
űzök én,
mint három király a mesébe',

BÚCSOZKODÁS
Fűre néztem,
harmatcsepp
csüngött hegyén.

Tönkbe verve
fejszeél
villant felém.

Nagyra tárta
vígan a
kaput a szél.

Hold karéja,
ég s a föld
szélére ért.

Kemencéken
púposra
nőtt a kovász.

Ajtófába
csúf, csukiás
szú szaporáz.

A világból
kífolyik
lassan a vér.

Elindult már
elém a bús
bivalyszekér.
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BUCSURA MEGY KICSI AMBRUS

L II.

Sötét erdőn,

zöld csapáson
megy magába
kicsi Ambrus.
Tarisznyája
vállra vetve,
anyja sütte
arany cipó,
l ózsás kennyér
alszik benne.

Szürke sziklán,
kerek kövön,
erdő mélyén,
patak torkán
varangy izzad
nyársba húzva.
Zsírja cseppen
serpenyőbe,

bűvös zsírja
kivájt kőbe.

Szederinda
utána nyúl:
fordul] vissza
Pitó fia,
térülj vissza,
míg nem késő;

a réteken
szerte-széjjel
boszorkányfű

lószügyig nő.

Hogy térülnék
már én vissza,
Csíksomlyóban
búcsú lészen,
- kerek éve,
hogy készülök
s ha éppen úgy
itt van vélem
kicsi fejszém,
s éles késem.
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Ösvény végén,
keresztútnál,
bokor tövén
áll a Vámos.
Három ujján
tűz világol,
pokol tüze,
kénes tüze
három ujján
vérbe lángol.

Zöld pázsiton,
forrás torkán
letelepszik
kicsi Ambrus.
Egyet fúni,
cipót szegni,
vizet inni,
zöld tisztásen
fűre fekszik
kicsi Ambrus.

Tilinkószó,
csuda nóta
csurran át a
kéklő égen.
Tündér szava?
Ördög szava?
Tilinkószó
bűvös hangja
álmot szór a
vén havasba.

Zöld pázsiton.
forrás torkán
kámzsás lepke
egyre mondja:
ne feküdj le
Pitó fia,
le, ha fekszel,
meg nem ébredsz;
gonoszaké
az éjszaka.

Madár kiált.
Erdő mozdul.
Ébred a szél,
munkára kél
felhőt dobni
sárga holdra.
Fátylat kötni,
könnyű fátylat,
fehér selymet,
két szemére.

Ökörnyálon,
sötétségen
sorra jönnek
éji árnyak.
Zöld pázsiton.
forrás torkán
egyre többen
járnak táncot,
forgó táncot,
bolond táncot.

Zöld pázsiton.
forrás torkán,
szűkül a kör,
nő a sötét
egyre jobban.
Lopatás láb,
boszorkány láb,
kicsi Ambrus:
Pitó fia
testén dobban.

III.

Ébred a nap,
Felhőből font
ezüst szekér
száll az égen,
Csíksomlyónak
néz a rúdja ...
Búcsúra megy
kicsi Ambrus,
Szűz Márjához
Csíksomlyóba.



PAKOCS KÁROLY:

MÁGLYA.DALOM

Uram, tudod, hogy én szeretlek:
az arcod éjem-nappalom.
Egész magam oltártüzedben
emésztem el s sok búsulásom
a papi élet-állomáson
mindig veled vigasztalom.

Uram, tudod, hogy vágyaimmal
a végtelenbe törtetek.
Az én magasság-éhezésem,
éjjel-nappal való menésem,
álmodásom és ébredésern
csak érted van és csak veled.

Te fölragadtál magasba engem
S én lebegek a föld felett,
mint a sziklák madárkirálya.
De lent ma emberek csatáznak,
envérük záporában áznak
s én értük meg-megremegek.

Uram, te papnak tettél engem.
A papnak vére áldozat.
Szerétnék lent a zord arénán
oltárt emelni és a máglyán
feküdni, égni, mint a bárány,
mely önvérével nyugtot ad.

Ha elül a népek viharja
s fölöttük földerül a nap,
a mézes béke égi napja:
ölelj Jézus magadhoz engem,
hisz csodádat viszem szívemben:
elégett önnönmagamat.

(Szatmár)
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REMÉNYlK SÁNDOR:

JAJ, HAGYOT KÉRTÉL ...

Jaj, Barátom, nagyot kértél tőlem, lehetetlenül nagyot!
S ezen az egy ponton én kegyetlenül makacs vagyok.

Tizennyolc éve prédikálom : maradni, s a fészken megülni :
:Én segítsek Neked innen kimenekülni??

Nem segítek. Ha tehetném is: nem akarom.
Szakadjon le tőből inkább a két karom!

Viadukt ha lennék: beomlanék a lépteid alatt.
Híd ha lennék: vízzel vitetném magamat.

Alagút ha volnék: rádszakadnék szörnyü robajjal.
Asszony ha volnék: tartóztatnálak hosszú jajjal.

Farkas ha volnék: riasztanálak üvöltéssel.
Ha útonálló: állnék utadba hosszú késsel.

Erdő ha volnék: kigyulladnék sorompó-lánggal,
Tűzesőben haladhatnál csak rajtam által.

Holttestemet vetném elibéd akadálynak,
Csak azon át inthess búcsút Erdélyországnak.

Tizennyolc éve prédikálom : maradni, s a fészken megülni.
Láttam a vért az ereinkből cseppenként folyni s zúgva

dülni:
:Én . segítsek Neked innen kimenekülni??!

1937. Kolozsvár.

MIHÁLY LÁSZLÓ:

"ÁGYBAN PÁRNÁK KÖZT"

"Ágyban párnák közt" mégse mult el Ő,

s a nyári naptól megperzselt mezőre

ömlött a vére: de sebe megújul
időnként, s felsikolt minden időre

szólón a sző: szabadság! Im, Petőfi

így tünt el, mint látomás: akarta
ezt. Nem látták, amikor reá lesújtott
a vas, s nem hallatott jajt. Eltakarta
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a harc füstfüggönye s nem látta senki
többé. Egyedül, egyedül maradt
az emberek közt a végpillanatban,
s fennről kapott csak reménysugarát,

"Ágyban párnák közt" senki se múlik
ki innen, aki költő igazán:
harc, kétségbeesett viaskodás
a sorsa, s növekvő, szörnyű magány.

Egyedül él s látatlan pusztul el,
akit homlokán e bélyeg jelöl.
Búcsúszavát ki hallja meg? Keresztje
sincs: jön, s elmegy az emberek elől.

(Székelyudvarhely)

HEGEDOS ZOLTÁN:

MINT A KOPASZ HYAKU CSOKÁK

Felhős az ég, keletről hajtja őket

a szél, Erdély felől, - a Szamosból talán,
s Szamos vizéből panaszos könnyed'
hordja felém most, Nagyanyám.

Indulok hozzád, könnyeid letörlöm,
ne sírj! az örömem ma oly lobogó,
mínt Szamos fölött a Fellegváron
újra a magyar lobogó.

Igy akarok én' hozzád menní,
károgva szállni, mint künt a Sétatér
fái fölött a kopasznyakú csókák
és hinni: ami rég volt, újra él!

Tudom, mire majd hazaérek.
aranyló sárga lesz a Hója,
s a lányok ajkán, akik még várnak,
kicsit majd öreges a nóta.

Húsz éve már, hogy elbúcsúztam,
s ki fölött elmúlt, nem kora öregség!
Nagyanyó, vigyél a Monostorra vissza,
s adj vén unokádnak ordát és tejecskét.

(Kolozsvár)
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HOLLÓ ERNŐ:

RAKOTTYÁS

Rakottyásnak hívták. Nagyapák
ajkán az ősi monda szól:
falu volt, villás-bőség szállott
írtáson nőtt házaiból.

ötszáz éve, vagy talán régebb,
véresen jött az alkonyat
s a falucskát meglepte titkon
egy portyázó tatárcsapat.

Aki maradt, küzdött az árral,
míg elfolyt vére csöndesen,
tüzek hamvasztották a fal vat
spernyék röpültek az égen.

Maradék népe a hegyekben
kivárta, míg a vész letelt,
más helyen épített magának,
vetett, harcolt és szüretelt.

Bozótok tüzdelték Rakottyást
s elpusztított házaiból.
a monda zengi: éjtszakánként
egy Mária-legenda szól,

Falvak eltűnnek, Isten él csak,
új, új lapokat hajtogat
s a föld hajigálta a porló
~öveket, sárgult osontokat.

(Csíkszereda, 1938.)
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MEGGYES ETE:

ÖCSÉM MEG ÉH, S A TRÁGYÁZÓ PARASZTOK

Hej, otthon most derűs tavaszra várnak,
és a vén Bihar tája hófehér.
Várad utcáján, vagy tán Száldobágyon
- gyerekkorom újra kísértő álom 
nagy nyikorgással baktat egy szekér ... ·

Trágyát visznek komor, subás parasztok,
s pattogtatunk ott én meg az öcsém.
Az öreganyánk haza szólogat már;
de gyerek-kedvünk újra-újra kél.
Nagy messziről: húsz év bús távolából
nyikorog még a trágyás rossz szekér ...

A szőlődombok most tavaszra várnak.
Nincs ott szekér, se ostorpattogás.
A rügyek lassan-Iassan visszabújnak ;
csak itt-ott hangzik egy káromkodás.
Hej, Száldobágy, hej, Várad; hogyha egyszer
a rossz szekérrel arra járnék én;
s apró ostorral hajtanánk az ökröt
gyerek-kedvünkben én meg az öcsém! ...

Az Ér mellett a szőlők újra érnek;
a Kőrös új, mesés nótát dalol;
és én megyek rigót kergetni újra,
s rügyek pattannak messzi valahol ...
A Körös dalol és dalol az Ér.
Tavasz van; trágyát hordunk régi kedvvel;
nótát nyikorog a régi szekér ...

Szüret lesz a váradi hegyeken majd-i
a kádak telnek, puttony roskadoz.
Dús fürtök alá trágyázzuk a földet;
piros gerezdből csordul majd a vér ...
Hej, ősz jön majd, s a váradi hegyekben
megnyikordul a régi rossz szekér ...

(Nagyvárad, 1938.)
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