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VERSEK
A MODERN MANICHEUS

Azt állítja, hogy nincsen bűn, de bűne

csak nő s már könyörtelenné dagad;
Mindensége, a szégyen, eltakarja
a szégyentelen, éji árnyakat.
Korholja Istent, mert nemzette őt,

mindenki érzi virenge vesszejét 
bűnös a gyermek, az apa s hibás
Istenig vissza minden nemzedék.

A gyógyító mezők, a boldog erdők

dalolnak a megtért ember felé -
az ő szemében nincs erdő, bozót csak,
mohó, míként az ősember lelé.
Arra büszke, mi hideg szánalom
esetleg, de még többször rút hiba,
kényszerhelyzet: vadonban "jóbarát"
igy lesz cserkésző fiú s bandita.

Felhördül minden ártatlan örömre,
megszállja őt egy titkos rémület,
új erkölcse már gyökerében rothadt
s lelke bűzhödten jár a föld felett:
a zöld fű óriási csúf csiga,
kétértelmű, mert kanosalul tekint
és a virág kibírhatatlan trágár,
mert az ég felé nyitja szerveit.

Lelkében még a kertek istenével
pogány maradt, de nem a régi víg,
a pornak vétkeit kutJatja mélán,
mert lelke vak, üres, reménye híg;
a növények kipányvázott vadak,
zöld levelük aljas vágyról susog,
retteg, ha feje felett méhe dong
s a hártyaszárnyról arany fény zuhog.

Igy szól: "Bűnöm nincs; kövem elhajítom,"
s kavicsát az oltár felé veti,
így dobja bűnét s kavicsát a Házra,
mely a föld vizét borrá élteti. ..
Egyszer egy zsarnok megmártván kezét
a folyón, a víz legott vérezett -
e kitaszított bűnös dühe is
megmérgezhet még tengernyi vizet.
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A SZERELEM NÉMA BARATJA

Van egy hely, hol hallgat a lant, a hárfa,
cikornya nincs s baljósan zúg a szél,
kis asztalok várnak a szent csodára,
boglárka bólint s hervad a babér.

Csatlakoztam, íme, magányos társak;
néma barát vagyok s már nincs szavam,
az ember a szerelemnek s a halálnak
kapuján egyedül jár s társtalan. . .

De most, egy pillanatra még megállok,
szólok hozzátok testvériesen:
öreg e föld s vannak még talányok,
amikről nem szólt itt még senkisem.

Raics István fordítása.

VÉGH GYÖRGY:

,MINT A ZSENGE ÖZSUTÁNAK
Mint a zsenge özsutának
párját hivó panasza,
mint a tobzos fenyőfáknak
zizegése éjszaka,
mint a patak csobogása
hajnalban a kert alatt,
mint a sasnak szárnyalása
hogyha jő az alkonyat;
olyan a te hangod nékem
drága Annim, ékességem,
hajnalig is hallgatnám
s tudom, hogy meg nem urinám.

Mint a felhők ragyogása
hogyha jő az alkonyat,
mint az égnek villámlása
őszre váró fák alatt,
mint a szilva hamvassága
könnyű-ködös hajnalon,
mint a fénynek villanása
füsti fecske szárnyakon;
olyan a te szemed nékem
drága Annim, ékességem,
hajnalig is bámulnám
s tudom,. hogy meg nem unnám.
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