
FIATAL KÖLTŐK

VÉGH GYöRGY:

EGYSZERŰ VIGASZTALÖ.•
Vitéz:

Felejtsd el Anni két szemét:
mélyebb a tó, kékebb az ég,
felejtsd el Anni szép baját:
sötétebb annál éjszakád.

Végh:
Ha jlS a tél, ha hull a hó:
borult az ég, beáll a tó,
s az éj rövid, nem is sötét:
villám szaggatja fellegét.

Vitéz:

A fecske délre költözött,
sirály kering a tó fölött:
felejtsd, felejtsd el oly hamar,
mint bánatát a kék vihar.

Végh:

Nem fú a szél, a dér se hull,
csak fekszem itt, álmatlanul,
csak jönne már: - úgy várom őt,

mint kék vihar a hűs esőt.

CSAVARGö FELLEGEK.

Hát végre itt vagyok, lompos hegyek közt,
Széljárta völgy ölén, magányosan,
köröskörül az erdők végtelenje,
köröskörül szelíd fák, álmosan.

Ez hát a messzeség? ezért rajongtam?
te bérc a kéklő fenyvesek felett,
te hivtál engem ifjú álmaimban,
a kósza vágy tehozzád kergetett?

A tölgy szavamra már nem zúgolódik,
mint néma szerzetes, oly hallgatag;
s az őzek és a medvék bánatukban
talán az erdő mélyén alszanak.

* A költő ősszel megjelenő kötetéből.
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Mert minden messzeség elérhetetlen,
csak a távolból szép a bérc, a köd;
- piros vitorlással szeretnék szállni
mostan, háborgó tengerek fölött.

Zúgó szelek röpítenék vitorlám
új tengerek felé a kék vizen,
vagy tán az égen, felhők közt hajóznék
és kikötnék egy távol fellegen.

De itt a fák szelíden elmeregnek,
ll! néma tölgy is bölcsen bólogat:
jaj, minden messzeség elérhetetlen:
a könnyű felhők délre szállanak.

(Rozsny6.)

HEGED(JS ZOLTAN:
NYAR.

A lomb között szellő se rezdül,
alszik a nagyszakállú rozs,
diófasor veti keresztül
árnyat a kerten, hol poros

paprózsa nyit pamutvirágot,
árokban legel a tehén,
varjú veri a hajlongó mákot
a Kálvária tetején

Méláz a Iű hegyén a szöcske,
egy darázs a tökvirágra száll,
mézes nap csordul ll! gyümölcsre,
zümmög a szénában a nyár.

A nyarat falábú pók szövi
néma, gránitkék ég alatt,
míg nő a bajuszos tengeri
s alvó mezőkön reng a zab.

A krumpliföldre kihúz a munka
kapáló, vidám lányokat,
hosszan bámulok a nyomukba
s nézem a szeplős lábukat.

Heverek a diófalombnak
árnyában és azt gondolom:
a kormos fecskék miről csivognak
oly hosszan a postadrótokon?

Mint tengerfenéken, gyül az alkony
a távoli erdő szegletén,
lassan lefelé megyek a parton
s eltűnök a völgy kezdetén ...

(Rozsnyö.)
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AZ AKASZTÖFA-HEGYEN.

A nyári szél goromba
füttyel bújik alombba
és egy sárga Ievelet
beletüz ahajamba.

Valami csendes álom
szendereg itt a tájon
csodálkoznak al vén fák
egy baktató szamáron.

Boronganak a távol
völgyekben karcsú nádból
kötött pöttömnyi kunyhók
s villongnak a homályból.

Igy füstölögnek egyre
az Akasztófa hegyre,
nem csalja őket semmi
egymáshoz közelebbre.

Hajlong mint ringó tenger
ott a kavargó kender,
s a kerítésen szárad
lengve két tarka pendely.

*
CSEREI SZASZ LASZLO:

EGY ÚTLEVÉL SZÉLÉRE.

Elindultál az úton:
havas csábít száz csodával
- csak emléked marad már
jól tudom.

Fenyők közt fut az ár,
medve osan, falánk szájú,
szikla omlik; hull virág
- meg ne bánd

száz csodájú szép virág: 
kék patak tükre mélyén a
fövénybe kígyó lappang
s varangy hál.

AZ ERDűN JÁRT'AM.

Az erdőn jártam
s zengett merre mentem az erdő.

és rólad baszéltem a fáknak;
a madarak fütyülni kezdtek,
bársonyos virágok bomlottak,
őzek lestek ki a sűrűből

csillogó szerelmes -szemmel,
havasikürtök riadtak
panaszosan a hegyekről,

HOLLO ERNő:

MAGÁNYOSSÁG.

Bujdokálok mások elől,

mínt kit lelkiismeret öl.
s pandurt les minden bokorban,
fegyver zaja merről robban.

V I GI L I A 367



Bujdokálok, menekülök,
minden ember kíkerülök,
minden nesztől megriadok,
míndenkitől elrohanok.

Barlangok mélyébe zárom
az én szép ember-világom,
s ahol fecskeszárny se rebben,
érzem egyre tüzesebben

'drága izét a magánynak,
mint aszut nyári vasárnap,
érzem, ahogy bennem lobban
izgatón és egyre jobban,

karjaimban .zsong aláza
és a csöndnek furulyája
megszólal akkor fölöttem,
s nem tudom, hogy merre jöttem,

merre megyek, nem is sejtem,
szavaimat elfelejtem,
s mint a tavasz, mint a jóság,
hull, hull a szent magányosság.

(Csíksomlyó.)

TOZ TAMAS:

A HARSAK ILLAT'ÁVAL ...

L

A hársak illatával bődítsz, újra el.
Már messziről felém lehell,
elkóborol és szárnyra kel.

Az allé csöndes, elhagyott.
Magam vagyok
s a zöld padok.

Lám, most a hárs is visszatér:
mézédes csókja számhoz ér,
mint friss cipó, mint lágy kenyér.

Elmajszolnám tán estig is,
míg csörgedez a hűs kavics
a csöndes allén halkan is, meg búsan is.

Szél] hozzám néha, légy velem,
mert, látod, néha félelem
sápadt árnyéka jár velem
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és e1felejttet könnyedén
egy édes-niéla költemény,
máskor meg hárssal tölteném

meg szívemet. Jöjj, permetezz
rám égi mézet! El ne vessz!
S ha elhagynálak egyszer hűtlen, meg ne vess!

II.

Jaj, meg ne vess és el ne űzz l
Hajolj rám lágyan, mint a fűz ...

Mert álmaimból visszahulltam.
zilált hajammal Rád omoltam.

mint halk szökőkút esti órán
csak visszahull a tóra némán.

Néhány levél a vízre száll ...
Fogadj be, míg az est leszáll.

Sápadt levél, holt fűzlevél ...
a lomb fölé leszáll az éj.

A tóra jöjj és énekelj
s míg énekelsz, nem alszom el ...
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