
HORVÁTH BÉLA:

VERSEK
JEGYZET EGY TÉLI HAJNALüN

Ezen a téli hajnalen
Egy száraz ág az ablakon
Komoran betekint.
Jaj, reggel van megint!
Fölébredek, jaj, fölkelek ma ismét,
Mint egy szegény, kit senki nem szerét s nem is véd,
Megkezdődik a nagy vadászat,
De hol vagytok ti régi társak,
Hol vagytok mostan hajdani
Barátaim, e hajnali
Sötéterr jöttök-e velem?
A ködbe nézek mereven,
Itt állok megbűvölve míndörökre,
Bátran tekintek én a sárga ködbe
S már nem törődöm semmivel a földön,
Csak ordítom, mint látnok azt üvöltöm,
Ne féljetek, ti üldözött szegények,
A csillagunk egy hajnalen megéled,
Csak várjatok a ködben a csodára,
Ne féljetek! megvirrad nemsokára!

SZűLűHEGY DÉLBEN

A fonnyadozó vényigen
Ragyogva dőlt az őszi fény,
Mint eleven arany.
Szomorkodott a Balaton,
Suhant a fényes kazalon
A gyöngyöző sugár.

A fák tövében éheset
Almodtak görbe béresek,
Tátogva feketén.
És áldott törpe szilvafák
Az őszi ízek illatát
Lehelték messzire.

Dongott egy téveteg darázs,
Settengett már a hervadás
A sárga bokrokon.
S az alázatos bodzafák
Haláluk édes bánatát
Suhogták szarteszét.
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Megfeketült a kék kökény,
Busongott őszi végzetén
Szegény kökény-bokor.
Búsult a lomb, búsult a fű,

Hogy halni milyen gyönyört
A csillogó napon.

Búsultam én is, fiatal
Szívemben, mint a fecske-raj
Fölkelt a régi bú.
És hallgattam a füveket,
Micsoda égi üzenet
üzenget általuk.

Gverek voltam, kicsiny gyerek,
Ki szenderegni így szeret
A zizzenő füvön.
De bár ne keltem volna fel
S ne tudnám, mire ébredel
Te kárhozott világ!

VIGILIA



KUTYAK

Nincs egy kutyám, egy kis kölyök,
Aki köröttern sündörög
S nyomomba vígan oldalog,
Megszimatolva, hol vagyok.

Nincs egy kutyám, aki csahol,
Mert életem csak kutya-sor,
De ismer minden kóbor eb
S a porba vigan hempereg.

Kutyák, szegények, kóborok,
Megértem én a dolgotok,
Szeretlek, sárga, korcs ebek,
Akik világgá mentetek.

Nincsen gazdátok, uratok,
Én is uratlan eb vagyok,
Nincs ólatok, se helyetek,
Eb vagyok én is veletek.

Igy járok én is ordason
És oly soványahorpaszom,
Az én szívem is úgy sajog,
Mert én is üldözött vagyok.

De nem fog el a gyáva kín,
Ti vagytok drága társaim,
Kutyák, ti hulló seregek,
Ti halni élhetetlenek.

Ha éltem is, nem éltem én,
Futottam a föld kerekén.
Bujdostam búsan veletek,
Lompos kutyák, szegény ebek.

Szeressetek, csak én tudom,
Hol futtok, mily sötét úton,
De azt ts tudom, hogy mi lesz,
Hogy nem örökké lesz így ez!
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