
VÉGH GYÖRGY:

A "PILLANGÓS ŐSZÖK" -BŐL

SZINES DALLAMOK

Sok zsongó dallamot hordozok magamban, sok színes dalla
mot szigorú hajnali szélben, az egyik kék, a másik álmos és
zsong és zsong, zsong a dallam, a dallam zsong a szigorú
hajnali szélben.

Hogy vers lesz-e belőle, nem tudom, csak a dallam, a
dall-am ami kell, a dallam, a hűvös, a bílvös hajnali dallam
az ősii borűben.

Ha járok az utcán, velem jönnek a dallamok is, mint
bamba nyáj az okos pásztor után, furulyám, ungö furulyám
oda csalja.

Ismerem öket; pirosak és kéke" a dallamok és lobog
nak fölöttem, mint a tüzes nyelv, a tüzes láng az apostolok
fején, kék glóriába vonva halvány, szép fejemet, koszorű«

hajamat.
A dallam halvány pirulás, a dallam kósza szivárvány,

tündöklő ezeretei s magasztos alázat.
A dallam én vagyok.

DÉL KERESZTJÉHEZ

Dél keresztje! Te tündököl,sz fölöttem; sugárzó fényes
séged a déli nap se borítja homályba, fényedet nem lengi
be köd és áttörsz minden [eüeqeken.

Dél keresztje! Vakító villám, ne hagyj el; homályban
élek és sötétben, kell a te fényed, álmos ragyogásod.

Dél keresztje! ezüstlila fátyol az ég közepén, az éj kö
zepén, velem maradsz-e ha elmegyek innen?

Dél keresztje, Dél keresztje, elfú a szél, a hó belep. Dél
keresztje őrizzél engemet. Jaj, nem lesz fiam, nyomom se
lesz, hogy éltem itt, hogy láttalak.

Dél keresztje, Dél keresztje, csodás égi gJJémánt! Ha
majdan lankadok, kínokban sorvadok, meggyötört fejemre,
húnyó életemre borítsd hűvös árnyadat.

EMLÉKEK ANNIRÖL

Lába karcsú ívelését az őzek is csodálták, Szeme mély
kék tiszta tükrét bámulták a nyárfák, könnyű haja barnasá
gát a búza írígyelte, piruló mosoiu« a fákat magasra növelte.

Haragos lett a bösz pipacs, hogy meglátta száját, ezüst
hangját a patakok részegen csodálták. Mérgében a fehér
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rázsa piros lett egészen: illatosabb volt Anni még nála is a
réten.

Körüldongták a méhecskék, ha a mezőn sétált, melege
lett a napnak is, ha észrevette déltájt. Füle szebb volt a
kagylónál, foga meg a gyöngynél, eltévedő bánatáért sokáig
köszönnél. .

Szigorú szép szemöldökén a szivárvány ívelt, halmos
keblén örökös hó telelt. Akárhova megyek én már a nyo
mába járok, akárhova megyek én már reá nem találok.

A VIHARROL

Ha a viharról szólok, tűnő füst szárnyal előttem, ölyvös
galambot látok a mélybe zuhanni, ködös szelek csörgetik a
lombot s az erdei [orrás halvány csendje moraj lesz.

Ha a viharról szólok, kialszik a fény a szememben és
helyette hajnali lángok gyúlnak. A néma füst Se lobog so
káig, harsány zivatar veri el.

Ha a viharról szólok, Sötétebb lesz a hajam, lekonyul
elémbe a bánat s az örömet dallamos szinekkel köszöntöm.
A szél se vigyázhat jobban az Éjre, mint én a hajnali
lángra.

Ha a viharról szólok, megréSzegül az illat, szelídebb a
rózsa fehérje és piruló zavaromban a lázat, a Szomorú lázat
bánkódva köszöntöm.

Ha a viharról szólok.

BANKODAS

A hajad, a hajad sikongó hullám a parttalan éjek viha
ros tengerén, omladozó füst a repkényes hajnalok álmodozó
bércein. Sikongó hullám, omladozó füs1t.

Ha tűzvészként lobogna hajad, belevetném a lángba
magam, hadd emésszen el engem, hadd lengjen a füst, hadd
[oitson a büszke korom.

De hajadat, bomló hajadat csöndes tűz hevíti, hiába
nézem a fényben és a Sötétben: nem lobog és lángja sem
éget; az erdőt nem gyújtja föl és engem Se gyújt föl.

Becsaptál, légy kárhozott, tüzet igértél és aranyat adtál,
hitvány aranyat. Hiába jártam a hajnali erdőt, a kései bér
ceket és hiába lestem seirtes éjeken a fölcsapó lángokat,
mégis aranyat hoztál, hitvány aranyat.

Jaj, miveloldjam ki hajadból a »észes aranyat, mily
vizeket, mily szeleket hívjak, hogy égethess és loboqhass
parttalan éjeken, repkéiue« hajnalokon ?

Végh György.
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