
S hol van Kálmán királyé, Anjou Károlyé és Luxemburgi Zsig
mondé? Hol a Hunyadíaké, Vitéz Miklósé és Janus Pannoniusé,
aki először zengette univerzális latin verssorokban fényedet és di
csőségedet, Várad.

Restelkedhetsz Várad, de büszkén ki is feszítheted amelledet.
Tatárt kiálltál. törököt kiálltál, osztrákot, rácot és minden későbbi

ellenséget is, amíg romokba temetkeztél feltámadásra várón. Sze
gény Várad, a te bazilikádat végső szükségben Bethlen Gábor
csapatai omlasztották le, hogy beleépítsenek a bástyafalakba. A
várfalakban benne nyugszik, alszik a váradi magyar középkor
minden álma, tündöklése és nagysága. Mikor bontjuk ki, ha kell
kőről kőre, hogy megtaláljuk, mint Esztergom és Visegrád, mint
Székesfehérvár, a mi multunk nyomait? A középkori Várad pro
letárházak fecskefészekrajai alatt nyugszík, a bazilika faragott
kövei ezekbe, meg a vársáncokba épültek belé.

Ott van a mí tanuságunk, történelmi .jogaink pecsétje s mul
tunknak hitvalló kövei betemetve ihletett kezekre várnak, hogy
megbontsuk a szent kövek kriptáját.

Ha napvilágra hozzuk, méltó lesz az egykori hatéves kisfiú
rebelliós önérzete is: Várad főváros, királyi város, magyar szentek
nek és királyoknak méltó nyugvóhelye. Mert ahol az írók így
őrizték nyelvünk sokezeréves csodáját, ott a földnek is őriznie

kell valamit.
Possonyi László.

LÁZS SÁNDOR:
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Ah, ki ébreszt fel. milyen dáridó
van az ablakom alatt? Száz rig-ó
is fütyül, verebek pereskednek,
nagy hangja van a tavaszi kedvnek.
Ebadta madarai, nem hagynak
aludni, akkora lármát csapnak.
Bujj ki, buji ki, hangoskodik a csíz,
s a nyelvemre édeskés, furcsa íz
kerül, friss illatok bódítanak,
és az ágyamra rásüt már a nap.
Mezítláb szaladok ki a kertbe,
és úgy ugrálok, mint aki kerge,
talpam csiklandozza zsenge fű,

s fülembe csilingel száz csengetyű.

eszembe jutnak bolondos nevek és
a számból kibuggyan a nevetés.
Fütyölni és fára mászni szeretnék,
hancurozva kergetni a lepkét,
megcsókolni minden kis rügyet,
s nyakamba szórni harmatos füvet.
Kacagni, nevetni és csókolni,
virágok előtt hajlongva bókolni,
mezítlenül futkosni a napon,
élszérni ruhám és kalapom.
Hajrá, gyermek vagyok, vásott kamasz,
bácsik és nénik, itt van a tavasz.
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