
HEGEDŰS ZOLTÁN:

A MEZÖK SZÉLÉN
A mezők szélén gurul a nap lankadtan és zörögve
a hegy oldalán köd száll alá a kerteken át a völgybe
így száll alá végtelenűl a messze futó időben

ez őszi reggel s gyermekkorom erőben és örömben -
Míg rázza a fákat a korai szél, porlad a szántás göröngye,
csípősre fordul az őszi ég, tömörül El ritkul a ködje.
Itt úgy élnek a vén kosok a szikkadó legelőkön

egymás farába hajlanak, hogya' baj rájuk ne törjön 
Nem fordulok vissza látni se, örömöm nincsen abban,
az idő se fordul vissza már, sem a nap itt a magasban,
ha fájt nagyon nem múlik el, ha emlék ez maradna,
ha iszonyodva dobtam el, most mégis megragadna
a ködős Szamosvölgy fölött, hol messze szalad a csendben
a kopár utakon a sző s a remegés szivemben -
'Csendes és konok erő veri szótlanul ez eleven tájat,
csak arra gondolok ami volt, mert ami van az fájhat,
itt népek élnek szigorún, kemény és ütköző a sorsuk,
le-föl fordul a Föld, de e völgyben a régi Szamos fut,
'Csak az élet, amit csendben teremtett a drága emberi béke,
a megértő ember arca nincs,ami az utakon utólérne ""-
Ki itt él vagy lent él a köd alatt a szenvedés a sorsa,
a makacs emberré levés vak fonalait bogozze -
úgy élek itt mint aki holt, ami van megtagadtam,
eltünök e völgy fájdalmaival a testvértelen magasban,
1\ kemény és szürke utakon egymásba farol a birkahad
'a mezők szélén lassan gurul s zörög az őszi nap.

A SZALMAfzO NAPPALOK

A szalma ízű nappalok,
a meleg széljárások fogytán
a tűz fölött már pityóka rotyog,
öregfa duruzsol a konyhán.

Odahúzódnál egymagad"
de lázít pityergő beszéde,
a kürtőben fenn a szél suhog,
s szétgurul a vak kályha fénye.

Rémülten az ajtódhoz szöknél,
átkúsznál a palánkon, mint a macska,
mint a holló, úgy elrőpülnél -
e házban csak a korom maradna.
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S előtted messze a határ
foszló ködökkel. F'üstölög.
Suttyomban kél a hold és 'elszáll
párás szavaid mögött.

Hiszen mehetnél. Mondd, mi köt
e tűahőz, micsoda barbár
igézet, miféle árnyak,
hogy ellenedre is maradsz már!

Hogy megfordulsz ? A vacsora szagát
szippantod, Tudod, hogy nem mehetsz el.
Hát visszalépsz. A pityergő tűzhöz húzódsz,
s már csendes álomban fekszel.

H egedűs Zoltán
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