
BALÁSSY LÁSZLÓ VERSEI

Vietnami 'ar~ol"tok

(ÚTINAPLÚMBÚL)

D.€LBEN, A HANOI SZ'€KESEGYHAz ELOTT

Ilyenkor csönd van mindenütt. A nap
szikrázva égeti a tornyokat.
Hanoi pihen. Allok a téren, és
rámzuhog a trópusi napsütés.
S a szélcesegyház úgy néz vissza rám,
mint pálmafák alatt lcis Notre-DG.me.

'€SZAKI VARKAPU

Ez itt a régi várfal. Agyú ütötte át: .
két szá.zad 6ta őrzik a rombolás nyomát.
Bolthajtás. Sziirke téglák. TŐ1,ükben él

a nép.
Hol vannak a királyok, és hol a franciák?

AZ IRODALOM TEMPLOMA

Kőtáblák sora. Szentély ez a kert.
Költők emléke vi1'raszt ideoent.
Allok a kopott kőtáblák előtt.

Perce,g az idő, s verset mond a csend.

AZ .. (T,J InAs" El\'[L~KEl ELOn

Múlt időkön merengve nézem itt
az "új írás" első emlékeit:
ecsetvonás helyett ~ latin betűk.

S ez az írás elterjedt mindenütt...
Akkor egy szerzetes alkotta meg,
ma már az egész nép Srása lett.

SAM SON, TENGERPAR'!,

Finom homokban kagylók és csigák,
Pár halászbárka. Szikrázik a fény.
A messzeséget szem nem éri át,
A végtelenség hullámzik felém,
átőmlik rajtam, karjába emel.
Apcily van. BorzQlódik habra hab,
morajl6n döngeti a partokat,
8 hangja már mindig bennem énekel.

A.ki megtalá.lta a boldogsá.got
(Abdiida Tazsibáj wab. költőnek)

Verseídet fordttom. s mintha régen BaUagsz, s tájain a tant t!júságnak
ismernélek, itt va.gy, mesélsz nekem, vallatMk hegyek, legelők, kövek.
látom a karavánt a messzeségben, Szemedben a gyermekkor up;a villan.
s hallom, ahogy dúdolnak csendesen. szítledból az ifjú csoMn dtdol,
A kazahok főldjén mégs08e jcirtam, 8 múltat-jelent-ölelő S<iTatdban.
de verseidből kitárul elém: 4 megtalált boldogság hangja szól.
ballag a juhnyáj az őszben, a nyárban, S neked 1négsem csak megnyugvás az
s pásztortiíz ég 4 puszták éjjelé",. élet,
Pattog a láng, k(jrben ;u.hászok iiInek, magasan jársz, szabad cricsokon át,
te énekelsz , s a dombra* húrja peng, maradand6vá formálod II szépet,
a nap gondjai homályba merültek, s az ősi-új dalt dúdolod tmJá"b,
s a költészet varázsa megjelent. hogy milliárd szívben testvérre lelj...
Te énekelsz, dalod csuP4 derű, Kazah költő, Abdilda, énekelj!
s mlnden nyugalmas, ti.!zta, egyszerű.

Végtelen béke, mely be1i5Zed árad,
Abdílda Tazsibáj, te b{jlcs (jreg. • Dombra: ösl pengetös hangszel'.

E SZAMUNKBÓL ANYAGTORLOOAS MIATT NAPLO·ROVATU'NK KIMARADT. OLVA
SÓINK SZtVES Euttz28tr' IQ:R.TűK.
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