
Vajna Ádám

TÖRTÉNELEM

Támad egy nagy fejedelem,
Teljes huszonnégy esztendeig
Uralkodik népe fölött dicsõséggel,
Csûrbe a gabona nem fér, barom a karámba nem fér,
Gyermek az udvarba nem fér, kincs a kincstárba nem fér,
Ám fölkelés száguld végig az országon,
S a nagy fejedelmet fegyverrel megölik.

Támad egy új fejedelem,
Tizenhárom évig uralkodik,
Megéri barbár vadak támadását,
Habzó szájú kutyák dúlják a falvakat,
Véres zsákmányt hurcolnak mindenhonnan,
És hogy a szent helyeket meggyalázzák,
Elégedetlenség lángol föl az országban.

Támad egy gonosz ember,
Senkifia ótvaros bitang,
Fegyverrel szerez aranyat,
Arannyal szerez nevet,
Névvel szerez idegen harcost,
Idegen harcossal szerez trónt;
Holtak teteme rothad
A síkságon és a dombokon.

Támad egy új fejedelem,
Aranyszálhajú fiúgyermek,
Apró testét fejsze zúzza össze,
Fejedelem nélkül marad az ország.

Támad egy új fejedelem,
Három évig uralkodik,



Latroknak a tanácsára hallgat,
Kiszárad talpai alatt a rét.

Támad egy új fejedelem,
Számos évig uralkodik,
Serege alatt roskadoz a föld,
Csóváitól lángolnak a falvak,
Nyilai elõl a föld vermeibe bújnak,
Karddal indul szomszéd nép ellen,
Majd országa szerzõdéseit eltörölvén
Új sorsot szab a benne lakóknak.

Támad egy új fejedelem,
Teljes huszonnégy esztendeig
Uralkodik népe fölött dicsõséggel.

A LONGOBÁRDOK
RÖVID TÖRTÉNETE

A longobárdok eleinte az Elba mentén éltek.
Akkor még a nevük sem ez volt.
Hanem más.
Hosszú volt a szakálluk,
Füles tálkából itták a bort,
Szerették a gyerekeket.
Néha, amikor fájt a lábuk,
Mezei zsurló fõtt levébe áztatott rongyot helyeztek rá.
Aztán úgyszólván eltûntek.
Emléküket csak az általuk egykor lakott vidék õrizte meg,
Az is rövidült formában:
Lombardia.
Sztereotip germán törzs.
Tudsz mondani egy longobárd királyt?
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LENT A DUNA MENTIBEN…

Lent a Duna mentiben
Egy csónak ring a vizen,
Hej, de bizony ki ül abban a csónakban?

Nem ül abban senkisem.

Az elõbb még benn hever
Három részeg berliner,
Hej, de bizony oda ezek… hogy kerültek

Oda ezek, kishaver?

Sötét pesti éjszaka,
Belgrád rakpart, vér szaga,
Hej, de bizony kinek vére folyik ottan?

A legszebb lány valaha!

Három legény megijed,
Már senki se menti meg,
Hej, de bizony mégis mi történt a lánnyal?

Nem mondják el senkinek.

Látják, hogy egy csónakot
Valaki csak ott hagyott,
Hej, de bizony mégis ki az, ki ilyet tesz?

Biztos, nem az angyalok.

Ring a csónak dél fele,
Sírva ringnak õk vele,
Hej, de bizony nem tudták ezt feldolgozni!

S messze Dunapentele.

Hát feláll az egyikük:
Tschüss, ichkommeniezurück!
Hej, de bizony mit csinált a másik kettõ?

Végig kellett nézniük.

Vajna Ádám versei 53



Lent a Duna mentiben
Egy csónak ring a vizen,
Hej, de ebbõl hogy vegyek fel jegyzõkönyvet,

Ha nem ül benn senkisem?

Imperátor (100x67 cm, olaj, karton, 2013)

54 Szépirodalom


