
VÉGH GYÖRGY:
,

BALASSI BALIHTHOZ
Hogy elkerült az álom éjszaka
s porlepte, régi könyveket lapoztam,
szemembe tűnt komor szemöldököd
végek vitéze, jó Balassi Bálint.

Te vagy talán a szél, te jössz he hozzám
halkan lopózva őszi hajnalon,
talán az ősz vagy, ívelő szivárvány
a gyönge nyár s a sanda tél között,
Ha hervadó mezök, [uhásza vagy tán
s bárányfelhőt legeltetsz lenn a réten
bocsásd meg azt, hogy munkádban zavarlak.

Ne hulljon most a lomb, seellö se lengjen
ne törjön ránk pusztító förgeteg
S a lankadó vihar se bántsa Annit
nyomasztó álmából míg föl nem ébred.

Végek vitéze, jó Balassi Bálint,
tenéked is volt egykor Júlíád,
s tudod mi az, hogy csöndes szenvedély.
Ha szél vagy is, el nem felejted őt,

ha ősz vagy is, merész nyaradra gondolsz,
s bárhogy sietsz, derűjét el nem éred.

Költöm, beszámolnék neked magamról,
ki voltam eddig és miket csináltam,
hajam milyen sötét s a félelem
hányszor hajszolta föl magasra lázam,
hányszor lestrem bolondul és riadtan
a süllyedő-emelkedő higanyt,
s hány tüdőgyulladásról álmodoztam
okos barátaim gúnyos körében.

Beszámolnék neked, ha érdekelne,
ijesztö-gyötrö látomásaimról;
- a révületről egyszer könyvet írok 
s hogyan látom a csillagot s a holdat
és hogy vihar szerétnék lenni én is.
Végek vitéze, jó Balassi Bálint,
apám még él talán, de minta gyermek
kaviccsal játszik s várakról beszél
melyekben Csipkerózsikája alszik, 
költő - s mégis azt mondják rá: bolond.

Anyámat ismered: szila] patak lett
belőle, aki csöndes lányka volt, -
vak bércek álmodoznak róla mostan:
volt hadnagyok, kővévált hercegek.
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Én is költő vagyok, huszonkétéves,
lágy dallamok tudója, kósza lantos,
kiről nagy költőtársa mondta egyszer:
úgy él közöttünk, mint egy őzike.

Szelíd vagyok és Annikért rajongok,
de Annik mindig másokat szeretnek:
miénk a bánat és lemondás.
Végek vitéze, jó Balassi Bálint,
te őszi szél, kies mezők [uhásza,
mikor leszek már dúló förgeteg,
mikor viaskodom vak éjszakákkal?

Vígy el magaddal engem őszi szél,
vígy el: a sanda tél úgysem szeret, 
aranyló partokon, szeles hegyekben
hadd érjem el derengő hajnalom.

Vígy el magaddal engem őszi szél,
végek vitéze, jó Balassi Bálint.

Végh György.

G. K. C H ES T ER T O H:

KARÁC S O NYI DALO CSKA

A Kisded ült a Szűz ölén,
merö fény volt haja.

(Ú fáradt, fáradt a világ
s itt mégsincsen baja.)

Aztán a Szűz keblére dőlt

és csillag' volt haia.
(Királyok közt is rátalált

a jóknak sóhaja.)

A Szűz szívére ráhajolt
és tűz volt már haja.

(Ö, fáradt, fáradt a világ,
de Ö az óhaja.)

S a. Szűz térdén állt Jézusunk
korona nőtt baján '

s IDi.nden csillag' felé rohant
azon az éjszakán.

Baics István fordítása.
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