
TOLDALAGHY PÁL:

VERSEK

HEGYVIDÉK

I.

Az éjszaka reáborul
a hegyvidékre. Én
megállok itt és meglapul
nehány szegény legény.

Ezek fekete és konok
apáknak fiai.
Ezek a talpig rongyosok,
ezek az igazi

fekete bárányok, kiket
a vak végzet terel
a harmincölnyi semminek
s az ördög falna fel.

II.

Határtalan az éjszaka.
Ki fáradt fűre dől.

Vadkörte és vadalmafa
hajlik rá kétfelől.

Az üstökébe szöcske ül
és onnan ciripeli,
hogy élni jó és egyedül
az élet kell neki.

Ill.

Félkör alakban szállnak
a csillagok le. Én
sóhajtok és a fák alatt
nehány szegény legény

álmában sóhajt, rí, kotyog,
mint gyermek, ölbeli
s nem tudni már, a rongyosok
szivárgő könnyei

csillognak, vagy a szőke és
szép csillagok. Velem
együtt tűnődik az egész
táj és történelem.
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TEMPLOMFűLKE

Szelíd barátok, ssentek és papok
lóháton és páncélban és gyalog
vonulnak lassan s körbe-körbe, mert
az építész félíveket kevert
homokból, mészböl, fából és hideg
gránitkövekből fülkét épített.

Ezért hajolnak össze és ezért
ferdék a fák, a lombos és kimért
olajfa, mustár, cédrus, az a sok
szomorúíűz, - ferdék a lugasok
és ezért kormányozza jobbra át
a fáradt Jézus szürke szamarát.

Szűz Máría, mint fészekben, lebeg
fölötte. Szállnak párnás fellegek,
a színes és a szárnyra kelt dalok,
miket lélekzetfojtva hallgatok,
miket hallgatnak itt, a régi pad
térdeplőjén a nők s a férfiak.

E jámbor és e bűnbánó szívek
makacs éhét és szemját enyhíted,
Urunk, kinek dícséretére még
ezerötszázhatvanban emelék
e templomot a nemzet és sivár
életének derekán a király.

ELMULIK MINDEN
Kí van velem, ha alkonyodni kezd
a napsütött, a gízgazos világ?
ha visszatér a tünt idő s ijeszt,
ki vigasztal? ki sejti meg fiát
bennem, kutatva arcvonásaimban ?
Az életet kí osztja meg velem?
Talán az ajtót kéne osak kinyíssam,
hogy mulatság és dáridó legyen?

Én jól tudom, elmulik minden egyszer.
De addig is, sok minden fáj, sajog.
Ragyogjatok hát rám szelíd tüzekkel
s szeressetek ti, távol csillagok.

MINT A HOLDSűTÉS

Szívemnek holdvilága, te
szelíd sütésű szerelem,
örök vonzásodat s vele
hatalmadat énekelem.

Érintenek sugaraid
s beáll azonnal a dagály.
Az érzések hullámait
elindítod s ha majd apály
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jön nemsokára, tudni, hogy
elfordultál te tőlem és
mások keservét gyógyítod
szelíden, mint a holdsütés. Toldalaghy Pá1.


