
A költő, ki önmagát akarja kifejezni, mániáival, különcségeínek
kultuszával, bizonyára különösebbet és részletekben gazdagabbat
tudna adni stílusban és lélektanban, mint az a mértéktaróés ele
gáns stílus, vagy az a túlzásba nem keveredő, de megbízható és
ötletes lélektan, mely Zilahy műveit jellemzi. A ponyvaregény
cselekményekben lehet izgalmasabb vagy érzékibb. De Zilahy az
irodalmi olvasmánynak egy olyan formáját tudta megtalálni,
amelynek meg van a vonzása, érdekessége, hatása a közönségre,
li mely a legszigorúbb irodalmi igényeket is kielégíti.

Lovass Gyula

VÉGH GYÖRGY:

HUSZONNEGYEDIK SZOLET~SNAPOMRA

I.
Villám akartam lenni hajdanán,
nem ily magában tébolygó kamasz,
vagy fény az Éj egy gyöngyös csillagán,

vagy láncos Tél, esetleg ösz s Tavasz,
s ha már ember lettem: bölcs csillagász
ki tornyokban virraszt az Ég havas

hullámain borongva, míg parázs
villám gyúl hirtelen az Éj ködén -
s az égi lángokra féltőn vigyáz,

menyasszonyára mint a vőlegény -
B ki néha tán a Mindenség Ura,
fény-záporos nagy öszök éjjelén -

de jaj, nem Fény: lettem vak Éjszaka,
melynek se estje nincs, se hajnala.

II.

Csak esellenzek huszonnégy éve már:
huszonnégy éve hontalan vagyok,
mínt trónját vesztett egykori király -

kiűztek az égből az angyalok,
hogy bűneimmel váltsarn meg magam.
s akkor örizhetem majd pallosod,

világok ,á:lmát álmodó Uram -
szent pallosod, kígyóbőr pajzsodat
örizném én körödben, boldogan.

Ruhátlan járok, lásd, hadd marjanak
meg bűneid s kígyóid engemet;
tűrném a kínt is büszkén - hallgatag

de kürtöt nem adtál, hogy zengj elek.
II így mégsem lelsz: elrejt a Rengeteg,

III.
O mennyi éjszakán virrasztanék,
Ki most magam vagyok az éjszaka,
ha tudnám, hogy egyszer megszári az tg.
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vagy a Mindenség egy kis csillaga,
8 ha meghalok: fény, fény leszek talán,
vagy jávorfák gomolygó bánata

S azt sem bánom, ha gyöngy az áceá'n
hínáros mélyiben, de csillogás,
de fény legyek, akármilyen parány

Vagy villanás a hamvadó parázs
haláltusájakor s ha lenge fény
leszek, találjon rám egy csillagász

8:& Éj és Nap sziVlárványos ködén 
amerre már minden csak költemény.

IV.
Villám és szél, felhő és köd s vihar
messzebb van tőlem, mint Tűztől a Víz
ha láng vagyok, hál égzengés a dal

s a víz Iölszínén surranó kavics
tajtékos üstökös vagy szélroham,
s tán több erő van egy halottban is

de mégis fussak ködfoszlányosan
magányos Bolygóként a Végtelen
merész pályáin inkább, társtalan,

mintsem, hogy számot adjak életem
hiú és hasztalan próbáíröl:
bilincseim hiába csörgetem.

De Tél múltával majd a sír alól
kihajt a fű s a lomb is kivirul.

V.
Dalok helyett csapongó himnuszok,
'illó tömjén szálljon Hozzád, Uram,
és mirtuszok dicsérjék dallamod,

Ki mindíg egy vagy s mindíg társtalan
őzek helyett halálos tigrisek
hunyászkódják erősödő szavam:

a szellőcskéből lesz a Förgeteg,
mely várat rombol és tölgyeket csavar,
ó hadd tanuljam el még éneked!

Uram, csönded maholnap rám rivall
s enyém lesznek, vagy én leszek talán:
villám és szél, felhő és köd s vihar

ha megmintás az érlelő Magány
S gyöngyéül elfogad az Óceán.


