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V E R S E K . 

FENYŐFÁT VETTEM. 

Fenyőfát vettem kint a téren, 
Sudár fenyő volt, égbenőtt. 
Pár gyerek fázott a fehéren 
Szikrázó Jézusfák előtt. 
Kisebb, nagyobb . . . Az arcuk éke 
Csupa piroskék rózsa volt, 
S gyöngytiszta szemük szögletébe 
Egy árva könnycsepp haldokolt. 

A vásárt leste valahánya, 
Dámát, urat, ki felcsapott. 
Az árus hümmög: Vigye kánya! 
Én mondogatom: Drága bót! 
A szót ők mint a halak, pedzik, 
A kis halak a kenyeret, 
S hogy állt az alku, szól az egyik: 
Elviszem én az úr helyett 

A fát, fillér az ára, ötven! 
Csak negyven! mond egy kis deres. 
Csak húsz! Csak tíz! csattant köröttem 
S már a környék is árverez. 
Nevetve mondtam nékik: Ácsi! 
Nem lesz belőle így misem! 
Apróka hang zokogta: Bácsi, 
Egy kis kenyérért elviszem! 

Egy kis kenyérért. . . Sírt, sikoltott, 
A téren végigvert a hang. 
Éreztem, fent a dómban oldott 
Kötéllel zúg a nagyharang. 
Nem húzza, veri félre senki, 
Csak ép a mázsás döbbenet, 
A könnyes Isten kéri, zengi 
A kenyeret, a kenyeret. 

Hódsághy Béla. 
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EGYSZERŰ VALLOMÁS. 

A hegyekről már lecsúszott a síma jég, 
s a hídlábak jajgatva ágaskodnak: 
fagyos hideg szorítja gyönge oszlopuk. 
Part mentén, békés fűzek ágain 
hasal a karcsú, könnyű hó, 
a füst egyenesen száll az ég felé, 
a hold meg tegnap este óta 
kegyetlen fénnyel tündököl. 
Az ég is mozdulatlan, halványkék üveg, 
és nincs ököl, mely bátoran bezúzná. 
Csak csönd és nem jön többé mozdulat. 
Közel a parthoz már a rés befagy, 
amelyen át az öngyilkos zuhant 
a zöld Tiszába — 
éppenhogy vékonyabb a jég — de lásd, fagyott. 
A kalapja egy hóbuckára ferdült, 
s most némán néz a hófehér világra, 
mint kesernyés, éji varjú, 
mint komikus, sötétlő végzet. 

Csönd. Fagyott. Hideg, fehér a tájék, 
s az Isten se vár talán tavaszt. Ortutay Gyula. 

KÜLÖNÖS VIDÉK. 

Az a felhő: fehér madár, úszik a kék ég tengerében, 
a gyepeshátú domb pedig mint óriási sűn lapul, 
egész állatkert a vidék, a fák ormányos elefántok, 
felnyujtják szürke orrukat sötéten, mozdulatlanul. 

Egész állatkert a vidék, néztem a kis folyót sokáig 
s arra gondoltam szüntelen: ime, ez itt egy furcsa hal, 
kanyarg, ficánkol és úszik, ime, ez itt egy furcsa hüllő 
s ezer láthatatlan madár köröttem most a kába zaj. 

A tüske és bogáncsos gaz dühös ebként belém marcangolt, 
a föld mint zörgős lópata dörömbölt, széles kedve volt 
és himbálódzott odafönn, majdnem kiugrott könyökölve 
az égbolt párkányáról a vigyorgó majom-arcú hold. 

Fű, fa, virág, erdő, mező mind-mind egy állat képét öltve 
meredt reám, s hogy este lett, halál-rokon, álom-rokon 
nagy este lett, szívemet is megszállta eddig ismeretlen 
és eddig sohase érezett: boldog állati nyugalom. 

Horváth Izabella. 
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BÚZA, BÚZA . . . 

Búza, búza cigánybúza, 
Ráhajlik a gyalogútra, 
Rajta kelnek, rajta járnak, — 
Mért is születtem árvának . . .? 

Búza, búza, cigánybúza, 
Mi szél hányt a gyalogútra? 
Miféle sors kötött beléd, — 
Mért vagyok csak vándorcseléd . . .? 

Búza, búza, cigánybúza, 
Ráborul a gyalogútra, 
Ne sírj, ne rijj cigánybúza, 
Árvát még az ág is húzza . . . 

Számadó Ernő. 

BOLOND, ZAKLATOTT ÉJEN. 

Nyers szagokat hordoz a szél 
s nyerítve futkos a kopasz fák közt; 
az úton ballangó bokázik, 
száraz kóró zizeg ijesztőn, 
remeg a víz és remeg az erdő, 
a fák kinyujtott nyakkal állanak 
— izgatott testük nedvektől duzzad — 
s a bokrok is szüntelen mozgolódnak. 

Olyan bolond, zaklatott éj ez. 
Mi lehet, mi lehet? Reszket a szívem, 
a madarak sincsenek nyugton, 
a Hold a felhők közt cicázik, 
nagyokat pislog, bámul, mosolyog, 
míg valami szeleverdi felhő 
a képére nem mászik . . . 

— Ci-riip! — hallik most a ház küszöbéről, 
Istenem, a tücsök is előbújt valahonnan. 
Hát tavasz lesz csakugyan, tavasz az erdőn, 
tavasz a vízen, az égen, a szívben? 
Megindul, fölébred mégegyszer az élet 
a hosszú, keserves tél után? 
Ezért danolnak most annyit a lányok? 
Ezért olyan nyugtalanok most az álmok ? 

Majthényi György. 
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TEMETŐDOMBON. 

Túl 
hangtalanul 
vén felhőrönköket 
fűrészelhet a havasok 
kék fenyves-taraja. 

A temetődombon 
fűszagú szél fejemre szórja a 
megkésett nyár szirom-havát. 

Felettem barna héja horgonyoz 
a feneketlen kékben 
s hirtelen gonosz 
szigonyként döfi át. . . 
«hiij» kiáltok, hogy 
megmentsem kiszemelt áldozatát. 

Konokul összevigyorognak 
a sárkánytestű kopjafák. . . 

Jékely Zoltán. 

FECSKÉK. 

A villanydrót öt égi vonalán 
izgága hangjegyek a füsti fecskék. 

Ha lejátszhatnám, bennük már az estét 
s az ősz első akkordját hallanám. 

Jékely Zoltán. 

VIRÁGOK: TESTVÉREIM... 

Virágok, dúsak, tarkák, szelíden illatozók 
és hidegen fénylők, virágok: testvéreim! 
Hozzátok szólok! Hallgassátok meg 
alázatos asszonyi szómat, ti, akik nemcsak 
hajlékony pompátokkal vagytok velünk rokon, 
de rab voltotok, amely egyhelyhez láncol, 
az is régtől fogva testvér velünk. 
Könnyű nekem hozzátok szólnom, 
mert nem röppenhetek el, mint a madarak, 
vagy surranhatok víz alá, mint a halak, 
kikhez szent Ferenc beszélt Istenhez alázatosult csodával. 
Könnyű nekem hozzátok szólnom, 
mert felém fordított arcotok mozdulatlanul 
fénylik és hallgatástokat, csak a néma 
illat töri meg hozzám áradon. 
Könnyű nekem hozzátok szólnom, 
mert az a láng, mi bennem ég, ott született, 
ahol értő lénnyé finomultak a madarak s halak. 
De a csoda abban a kézben van, mely Istené, 
hogy a néma virágok emberi szóval hirdessék: 
Legyetek hozzánk hasonlatosak, asszonyok! 
Tiszták, önszínükben ragyogók, szelíden illatozók, 
okosan fénylők, némán alázatosak, mindenkinek 
örömet, fényt hirdető égi hírnökök: virágasszonyok. Nagy Méda. 


