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A D R I A , K A R S Z T . 

I. HAJNAL. 
Még hűs a nyári lég. Pitymallik. És megyek. 
Konok orom felé. Minden por messze lebben. 
Talpam alá hullám dörög dalt száz üregben. 
Fejem fölött a zord s a glóriás hegyek. 

Izzik a napgolyó. A hágó meredek. 
Sokáig szakadék mentén kell csúcsra mennem. 
Míg pár vitorla száll, piroslón és gyűretlen. 
Hajlékony láthatár felé ellengenek. 

Távol: nyulánktornyú, csillámló, zsúfolt város. 
A mélyben: széles víz, mely még puhán opálos. 
Itt zümmög a vadméh, dönög a zsenge rét. 

De már kemény gyémántsugár fut szét alattam 
s tündöklőn látom én e ritka pillanatban 
a Szabadság s a Fény gigászi Tengerét. 

II. ALKONY. 
Bukik a piros gömb. A szép nappalnak vége. 
Lilás felhők futó árnyéka szigeten . . . 
Ott: görcsös fügefák. Zsong, mint sötét selyem, 
de kékítőszínű itt még a habok kékje. 

Most súlyos gálya száll kristályosfényű égre. 
Szűkül a láthatár. S úgy tűnik: végtelen. 
Hosszú hídnál hajóm vár ránk. Indulj velem. 
Kell, hogy az ős-fenyő hű sugarát elérje. 

Puhán ring már az ár s már ibolyaszínű. 
Gravosa szirtfalán gyöngyös tajték-gyűrű . . . 
Ó, bátor lángoló! Őrködj a gálya ormán. 

Öblünkből lámpaláng, innen a Tér izen, 
s a szilaj-tarajú, borús-acél vizen 
örök hajnal felé röpít az én vitorlám. 
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III. A KARSZT LELKE. 
Csudálatos vidék! Négyszögű kőfalak. 
Nem hajlandó e Karszt, — úgy tűnik, — semmi jóra. 
Süvölt a szál fenyőn a sirokkó s a bóra. 
Kemény, konok sziklán! Szikrázni láttalak. 

Fölszítva élsz. Talán rejtőző karsztpatak 
vagy a tenger táplál? Ki a titkod tudója? 
Gazdag szőlőd s fügéd itt kőfal: munka óvja. 
S munkakedvet mi óv e lángos nap alatt? 

A szálló páránál, édes víznél és sónál 
inkább táplál a Vágy, mely benned izzón sóvár. 
Ezért a görcs s csüngő szőlőd s fügéd a fán. 

Úgy bizony. Lélek él itt is . . . Ó, rokon-lélek: 
gyümölcsöd ez a nép. Millió fürttel élek 
ormaid közt, kiket uralt egy Frangepán. 

Marconnay Tibor. 

KARÁCSONYI BALLADA. 
Ott ácsorog a boltok előtt. 
Szilaj szemében szörnyű kirakat: 
világgyűlölet, elesettség, 
didergető, éhes, bús esték . . . 
A szája: vad gúny, az ökle: tagad! 

Megkaparná a szemetet is, 
mert otthon jajgat pár, rongyos kölyök. 
De koldus most a rossz szemét is, 
kinézhetné a két szemét is: 
hiába . . . Hát így tovább csöntörög. 

Kibontaná a felhők ágyát, 
hadd esne vígan félméternyi hó. 
ó, hogy söpörné, mennyi kéjjel, 
ó, hogy elturná szerteszéjjel, 
hogy kenyér legyen... rongyos, pár kiló! 
A gyár kilökte. Ki a Szervezet. 
Éljen, ha tud! A Pénznek nincs szíve. 
Az Isten? . .. Régen elfeledte! 
Hinni? . . . Ó, volna néha kedve, 
de hát elfáradt régen a hite. 

Ott ácsorog a boltok előtt. .. 
. . . Hol vannak a régi karácsonyok? 
De jó is volna hazamenni, 
a pásztorokról énekelni. .. 
... Megrogyva, lassan, tovavánszorog... 

Mit is csináltak Betlehemmel? 
Hisz olyan volt, mint illatos kenyér! 
Kenyér... kenyérház... így beszélték, 
megváltás, élet, illat, szépség . . . 
. . . Ökölbe rándul két kérges tenyér. 

Lázas szívébe belekémlel: 
fekélyes, üszkös, szomorú seb .. . 
Ó, hogy szeretne ő szeretni, 
az emberekre ránevetni! 
Dehát az Ember egyre kevesebb. 

S ebben a vesztő pillanatban 
alásuhannak gyémántos pihék . .. 
A két tenyér utánuk kapkod . . . 
s egy édeshangú, kis harangot 
hálára kondít szívében az Ég. 

Vitnyédi Németh István. 


