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FIATAL KOLTOK

HOLL6 ERNő:

ESTI GYUJTOGATÁS

1.

Gyujtsd fel a lámpát, gyujtsd fel csöndesen,
bús halkan, amint mondod, hogy: szerétlek.
Nézzük a tájat, mely körülkerült
lágy és szelíd és hallgatag keretnek.

A fákat nézzük, ahogy lombjai
az esti nedvességtől összeáznak,
a szertefutkosó ösvényeket,
a hegyeket, melyek távol vigyáznak.

Ne szóljunk. Miért zavarnuk a csend
sötétlő Iugasát, kedves vidékünk,
félénk reszketését dérvert füveknek?

Jő majd idő s jó lesz, ha visszacseng
az emlék, ha még vadabb korban élünk
s fölöttünk sűrű föllegek kerengnek.

2.

Jő majd, igen, jő majd kor, bő csatakban
állunk, tüzek törnek fel innen-onnan.
Tetőnkön gyűlölet ingája leng, jár
s küszöbünkön vad idők napja lobban.

A félelemnek izzadtsága ver ki,
a rémülal ringatja ránk harangját,
a hegyeket fény lobbantja végig
s fa-odukban pörkölődnek a hangyák.

Mi állunk. Kezeinket összetéve,
nem futunk, hogy megmentsük, ami még van,
hordozzuk egymás drága, ritka terhét.

S a pusztulás hideg, kemény kövére
nyugodtan dőlünk le a közös sorsban,
mert villog ránk egy édes, régi emlék.
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HEGED (JS ZOLTAN:

MONOSTOR-ÚTI ESTÉK

A füzek ága fáradtan hajolt le,
a tó partján még puha hó feküdt,
a kürtőnkből kerengve szállt a pernye,
s a Szamoson még jég volt mindenütt.

OU simítottunk ezüstös esicsonkát
és mint a szél röpültünk rajta át,
a lányok után lobogtak a szoknyák
és leskelődtek a szamosmenti fák.

Az Óvár mélyén esti köd szemergett,
a tó körül aludt a sétatér
szorongva léptem sötét partja mellett,
a fák közül már kilépett az éj.

Konyhánkon vígan pattogott a rőzse,
rémüldözött a szelíd lámpafény,
sarokban állt a varróbaba törzse
s a rőzsefényre elpirult szegény.

Pulíszka főtt, a nagyanyám kavarta,
néném a tarka selymekre hajolt:
az új tavasz színes ruháit varrta
és ablakunkba könyökölt a hold,

majd ellibbent, s a házsongárdi kertek
vették vállukra. amíg felszökött,
aztán a kihalt utcákon tekergett,
majd ott lógott a vén Szamos fölött.

A nagyanyám ölébe vett, - s a halkan
hulló ezüstben meg-megfürdetett,
a hold ezüstje ma is csillog rajtam,
mint mesékben a hősi vértezet ...

. " Színes gyerekkor,. tarka-barka festék,
kifestlek véle, szép Monostor-útl
kipingálom a sok-sok csendes estét,
s egy sovány testü, rongyos kisfiút.

MIHALY LASZL6:
KOLOZSVARI REGGEL

Ódon tér, templom s bronzszobor: Mátyás király
- ezt olvasom. Borus felhő havat szitál:
azt hittem, nem így fogok visszatérní,
de szép marsban mint győztes büszke férfi.
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Minden olyan, milyennek sose láttam,
amilyennek csak álmodtam hazátlan,
távol, s amilyen régen lehetett:
levedlett reámázolt éveket.

Mikor elhagytam, könnyű ifjú lázak
űztek el, s most elfog csendes alázat.
Hűs márciusvégi reggel, s a messzi út
után úgy lát viszont mint tékozló fiút.

Fellengzős délibábot magadról ne láss:
porszem vagy neki te s mindenki más,
mindent túlélnek ezek a barnult kövek,
renghet a föld, s idők zivatarja jöhet.

Neki egy: törpe húsz év, hosszú század,
évezred is. A templom s itt a házak,
folyó, bástyák: Kolozsvár az, ami örök
és nem a te kicsiny és elhízott köröd.

Mit töprengsz? Nem te, más, ő, aki győzött l
Elmúlnak tavaszok, elmúlnak öszök,
s holnap te se Iéssz éppúgy több a semminél,
mint ez a tavaszi hó, ha rás üt a dél.

CSEREI SZASZ LASZL6:
ÉVÁKNAK

Szivem:
az erdő nagy kerek
elvesznek ott az emberek,
de vannak tisztások
amelyeken ottrekedt
a kék ég
s tündérek járnak félénk
lábbal most sarjadt füvén.

Jönnek ...
éjjel csendben, szépen
eget lopni tiszta réten.
Hajukban susog a nád,
szájuk piruló vér,
s a lábuk
gyöngyös, gúnyos topányuk
vígan szép szivemre lép.

282 V I GI LI A




