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HEGED(JS ZOLTAN:

KÖLTÖK

TAVASZ A DÉLI MEZöKöN.

Zúgnak a déli tanyák rémült jegenyéi a szélben,
ágaikat borzadva zilálják. Halk fecsegéssel
töltik az éji időt holdfénybe tocsogva a nyárfák.

Hajnalodik. Keleten már gyúlnak az égi kemencék.
Lángjai lágy kenyeret pirosítanak a jó katonáknak.
Nyugtalanul kelepel s nagy ívben a vízbe leröppen
toll, csupa toll testével a gólya. Iromba világ ez I
Szőlőskert meredez ki az árvíz kék mocsarából
s ringat a reggeli szél üde fodrokat, meddig a szem lát.

Éget már sugarával a nap. Szomjazva a vízben
Igy haladunk gyorsan s körülöttünk zsong a tavasz már,
brekken a békasereg kanyaritva ütemre zenéjét
és a mi ajkunkon harsogva kibuggyan a nóta.
Fényes a délszaki ég! Fényében gyors madaraknak
szárnya vet elsuhanó árnyékot a lomha mezőkön,

fodros vadvizeken, sás közt, hol béka kuruttyol
s néma tanyák bujnak meg csendben. Arva hazánknak
feldúlt népei közt árvább, jaj, nincs a magyarnáll

Nap mult, éjszaka jött, jött reggel s újra az esti
messzi harangszó szállt csüggedt, szép barna fejünkre.
Búcsúztunk komoran s elszántan a távoli otthon
álmaitól s bomlott sugarát ránk dobta az alkony.
Erdők bokraiba, árkoknak mélyire bujtunk,
fegyvert s robbantó gyutacsot markolva magunkhoz.
Csend volt, süppeteg éj s a halál bujkált a vak erdőn.

Meddíg tart ez a csend? mért nem zúg éjjel a fák közt
ordító zivatar, jaj, mért nem pattog a fegyver
El robbantó gyutacsunk mért hallgat még a kezünkben?
Ö, ne akard, ne idézd rémségét annyi veszélynek I
Forró poklaiból ki ne törjön mostan az emberi
Felborzolt idegét nyugtassa a hajnali szellő

s bús ajakára mosolyt ültessen a gyermeki álom.
Otthona újra derűs, már várják jó öleléssel.
Almodjon s az álom szépségét ne feledje,
óvja puhán l Mert most a halál bujkál a vak erdőn,

csend van, süppeteg éj. De ki tartja szívében a szörnyű

félelmét, iszonyú borzalmát ennek a percnek ?
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Szólni, üvölteni kell. Kifesziteni görhe tüdőnket,
rémült hangunkkal most búgni a sárga falomb közt,

Lépsz és zörren az ág. Igy lépsz be a lomha sötétbe.
Forró fegyveredet markolva kezedbe szűkölnél.

Már mennek a harci kocsik, dübörögnek a nyirkos avarban,
hullik a gyenge levél, kettőbe szakadnak az ágak,
hernyótalpaikon zakatolva rohannak a szörnyek
s vastag torkukból tüzesen záporzik az ólom.
Küszva előbbre jutunk, galyakat tapogatva kezünkkel,
megszólalnak a robbantó gyutacsok körülöttünk
s bőgnek a gyorstüzelők, kattognak erősen a puskák.
Sárgán füstöl a hold. Jaj, itt de parányi az ember!
Kormos már a levél, égetten hullnak a Iombok,
sár fedi testünket s fáradt arcunkra borostás
ször burjánzik, az éj forrón kavarogva belénk ég.
Játszik s ugrik a szél sisakunk lukján fütyürészve.
Mordulnak valahol távolban az ágyuk ugatva
és a kutyák mélyen hallgatnak vak remegéssel.
Zöld pocsolyálc szélén szökkennek nagyhasú békák
szökve ma gyorsabban menekül pocsolyába az ember.
Vas rög torlaszokat döntünk .. , hó... rukk! ki a földből.

Harci kocsik ontják a tüzet s csapdára szaladnak
s ötször az emberi test mélyébe zuhannak, a sáncban
víz buggyan s iszapos hullám csap zúgva a partra.
Bomlik a vasfedezék, robbannak az ásatag aknák
úti kereszt, kertészház s szénakazalba, de rejtett
lángját jól látjuk, sárgán felfénylik az éjben.

Igy rohanunk s fekszünk hosszan, míg múlik az éj itt
s hajnalodik. Percenve szakad meg az éjteli mélység
s lesz fura rémképpé körülünk és balra előttünk.

Ráismerne talán a fiú apjára a hajnal
kék ködű fényében s ismerne barát a barátra?
Jaj ne keresd, kedves vonalát most annak az arcnak,
szétdarabolta az éj s iszonyat! Elröppene onnan
s mámoros újjongás repedezteti ajka vonásít.
Hajrá! ordít vad zivatarban a táj meg az ember,
s megreccsennek a fák, lehajoina a földre az ég is.

Fénylík vassisakunk, villog szuronyunk a mezőkre,

robban a kézi gyutacs, zúg már ereinkben a vér ís.
Ugrunk s ugrik a köd sűrűn gomolyogva köröttünk.
ugrunk s ugrik a szél köpenyünk szárnyába fogózva.
S a fedezékben gyors szuronyunk készít diadalt ma ...
Csend van s édes a csend. Elzúgott már a viharzó
éj felőlünk, nyugszik s most lassan bontja a reggel
lágy melegét. Keleten már' gyúlnak az égi kemencék.
Lángjai lágy kenyeret pirosítanak a jó katonáknak.
Gyors lábú magyarok Iéptétöl döng a síkos föld
merre az ellenség szaladott menekülve, De tőlünk
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dönghet a föld s szépen sülhetnek drága kenyérkék
égi kemencékben s csívogatnak madarak most!
Két nap és két éjjel heverünk szép álmokat űzve,

a kacagó széltől kérdezvén: várnak-e otthon?

S indulunk végre tovább. Pezsdülve szívünkben a jókedv,
dal bugyog ajkunkról a fahangú gólya madártól
lopva a dal ütemét s a tavasztól lopva a hangját.
Zúgnak a déli tanyák rémült jegenyéi a szélben,
nyugtalanul kelepel s nagy ívben a vízre leröppen
toll, csupa toll testével a gólya. Be tarka világ ez!

-BOLL6 ERNő:

KILENQ TEMPLOM ORSZÁGA.

Kilenc templomot látok
a Somlyó-hegy alól,
alul a mély nagy nyárban
kilenc harang dalol,
dalolgat és dicsérget,
Istent dicséri mínd,
elhal egyik harang, a
másik kezdi megint,
esőért esd a hangjuk,
áldásért szólanak,

.vagy félelmes viharnak
elébe állanak,
temetésre jajongnak,
mint szél-űzött rigók,
sötét hegyekbe küldik
a j ó vigasztalót.

Kilenc templomot látok
a Somlyó-hegy alól,

CSEREl SZASZ LASZL6:

távol, a láthatáron
kilenc dalol, dalol,
mínt munkás emberek, a
köves száriték felett,
vésztelt napokban járnak,
de sose csüggenek,
robotban élnek, halnak
reggeltől-estelig,

de nem csüggednek, Istent
mindenben fellelik.
kilenc harang harangoz
nekik, kilenc harang,
kilenc harangban mennyi
vigasz és mennyí jaj,
kilenc templomot látok,
csak nézem szüntelen
és viharoz felettük
a bús történelem.

KöSZöNTő.

A napot néztem
s fényéb ől nékem
egy cseppnyi meleg sem jutott:

bambák pompáztak
a fényben, mint
fekete puccos párducok.

Sztána, 1941. VI. 'll.

VIGILIA

Madár se nyikkant,
mókus se szökkent
az erdő zord ·fekete volt,

mikor ezer dús
illattal elém
szökött egy százvirágú folt.

337



KESERGö

Mért gondolok az éjszakára,
ha fenn ragyog a nap,

mért tudom, ha virágot látok,
hopv eljön érte a fagy,

s mért érzem, ha remegő ajkad
számon csókra talál,

hogy elűz két karomból ezvszer
idegen-ízű vágy?

Mért jön a napra éjszaka,
bomló virágra fagy,

s csókod íze számon örökre
meg miért nem marad?!

Budapest, 1941. VII. 4.

VÉGH GY(JRGY:

KIVANSAG

Kell, mint virágnak a harmat,
mint méhnek a méz,
hogy néha a szemembe nézz.

Kell, mint szentnek az imádság,
mint gonosznak a rossz,
hogy csak értem áhítozz.

hoov egyszer elibém omolj.
mint részegnek a bor,
Kell, mint vetésnek az eső,

Kolozsvár, 1941. VI. 29.

NYARI BORONGAS

A lomb, a lomb megint lehullik ősszel,

és jaj, a füstifecske délre száll;
ha fecske volnék, én is délre szállnék:
oly boldog minden költöző-madár.

*
Az ősz magányosan talál, ha eljön,
nem lesz gyümőlesöm és asszú borom,
a darvakat csak egymagamban nézem
s a lombzúgást már meg sem hallgatom.

*
Sok furcsa lány nevet majd rám az utcán,
sok szőke, karcsú, kékszemű leány;
s taláigatom : melyik szeretne engem,
ha tán nem jönne vissza Annikám.

*
De visszajön s barnább lesz majd az erdő,

kékebb az ég s a homály a hegyen,
mezei virágot hoz a hajában
s én boldogan átölelem.
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