
ttEGEDOS ZOLTÁN:

FÜST ÉS FÜTTY

KATONAVONAT

A mozdonyra lombos faágat tűzött

a kormos gépész. Kendőt rázott a nép.
Szalmán utaztunk, hogy bajunk ne essék
és hallgattuk, hogy pattog a kerék.

Majd idéztünk sok békés, régi estét,
fütyürésztünk a zárt marhakocsin.
Merengett fenn az Úr a tintás égben
a sisakunk kizöldült ágain.

Zörögve vitt a mozdonyunk az éjben,
tanyák iszkoltak el a messzeségben,
a füst s a fütty mögöttünk elmaradt.

Kiszálltunk csendben. Lent az erdőszélen

szurony villant, s a ködös csillagfényben
gyilkolva lestük már az árnyakat.

PIHENŰ

Fénylett a nap. Nófázva ültünk körben,
míg csöbröt hordtak elénk a lányok.
Mi lábat áztattunk a csöbörben
és csodáltuk a békés világot.

A tavaszi nap ruhánkat szárította,
az ereszen sok tarka rongyunk lengett,
úgy ültünk ott, a hasunkat kitolva,
mint kövér keleti fejedelmek.

Zsibbadt talpunkat veregettük
a csöbör sikamlós fenekére,
s pipánk jó füstjét eregettük.

s ahogy a füst gyült fel az égre,
lányok ültek a kerítésre:
mi meztelen lábukat nevettük.
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EGY FOGOLY

OU is I a börtönudvar ronda, tetves
kövén is konokan dalolt.
Most ott lebeg a furcsa, nedves
éjben, miként a hold.

Ifjú volt és költő. A halált
lenézte, mert az ábrándokba hitt I
Csengőn dalolta nemzetének
tüzes, lidérces álmait.

Feje mosta pacséri temetőben

a fű között, mint sárga tök virít.
Ifjú volt, szakállas, sárga, tetves.

Költő, ki a köveken is dalolt I
Most ott lebeg némán a furcsa, nedves
éjben, miként a hold.

Hegedils Zoltán

G. K. CHESTERTON:

MUZSIKA

A zengő réz s a cimbalom
hiába szól már, fülemet

lárma nem háborgatja már,
se diadalmas, nagy üzenet.

örökre megszünt gőgöm is,
nem csábít immár a világ

s úgy tekintem, mint süllyedő

a drága kincsesládikát.

De láttam: arca s homloka
szelíd szavamra felvidul

s miként a liliomvirág,
ő is az égbe magasuI. -

Nincs semmi veszve, mondtam ott;
a fül nem hall, de lát a szem 

láttam kacagni (ó, be szépl)
s láttam könnyezni csöndesen ...

Raics István fordítása
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