
HORVÁTH BÉLA:

VERSEK

'l'UDJATOK MEG ...

Tudjátok meg nagy titkomat,
Hogy a mennyország hivogat
S úgy járok a föld kerekén.
Hogy mindig odamegyek én.

A tereken, az utakon
Az örök-létet kutatom,
A patakon, az ereszen
Isten fecskéit keresem.

Isten fecskéi jöjjetek,
Mit vehetnek el tőletek?

Csattogjon égi szárnyatok,
Fejemre bátran szálljatok.

Szemembe vígan nézzetek,
Tudom ki őrzi fészketek,
Aki teremti tollatok
S világért vére ontatott.

Jöjj hozzám árva fecske-nép,
Már níncs, amit elvesztenék,
A dolgotokat értem én,
Oly árva vagyok és szegény.

Egy rossz gúnyám, egy kalapom
S ki tudja, holnap hol lakom,
Egy menedékem lesz-e még,
Mert csak az Isten keze véd.

Azért vagyok itt hontalan,
Mert kasszámban nem volt arany,
Osak mirrha-esokor mellemen,
Nyugalmam azért nem lelem.

Amit szereztem, az urak
Abból mulatják magukat,
Ami enyém volt, nem enyém,
Igy élek Isten tenyerén.

A végtelenség úgy vakít,
Hogy vigadni ne tudjak itt,
Hát nyissad, Uram, meg Magad
S nagy tűzben innen elragadj.
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Innen elégni akarok,
Küldd értem tüzes angyalod
Szent Illés égő szekerén,
Mert itt is tűzben mentem én.

Ha éltem, azért éltem itt,
Hogy keltsem a föld népeit,
Röppenj te égi fecske-nép,
Kelj föl te üldött nemzedék!

Isten fecskéi jöjjetek,
Se jogotok, se földetek,
Se magatok, se táratok,
Csak szárnyatok van, szálljatok!

Mitvehetnek el tőletek?

A tág egekbe törjetek
És forradalmi csillagunk
Megvallja majd, bogy kik vagyunk!

TI ME~SZI NEMZEDÉKEK ...

Ti messzi nemzedékek,
Hogy mit reméltem vakmerőn

És minek sajgott agyvelőm,

Talán ti értenétek.

Ha sirom éjjelében
A féreg bozsog keblemen,
Kérlek, hogy higgyetek nekem.
Én igazat beszéltem.

Reményem sírba vittem.
S ha már a föld alatt vagyok,
Kedves hazám, meghallgatod,
Hogy mít sirattam itten?

Hangos a temetőkert. ,
A holtak intenek, te nép,
Hogy magad el ne vesztenéd,
Ki eltemetted őket.

Én is tudom a gödröm.
Azért e téli reggelen
Minden dolgom elrendelem,
Hogy úgy legyen örökkön.

Te lsten csipke-bokra,
Hazám, te égi üzenet,
Reméltem fényes tüzedet
A messzi századokra.

Reméltem azt a rendet,
Amit a régi vértanúk.
Harcoltam én, hogy igazuk
Legyen a kicsinyeknek.

Mig éltem, azt akartam,
Hogy keljen föl az elnyomott,
Szabadságot és szent jogot
Hirdettem szakadatlan.

Hogy el ne ragadozzák
A menthetetlen éjszakán,
Nagy fényedet oltalmazárn
Te drága Magyarország.

Hittem a hős erényben,
Hogy nem hiába szenvedek,
Hogy mink is leszünk emberek,
És látod, ide tértern.

Fölöttem a futó por.
De műveimbe írva áll:
Jöjj el szabadság vagy halál!
S hallgatsz-e rám, utókor?

Horváth Béla.
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