
VIDOR MIKLÓS:

VERSEK
A VERS
Szirmokra hullok, mint a zápor

- és fölszippant a nap,
az avaron harsogva játszom,

mint a szél a fák alatt,
fölkevergek a föld porából

és visszazuhanok
s vagyok eső, nap, por magamban

- de meg nem oldotok.
Szökkenek, mint sugár a rétek

lágy zsombokán szökell,
megvillanok kékélű kések

vonalán s tűnök el,
föltündöklöm, ha messze néztek

sikok, dombok felett,
csallak, mint délibáb a vándort

de meg nem fejtetek.
úszom a vemhes ég tavában,

mint hattyú mély vizen,
felhő vagyok, meg köd s a tájban

sodró árnyam viszem,
búcsúzó rózsák illatával

foszlom a semmibe,
fölszippanthatsz - de hol vagyok már?

- nem érti senki se' ...

Jövök s tűnök, akár a kámfor.
vagyok és nem vagyok,

sugaram piros vonalából
a hajnal fölragyog,

nap vagyok, szél, porszem, vagy zápor,
délibáb, köd, vagy éj?

Nem érted? Mindegy. Egyszer majd tán
tudod te is, ne félj.

DAL
Ingó szellőben rezdül a falomb,
tavaszi ég fagy szemed hűs tavára
- magától szorul versbe e dalom,
sora végén rimgyönggyé lesz a pára.
Szád ívén ring a játékos ütem,
karodon himbál szavaim zenéje,
a koratavasz neszeit fülem
úgy fogja föl, mínt friss tejet a csésze,

vagy vérünk zsongó, pezsgő folyamát
száz csatornája a futó ereknek ...
így lesz B vers eleven koronád
s szerelmedből születik, mint a gyermek.
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l.

Harag.

Szorít, mint szűk cipő a lábat,
mint torkot a súlyos falat
és nő, dagad és egyre árad
gyomromban s a szívem alatt
Ieneketlen düh lesz belőle,

pohárrepesztő indulat -
vagy csak kifut, mint terítőre
a bor s rózsaszín folt marad
helyén, .. vagy fölcsap, égre fröcsköl,
mint ütőérből sűrű vér,
vagy lenyelem s magamba döntöm
de nem segíthetek.

Mit ér
a lázongó erők csodája,
ha hús, csont, bőr közt fönnakad,
nincs hely, hol kitörjön csatázva ...

(Szél se rebbenti meg hajad,
csak ülsz, csodálkozol, de nem szölsz
s bennem fortyog, erjed, nehéz,
'ódon dühökkel s rád emel szöt
a ki nem szenvedt szenvedés.
ülsz. Szótalan, Hallgatok én is.
Borus vagyok, zordon, kemény.)

S haragomtól zizeg a szél is
kikopott ormok tetején.

ll.

CSönd

Szemedre gyász ereszkedik
és hollószárnyú bú,
szavadat is elengedik
az érdesoldalú
fák lomjuk közt: csönddé mered
s a légben még megáll
egy pillanatra, mint merev,
szíventalált madár,
aztán elejti önmagát
s bukfencezőn lehull,
suhog rá széllóbálta ág
s szélfütty-fölverte gúny,
puffan a teste, eltörik
alatta fi fűszál

s még egy utolsót pöndörít
árnyéleán fi halál.
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