
'V AJ DA ENDRE:

VERSEK

KISEBbSÉG

Lehalkult kék szín a szobák falán
Tört szemű asszony, csendes léptű lány,
Gerendákban kanyargó szú-utak,
Odon órákban rekedt hangú tak,
Eltévedt napsugár, mely nem cicáz,
Csak megbú benned, régi-régi ház,
Megbú, mint tépett nyelvű üldözött:
Űszi napfény fakó gallyak között.
öszí szelek, elfojtott suttogás,
Halálfélelem, nem tavaszi láz
Megváltásként várt leples éjszaka,
Felhők között a remény csillaga
És ébredéskor a való a zord táj
Bokor mögött csillanó csövű mordály.
O, meghúzódni a domboldalon,
A dombon súlyos léptű hatalom,
A vérivó száj, s véres tükrű szem,
Ki belemered, nincsen szava sem,
Kisebbé válik az a semminél,
Kisebbé annál, aki már nem él.

(Erdély, szeptember.)

II.

Van-e nagyobb kisebbség a hang
Kisebbségénél. a messze zuhant
Eszmék és elfojtott szavak között
Falni a fojtó temető-rögöt?

A százszor elnémult forró torok
Mögött a megkönnyítő záporok
Várása hasztalan, az önmagad
Rontó láz, mely téged is megtagad ?
Kifoszt lelked zenéjéből, a hit
Hiába emelt tornyos várait
Lerombolja és csend leszel, halálos,
Ellenségnek tárt szabad, néma város.

(Budapest, október.)
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PAL IGÉJÉRE

Ti, akik megálltok előttünk

És belenéztek a szemünkbe.
Derítőn, mint az esti csillag,
Vagy reggel a sötétség' szünt e,
Aztán kezeteket nyujtjátok
S érezzük, hogy az esti harmat
Leplét remegve hűtik rajta
Idegenből szálló fuvalmak,
Arcotok pírja, mint a zászló
Lengése, fehér szint lebegtet,
A szivárvány halkuló kékjét
Orzi hunyása szemeteknek,
Törékenyen, mint a fényosztó
Szelíd olajú esti mécses,
Mely világot gyujtott a hitnek
Titkába való révedéshez
Az apostol előtt, ki gyenge
Cserépedénynek látta testét,
De mégis benne vetett lángot
Az Istent kereső fényesség.
Törékenyek vagytok, a napnak,
Sötétnek, viharnak, esőnek,

ENIGMA

Alkonyoknak és háborúknak
Rontásai mind rátok törnek,
Belsőtöket emészti a tűz,

Mely lényetekböl szétsugárzik,
A bukott fény, mely néha kormot
Pernyéz, ha eljutott a társig.
És mégis ti vagytok hitünknek
Törékeny kis cserépedénye.
Kedvesünk biztató intése,
Anyánk csilló-kedvű reménye,
Nővéreinknek kacagása,
A mosolygó tükrű barátság,
Életünk tévedt keresztútján
A megbocsátás és a váltság.
A szeretetnek olajával
Teltek, mire a szív sóvárog,
De a lélek szemét homályba
Vonja a hitvány földi hályog,
Hogy imbolygó kezünk elejti,
Miért mohön kinyúlt, a mécsest,
A drága olaj földre ömlik
És sötét lesz, ó jaj, sötét lesz!

Kedvesebbet nálad,
Orgonával ékes
Tavaszodó tájak
Zengő üteméhez
Igézve hasonló
Álmodozón vártat,
Nem látnak az omló
Ködszövetű sátrak,
Alkonyi tísztáson
Tündéreket rejtők,

Arany mosolygásom,
Lágyillatú lejtők

Imája se lenget
Nálad kedvesebbet.

Vajda Endre
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