
HEGEDŰS LÁSZLÓ VERSEI

DUNAPARTIEMLÉK

A hajó indult. S öt órán 1u1resztül.
A Margit-hidtól egész Esztergomil1
valami gyerekes láz, derült mámor
kisért el, mmt ki először utazik.
A fedélzeten ültem asszonyommal
s a tűnő partot néztem. Nem tengeren
a Duna lassú vizén ringatóztunk.
De soha szebbeit Amultam szüntelen.

Sziget, Óbuda. Jobbról komoly gyárak,
villák a hegyoldalon. És parti fák.
Ott erdős hegyvidék, itt halmok néhol.
Mesének tűnt a ketté osztott világ.
A parthoz közel egy sárga lovacska
térdig a vízben s ivott. Pucér gyerek.
Dobásnyira, a lejtős utcavégen
ünneplőt öltött, kíváncsi emberek.

Szép, dombos falu. Némán lelkesedtem.
Kanyargó folyam sötét bércek között.
S míg Vác falait fénybe, ködbe hagytuk,
Visegrád romja búsult a táj fölött.
falukra emlékszem. S a halk Ipolyra,
hol sarokként a két határ összefut.
Sátrak a homokban. Már szlovák partról
íntettek üdvözletet lányok, fiúk.

Meredő hegYfal. Széles kanyar fénylett.
S ahol a hegység dombokká szelidill,
egyszerre feltűnt a dóm kupolája,
egy egész tájat uralva messzirül.
Szőlőt érlelő lanka. Lenn a réten
utánunk néző, pihenő ifjú pár.
Majd partra léptünk. OJ roppant fák tövébe
utánunk lopta boldog fényét a nyár.

Kls halászcsárda, ahol halat ettünk.
Majd képeket néztünk, régi képeket.
Zeg-zugos utcák, öreg Viziváros.
Kőtábla jelzi, hol egykor elesett
Balassi Bálint szegény. Elfogódva
mentem a hegynek s néztem a völgybe szét.
S dombok ölében lenn a kedves várost
örként vigyázták tornyok és jel1enyék . . .
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JÓZAN TÖRT~NET

Kísért a múzsa, olykor szüntelen,
ho.zzám szegődótt úton-útjelen.

Nem hagyott nyugton, míg a gondolat
nem formálódott verssé. A szavak

úgy rajozták be tár",Zó agyam,
akár a kast zajongó méh-roham.

S ceruz.ít fogt;::,m néha a napon,
s~ántíis kvzbcn, míg pihent fogatom.

Iskoltt-padban, amíg a tanár
mc:gyarázott i: kinn zöldült a határ.

Trágyás szekéren, poros fák megett,
keverővályún, hogyha este lett.

Lejtős Dunaparton, míg meSSzt lent
haJó úszott s a szazad megpihent.

BtllentYI1Jc fölátt, míg az orgona
elnémult percre s vágy mart, mostoha.

ICunyves-pult mellett. S három év során
a rázódó ffév lett írószobám.

Szeszélyes angyal. S olykor cserbeháY1I
mint nemrég, hogy kiűzött-vont a vágy

sutkérczni az erdő szélire -
s nem !nlált:zm szavakat semmire.

Pe:ltg olyan jó volt az enyhe fény
s hog;; ég borult, akác hajolt fölém,

lombos, virágos, álmot őriző.

Csak hevertem ott. S elszálU az idd.

Egyszerüen csak boldog voltam, akkép,
mint a csősz; ki vigyázva tehenét,

ült az út fuves partján csendesen,
tűnődL'e a vonuló feZlegen.

Kicsit bántott: a múzsa lám kivet
s vagyok csupán, miként a többiek.

Majd látva, hogy komolyan elborul
s esik is már, ktléptem józanul.

Nekivágvam egy háznak az úton
orúlve, hogy ennyivel megúszom • . .


