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TŰZ TAMÁS VERSEI

Antifresco

Nincs fogódzó a háború éjszakájában,
csak betömhetetZen bombatölcsérek,
időrendben elbokrosodó lövészárkok.
Az uborkaszezonnak vége.
Kitérő váÚlszokat adnak az újságárusok
s a tábornokok arcmásai kiszorit.1ák a hirdetéseket,
Elhatalmasodik apapírlepra.
Zubbonyzsebbe kerül a kedves képe,
anyánké is, és ha van, gyermekünké.

Férfias - mondják - e korszak s célozgatnak a vérre,
akik csak mészárszékben látták a t'ért
és hallomásból tudnak a puskavégek villámló iszonlláról.

Egyetlen mozdulattal letörlöm most e freskót.
Jőjjenek csendben, méltóságteljesen
a villaszarvú fehér ökrök, kettős tükrözéssel:
egyik az úsztató, másik a délibáb azúr egében,
borzas pulik és nagynövésű,

l~ószín komondorok éber szeme előtt.

Emberfölötti kép lesz ez,
ahol az ember legyőzte önmagát és űnnepél'lles

külsőségek között elutasítja mindazt,
ami a gémeskút belso szentélyére tör.
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Bennünk tR égbolt

VARJAS GYULA FESTM~NYEIBE

Verso l'infinito

Félni lehet, hogy moccanni se mernek
a rondella izzó terébe fútt
lélek előtt, a megnőtt kék elemnek
futása láttán, míg az éjbe fúlt

emlékezet ldvergődik a partra,
t:égighúzza ijedős csápjait
a fövenyen s akarva-nemakarva
látja a titkot, mit imádva hitt.

Eleve tudták, mínt a vadmadár,
ki ismeretlen égtájakra száll
szélben vergődő lágy szárnyaival,

hogy majd az űrben, hold és nap felett
elhal az átkozott és rettegett,
esőben föloldódó vad vihar.

Meditazione

Minek kinézni már a nyílt mezőre,

ha magunkban is föltárul a tág
látóhatár, a láthatatlan kőre,

testetlen húsra épített világ,

ha megízleltük már a mennyországot
a belső éden titkos rejtekén,
ha jön az angyal s lágy karjával átfog
a mindent átragyog6 égi fény.
Nem ké"lyszerképzet ez, nem is tébolyda,
nem kell a fejre hűs borogatás,
csak bámulunk a belső csillagokba

, a gondolat a szív mélyére ás.
A kolostori csendből Isten-szülten
merül fől lényünk s testet őlt a tűzben.

L'armonia prestabílítá

Azt meg kell hagyni, szép az élet
és szép a test, az álmodó
szemek, a láb, a ringó léptek,
az elfutó vidám foly6.

Egy kicsít prüszköl még a hab,
megáll, forog a szirt alatt,
aztán ráomlik majd a rétre,

ahogyan el1·endeltetett.
S ezek a villámgyors kezek!
Ahogy beintenek a fénybe,

tüzes tarajú áradásba
s egyszerre rend lesz, tisztaság,
a földöntúli főldi· mása,
összhang: mennyből hullt szép virág.

La mano del Creatore
Zajong a zöldes ár, elhallgat pillanatra,
mert a hegyek mögül már kél az ujj, a kéz,
amely alkotni, gyúrni mindig újra kész,
áldást a földre, holdra, s tüzet hint a napra,

Mintha lombikkal játszanék, kísérletezne,
kamasz gyerek, merészen, álomittasan,
mint kinek valami kiáltó titka van
és eget forgató, szép, mé1'hetetlen mersze.

Prófétikus, villámló, vad, herkulesi,
tüzes oroszlán, meglapul s várja-lesi,
a semmiből világokat mikor teremthet.

Közben két naprendszer közt ujjával dobol,
kinéz a száguld6 galaktikák alól
s leporol egy kis csillagot, mit rég teremtett.

A SZERKESZTÖSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy a jövő

ben lapunknak szánt kézirataikat két példányban (egy másolattal) és a szabvány
nak megfelelő gépeléssel (kettős sorközzel. megfelelő margóval) küldjék be, mert
ezzel egyrészt megkönnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkímé
lik a szerkesztőséget a kéziratmásolás többlet-költségeitől. - Kéziratokat nem
őrzünk meg és nem küldünk vissza.
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