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(A révületek könyvéblJl.)

Csillagoknak őszi fénye
hulldogált a lusta rétre
s barna szellő fujdogált.
Kószáltam az őszi fényben
a vakító sötétségben
és fejemre, mint galambok
szállottak a csillagok.

Hessengettem őket egyre:
ne szálljatok a fejemre,
bódító a fényetek.
Lángot vetve ellobbantak.
mint az árnyak elsuhantak
s fénybogárként kergetőzve

zümmögtek fülem körül.

Hogy magammal vitatkoztam,
angyalokkal találkoztam:
dér csillogott fejükön.
Mihez kezdjek? tépelódtem
s negyven ördög állt előttem

harmatból szőtt ködlepeiben :
láng ;kigyózott fejükön.

Felhő serdült ahajamban,
kék villámot szorongattam,
dédelgettem szívemen.

Szakállamat elhajítva
fölsétáltam egy fahídra
és didergő bánatomban
If' akartam ugrani.

Tüzek gyúltak a távolban
könnyű, barna szellő voltam,
azután meg zöld korom.
Pernyét szórtam a felhőkre

s régi álmokon tűnődve,

TIlint elhamvadt várak üszke
kerestem a multamat.

Mint a pille: lomha zajjal
derengéssel jött a hajnal
s elrabolta árnyamat,
Hozott felhőt, kettőt-hármat,

melyek tüstént délre szállnak
th valahol unalmukban
barikákat őrzenek.

Nem volt vége még a nyárnak,
mégis lombok hulldogáltak
füstös. téli esteken.
Téli álmok, őszi gondok
hulldogáltak. mínt a lombok
és ezüstös bánatomban
elfeledtem bánatom.

Fáklya voltam, ellobbantam.
penész zöldült ahajamban:
smaragd lett a köldököm.
Úszom lenn a kandi mélyben,
szárnyaló fehér sötétben 
tudok immár minden titkot:
de azért csak hallgatok.

A HERVADASHOZ

Füves mezőkI hová suhant a nyár? Miként bölcsőben alvó kisleány,
még érzem tébolyító illatát, olyan szelíd a csöndes őszi táj 
dc már a fák derűje hulldogál halvány fejem nyugodtan hajtanám
s az ősz lebegteti aranyhaját. engesztelő, nehéz álomra, már.
Eltűnta nyár! a fény is hervadoz, Maholnap, mínt a nyár, eltűnök én
a rét talán örökre megfakul - és nem viszem magammal illatom 
az őszi szél bármilyen dallamos, subás telek dermesztő éjjelén
lehull azért a lomb, a lomb lehull. a csillagok zenéjét hallgatom.

Lombos nyarak borúla, hervadás,
ne viddi magaddal hulló lombomat,
a sárga sorvadás, a lankadás
egy fázós hajnaion még elragad.
Teríts avart a fák alá megint,
s az őzeket szeresd, ha nem leszek,
pillangós ősz! hanyatló fényeink
a gyáva nyár fölött keringjenek.

Ú hervadás, derék vigasztalóm,
ha meghalok, tudom: kinek se fáj 
de mégis majd azon a hajnaion
nem lesz olyan szelíd az őszi táj:
olajként lobog a dacos vihar,
szélnek ereszti hamvadó porom
az esti dér ezüstje eltakar
és szárnyas füst kígyózik síromon.

1 A kölUJ most megjelenO "Havas éjszakák" című kötetéblJl.
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