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Borszék, nyurga fenyőidet

űrnek tűzte az Úr nagy hegyei d köré
s felhőket borított reá,

csak hogy kárt ne tegyen benned a napsugár.

Prémes télikabátban és

lábzsákban vacogok tíz takaró alatt

s mindezt - július elsején,
mert van pajzsmirigyem, van bizony, üsse köl

Majd csak dundi leszek megint;
mindent összeeszem: bírkagulyást, esuszát,

pezsgő borvizet viz helyet,
hogy megtöltsem imígy rég lötyögő ruhám.

Tündér errefelé nem él,

annál több divatos pesti leányka jár
nadrágban s csicsereg-fecseg

sok tücsköt-bogarat, kedvesen-ostobán.
Borszék, béna rabod vagyok,

átkos pajzsmírigyem járma alatt nyögök

s zúgó börtönöm ajtaját
nem nyitja ki kulcs s bűvige sem talán.

AUGUSTE OORBEILLE SZONETTJB

6, mennyi városom volt, hol egykor vígan éltem,

királyi hercegekkel vadászva szarvasokra,
míg őszök alkonyatján szelíden álmodozva

csudás tündérleányok szoknyáin üldögéltem.

Volt sólymom és brokátom és gyilkos" játszi mérgem,
múló Iángokkal égtem, mint Isten csipkebokra;
hitvány pénzen vett álmom nem vitt a csillagokba;

hiába tündököltem, füst voltam lenge szélben.

• A költő ..Viharok jönnek" címen készülő új l'eraeakönyvéb6L
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Hol vagytok hát, ti régi, ti zengő'városok,

ifjúságommal merre, jaj, merre szálltatok?
Harangotok nem kondul, por lett talán a porban.

S most bölcsen üldögélek habos vizek felett,
alattam kincses tenger, fölöttem fellegek,
mert köd vagyok, ki hajdan szivárvány színe voltam.

MÉRT FÉNYESEBB A OSILLAG ...

Mért fényesebb a csillag,

ha fölfelé megyünk?

havas hegyek tetllin

mért szebb az életünk?

A fenyvek nem felelnek,

11 kő is néma mind;

a végtelen közel van:

ezívünkben csönd lakik.

A csöndben elkerülnek

a titkos bánatok;

s ha fényesebb a csillag:

én is csak hallgatok.

Mit mondhatnék? fölöttem

mindent elmond az ég

- s a fenyves is léhaita

bozontos üstökét ...

ANNl KOLT(jJÉHEZ

Ó, hol vagy, élsz-e még, te méla Hiú,

ki Anniról daloltál annyi dalt -
mi van veled? tán elsodort a szélvész,
miként az orkán a gyengébb vihart,
vagy úi szemek viháncos rabja lettél,
melyekben másként gyúl a félelem?
Örök szerelmet mínek esküdöztél,
hogy tündökölj a megtört szíveken?

Ha szívesebben hálsz a csillagokkal,

hát csak kerüld erőst a lányokat,
nehogy szépséged lángra gyújtva őket,

éretted hasztalan lobogjanak.
Kerüld a lányokat s bámulj az égre,
a gyors Göncölszekér megszán talán 
maga mellé emel az égi bakra
f szállhatsz a hulló csillagok nyomán.
~zállhatsz a hajnal és az est ködében.
a véghetetlen dr bolygóival,
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király lehetsz, hol Vénusz a királynő

B honnan a Föld csak gyászos ravatal ...

Szállj, szállj és tündökölj ezer viharban,

látod: jön már, jön már a förgeteg.

Szavad kemény villámitól az égbolt

kapui már-már visszazengenek.

Maholnap férfi vagy: mért kéne Anni?

ábrándozásod tűzvész váltja fel;

tegnap mégcsak szeméről álmodoztál,

ma már a csókja, teste-lelke kell.

Vihart akartál, hát ne féli a testtől.

parázsba lépj, izmod acél legyen,

sápadt szerelmed örvénnyel cseréld fel:

a tűz nyargaljon át gerinceden.

Égj és lobogj, mert elbukol különben

és ember légy; eszmék hevítsenek

törékeny dallamod, lásd, eltanulta

a jól igyekvő múzsafisereg.

Mester légy hát, ne mindig jó tanítvány.

kire könnyű ráfogni ezt meg azt:

erős tüdővel is dalolhatod tán

a csillagot, az őszt meg a tavaszt.

A szívedet jegyezd föl verseidben.

hiszen velőd van néked is talán 

8 akkor maga mellé emel az Isten

egy késő ősz lobogó hajnalán.

KELETI ABRAND

Táncos-léptű illatos leányok.

szagos-habas oseresznyevirágok,

lótuszt tiizve hullámzó hajukba

fölnéznek 'a magas csillagokba.

Rubácskájuk fehér záporában

sétálnak a hársak zúgásában,

daluk régi, babonás zenéje

belopakszík az alvók szívébe.
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Arra míndíg, mindig csak tavass van,

napernyővel ülnek a lugasban,

s régi költők álmain borongva

várnak egyre újabb alkonyokra.

Ó, ha egyszer is alkony lehetnék,

kelet rajzos egén bolyonganék,
szagos-habos esereeznyevírágok,

táncos-léptű illatos leányok I

Végh György


