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ELMENNÉK ...

mint szarvas, kire hirtelen
ráhullott a hold fehér fénye,

s nem moc~an... csak reszketve.
babonázottan néz az égre,

pedig csalják selymes füvek.
vad patakok - ősz sziklák felett,

de testemre ezüst béklyót,
bökös bogot hurkolt két szemed.

HEGEDÜS ZOL'l'AN:
CSODÁK

A csikók

A rét huppanva fut a hegynek,
a Kerek-dombon csikók legelnek,
fiatal derekukat hányva
verődnek vidám karikába.

Pipaszár lábukon szaladnak,
dús, őszi füveket harapnak :
sörényes, karcsúdad nyakukra
komoly, nagy lófej van akasztva.

A bivaly

Fekete szakállát lengeti a szél,
lomha, nagy testét áztatja a sárban,
mélázva nézi, hogy krumplit cipelek
a piacon át egy öblös kosárban.

IMEe;.; BI~LA:

NAGYMOSÁS

Mikor az őszi szél előtör

És bőg a rőt tarlók fölött,
S a didergő mezőt először

Súrolják hömpölygő ködök,
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SEMJÉN GYULA:
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Amikor egy emlék sem őrzi,

Hogy valaha napfény ömölt,
Valamilyen rejtelmes, ősi

Verembe csúszik be a föld.

Mert mialatt a napsütésben
Fényesre és cifrára vált,
Hiába lobogott merészen,
Nem tudta elűzni a sárt,
A port, amely minden örömnek
Gondtalan résén átsuhan:
Ősszel szél fúj, s-a föld bezörget
A mosókonyhádba, Uram!

áh dohos lég, rószszagú gözök,
Földünk tisztító vegyszere,
Az örömök által legyőzött

Ember tisztulni így mer-e?
Felszáll a köd, s a fiszta földre
Az ég fehér leplet havaz,
Hogy omló ráncait betöltse
Virágaival a tavasz.

Bárcsak a nyári öröm népe
Ugyanilyen színt váltana,
S a téli viharok elébe
Ennyire tisztán állana.
Mert mindig félek, hogy hiába
Őrlődik és kopik tovább,
Míg szapulja az ősz homálya
A sűrű ködhullámon át ...

AZ ŐSZI NAPHOZ

Az erdő néma volt, akár a templom.
A sárga-lomb közt kéklett még az ég,
De lenn a fák tövén árnyak ültek,
Mint imádkozó, kendős nénikék.

A tísztáson, hol őszi éjszakáknak
Nedves húsától porhanyós a föld,
A lelkem, im, maroknyi fény a ködben,
Szent napsugár, most téged üdvözölt.

Téged szólít, csillagból árva csillag,
Kit látni hív a fény, mely megvakít.
Köréje már búcsűzni gyült az élet,
S hulló november, sár marad csak itt.

"'G lU"



Az elmúlásból így kiált utánad,
Te múló jóság, ingatag, pogány
Bálvány, kit fájva sír az őszi bánat
A hervadó napoknak alkonyán:

Lángolj ma még, lángolj és verd szívembe
A tűnő nyár tompult arany nyilát!
Az erdőszélen lábát húzva ballag
Már ifjúságom, megrokkant diák.

Ints, ints neki: Hé, télt aludni szépen
Álomhegyekre jer hát, kis rokon,
Míg szél turkál a rothadó avarban
És köd legel majd lenn a dombokon.

'TŰZ TAMÁS:
TÉTOVÁZÁS

Most leesavarom a villanyt.
Elég volt.

Fölöttem millió tűzet villant
az égbolt.

Nem furcsa ez? E fáradt mozdulat,
mely mindent

felold ... Megkapják mind a sorsukat:
fellibbent

percek, órák, szédült alkonyok.
Elúsznak

most a semmibe. Jó, csak szálljatok.
De túsznak

itt fogom az árnyatok. A szekfűk

illatát,
mely lengve szállt a szélben s a konok

szilvafák
barna hűvösét, hol sorbaszedtük

egykoron
a gyermekálmokat . .. Maradjatok!

Megfogom
az árnyatok szegélyét. Ne hagyjatok

magamra .
vagy mégis menjetek. .. és tétova

szavamra
ne adjatok. Ne lássam már soha,

mi rég volt ...

Most leesavarom halkan a villanyt.
Elég volt.

Fölöttem millió tüzet villant
az égbolt.
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LÁZÁLOMBAN

Karodba nem ölelsz :
mégis áldalak

szemembe nem nézel:
mégis áldalak,

Hasztalan kereslek
őszi hajnalon,

erdőkben bolyongva,
lombos útakon.

Mért kerülsz el engem?
mért is élek én?

Mért zavarsz álmomban
kínom éjjelén?

Hiába kerülsz el:
itt vagy éjszaka,

velem van hajadnak
kába illata,

és szemed is mindíg
villog és gyötör 

elmém elborul s a
félelem megöl.

Hallod-e? már megint
kürtők zengenek;

ölelj. a karodba:
védj meg engemet!
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