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(E kúsza látomást én nem embereknek írom,
versem többé nem érti a puszta Értelem 
tartós palacka zárva a jövőre bízom:
hadd fejtsék meg, ha tudják; mert titkát elvíszem.)

Hét éjjel nem aludtam, hét éjjel vert a zápor
s üszkös szívem belyén csörgőkígyó lapult -
míg, végre megszökhettem a sárkányok csarnokából,
hová az Úr állított élő oszlopul.

Gályám nem volt, liajóm ott úszott a barna égen,
így hát tornyos felhőkkel szálltam a víz alatt,
és szörnyű, lompos indák tekergő erdejében
csigákkal építtettem fénykagylós váramat.

Karvaly szelek tódultak utánam mérgeikkel
egynek sem volt a esőre vörös, miként a fű,

s a piros hátú hullám dühében mégse vitt el
a partalan szigetre, hol élt még aHalszemű.

Ott ültem, békák, kígyók elkergetett királya
ezüst-arany medencék eget rejtő porán 
árnyék kíséretemmel a fényes éjre várva
csillaghullajtó kóbor ezredévek alkonyán.

És megszűnt minden élet, tavasz se szállt fölöttem
csak ültem ott s nem jött az ősz, a tél, a nyár 
B mert hangtalan dalomból bogos hálót kötöttem
tavak elhalt lakóit nem vártam vissza már.

A Halszeműt se vártam, egyszercsak mégis eljött
szabéka zöld szegélyén szivárvány álmodott 
fehér csillagok ringtak szavában és a felhők

száz más szigetre vitték a tüskés bánatot.

De akkor fölkötöttük a Hold kampös szarvára
a zendülők vezérét, Bambát, a Félkezűt:

csak így esett el Edmond Belfort .goromba vára,
hol csúcsos éjszakákon árny égett mindenütt.

Árboctalan vitorlák szelték amesszeséget,
mely kék volt és fehér, míként nálunk a dér
egymásután feküdtek a porbahullott évek
s az ég mélyén hideg lángokra gyúlt a tél.

Hetvenhét este néztem farkasszemet magammal:
szemöldököm kihullott, látásommegfakult
s hiába vártam kinccsel és fénye tört arannyal
tékozló fiúként nem tért meg hozzám a mult.

Rég elhagyott planéták keringtek álmaimban
és zöld sörényét rázva, toporzékolt a vihar,
minden gyümölcs ből ettem s minden vizekből ittam
míg befedett az Éj védő szárnyaival.
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Mi lesz a sorsom eztán? orgyilkosokkal éljek,
vagy keselyűk elé vessem a szivemet?
Hetven garas az ára a tolvaj életének,
hagyom hát akkor inkább, hogy láncra verjenek.

Hetven! folyton csak hetven: míndíg a hét kísértett:
amerre eddig mentem, mindig és míndenütt:
hét álmos csillaga van a Göncölszekérnek
s a Marslakóknak hetven: hordónyi kedvesük.

Aztán egyszercsak elhalt a Medvék brummogása
s vállamra vettem a Földet és Napot -
szegfűt űztem a Vénusz türkisz-selyem hajába
s szárnyam alá bújtak a didergő csillagok.

Világos Éj! vigyázz, a kedves fenyvesekre,
élszállok nyomtalan, miként a füst s oly hirtelen
egy üstökös uszályán bánkódom majd merengve
s az Űrben új bolygóként kering horgas fejem.

Mért félsz az éjszakában egek szigete: felleg?
mért száll a sárga füst el, mért szálltok el ködök?
s te sem maradsz, hiába énekellek
galambos szürkűlet, eltűnsz a köd mögött.

Nem tűz ég a pokolban: a jég fagyasztj a tested
s csalánnal hetven ördög csiklandja talpadat 
rossz fát tettél a tűzre? ujjadből nyársat nyesnek
s szöges deresre húznak, hogy kipihend magad.

Jaj nem tudom: mí történt, nyelvem hebeg-habog csak
ma minden szót felejtek, magyart és franciát 
zörejek hullanak számból: tompán-bután dadoglak
esetlen hangcsoporttal, legföbb zene: Világ.

Nem lett a feleségem, Suzanne La Roche, szegényke,
meghalt belé a kedves, hogy megnéztem szívét
Cleopátra gyűrűjét húztam halott kezére
tán megbocsájtja bűnöm az oly türelmes ég.

Halál! egy pillanatra sem hagysz nyugodni engem,
kimondhatatlan titkod velem van szűntelen:

csak egyszer tégy kivételt, oldozd meg béna nyelvem,
hadd kürtöljem világgáz az élet végtelen.

Vagyok, leszek és voltam: nem tünök el egészen:
a Nap, a Hold, a Csillag s a szenvedés örök;
ki annyit szenvedett ennen pokoltűzében.

mint én, annak helye van a csillagok között.

Varázserőm ha elhagy, ha mint a többi ember
két méterre a földben én is csak por leszek:
sírom messze kerüld el: mert lángtalan tüzemmel
miként bárányt a farkas, fölfalom .lelkedet l

Végh György


