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KBREDÉS

Az erkélure lépek, Megtámad a hajnal
s alkohollal törli arcomat.

Lent s körül az erdő égnekborzolt hajjal
. ébredezik s ásít nagyokat.

.A közeli fákat nézem minden reggel:
a harmatot rázzák szerte-szét,

egy osupasznak mondlák: s kacagnak: "fe, fedd eJr'.
s ködvattával mossák le az éjt.

Vidám-nedves minden körülöttük, én is .
.A csúcson a Nap pihen, megáll ...

Gy6gyulok; a vak éjt, lám, legyőztük mégis
s a friss harmat mind szivemre száll.

REGGELI

,..Mit álmodtál?" "Nem álmodtam semmit:"
nÉn pedig egy óriás halat,

bekapott-kiköpött
s menráaott, hO[JY csontom se maradt."

Kikergetik ~zemükből az álmot,
felnevet a szomszéd asztal is:.

"Csúnya hal - gonosz hall"
csúfolódnak s minden szem hamis.

Forr6 kávé bársonJI szaga szálldos,
asztalunkon megcsillan a méz:

".Azt már nem!" - szól a Nap,
lJ fényt zúdít be: "Igy kell, idenéezl"

BOHöC

Fényes na·p ez, hideg is 
ragyogó,
ieisze csaitoa valahol,

minek is'

.Azért, l/Ofm a kedvedet
aprózza,
h"U""fod csak s neked lesz

meleged..
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Ezer madár! Nem fágtolt
szeoénuekt
Vércse felel: N em! - 3 nagyot

kiáltott.

Leülök és hallgatok:
zörrenés!
A bozót most mearemea:

ki van ott?



Széncinege repdee itt,
most amott!
Jaj! 'fekete kalapod

leesik!

"Nem esik az!" - mondja és
rámkacsint:
"Uaor] lusta, kár most a

pihenés!"

GÖrg.i a_bor

IST

"Hej megfoglak, te csibész!"
ugrom én.
Ő elrepül fi kikacagva

visszanéz ...

A SUSOGÓBAN

Hideg, metsző szél fúj, a meleare kerget,
a többiek szintén fedél alá mennek:

itt a fagyos óra,
megtelik most minden hívó-meleg sarok,
könyvvel s vörös orral én is oda. tartok,

be a Susogóba.

A nagy üvegtábla előtt ülünk sorban,
mint fázó madarak húzódunk meg: hol van

a legmelegebb?
.Áhítatos csönd, itt csak susogni szabad,
némán nézzii k lent az a.célszín tájakat,

amint feketednek.

Olvasok. .. A meleg általjárja testem,
boldoo fáradsággal a könyvet leejtem:

"Klim Számgin élete,"
Kopogtatnak s nézem: az órjás üvegen
rajzol a tél: lám, a fagy kopogott nekem

- mintha irigyelne.

A !'mON

Szürke sziklán üldögélek s nézem
mint von!tl q. köd lassan, kimérten.

Itt a kék csúcs - lentről oly kék! - tiBzfa-,
a téli fényt szomjúhozva issza.

Szürkül minden, a Nap fent már rlJgen
osupán fakó bádoggömb az égen.

.A völgyekből kúszik már a köd [et;
súlyos, mintha megtelt volna földdel.

Elborít e habzó, szürke ár,
számban megült vasas íze már.

De mielőtt elfedne, még látom
ezemben egy csúcs győzelmét az áron.


