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VERS, SEMMIBOI:.

Jött egy gépkocsi. Még az út mögött
rémlett csak távol zümmögése,
de már a 1'őt roogyokba öltözött-
táj megneszelte, mint az üldözött,
s megállt egy perore szívverése.

A dübörgés nőtt, és az út hideg
testét ősz ülte, ködbefúlt, 'L'CLk;
a nyárfasort borZJongás lepte meg,
s az aszfalton a vizes levelek
félénk kezekkel összebújtak.

Egy mozdulatian, rémült félelem
lett minden. Hullott sárga !omban
döglött méhecske tárta védtelen
testét a rém elé, mely hirtelen
kibújt a ködből fönn a dombon . . .

S volt, nincs ... A szürke, viZ"tanó robaj
már elrohant. - De: huss! - boszorkárny
tánccá perdült a nyar(flaló szilaj
légáramtql az út: szá11az zsivaj
zúdult, s kavargott, mint az orkán;

talpra szbkkent az álmából-cibált
pusztuló, sápadó levélhad, -
majd ernyedten, mint holt tiszavirág,
libbent vissza a hulló csenden át
nyugodni mind. Már este lh6

volt, - messze járt az autó, csilLagot
szitált a köd, sötét lett, aztám
a nyárfasO(T sóhajtott egy nagyot,
s vállán kapával, fázva ballagott
haza egy dúdoló parasztlány.

XiALAPALD KI ASOD

Kalapáld ki álsód:
reggel lesz, s a föld kemény.

Éjszakád világa
elfelejtett költemény.

Cukorkák a' színek:
ízüket kóstolgatod. 

Csókot szór a Napnak
fényesszemű ablakod.

Kedvesed, a hajnal
kertedbe nyit rÓzsMrt. 

Kárpótol a szépség
a hiányzó jóságért.



AUGUSZTUSI SZEMUÉLöoES

Mint egy súlytalan, örök-szabad
hószárnyú vadmadár csapat,
röppennek ,a szemnyugtató, tág
kék multba lassú nyári órák.
Utánuk indulnék, ha tudnkk,
de jobb talán így, egy azu'/'lkélk
délután mélyén, álmatag,
ha karját tárva vár 'a pad,
leülni a földvári mólón,
míg elmerít, mint horgot ólom,
a békesség. S mint kisgyerek,
ha festőbácsit nézeget,
ki görnyed háromlábas állvány
előtt, s nagy haja őszes-sárgán

hullik nyakába, míg ezer
tónust, komtrasztot, színt kever:
úgy bámulom, oldalra-hajlott
figyelmes fejjel ezt a hajlott
öreg művészt, a vén Nyarat,
hogy palettáján sugarat
s meleg bamát, aranyló zöldet
fémes ezüsttel és kemény
acélkékkel hogyan vegyítget
s hogyan lesz vászna költemény,
s láthatár-ke'1"etezt€ képén,

José-Maria de Heredia:

SZIESZTA

•

a tájban, távol és közel
hogy mozdul ember, élet és fénf/,
s napot hOgy úsztat síma kékjén
az ég, mely áld és átölel.

Augusztus. Villam5 derű.

Most minden édes, egyszerű.

Szeretlek, ember - te csodás,
harsány nép, színes áradás,
munkád után ki napba-tárt
szívvel bejárod a határt,
s utad körül fényben-fakadt
virágok térdet hajtanak.

Kézenfog féltőn a világ,
mint apja megkerült fiát,
s te megszoritod jól kezét.

A tájé vagy s a táj tiéd:
vigyázz rá holnap reggelig!
Színével munkád megtelik,
s mint zöld, amny, kék tűz ahabban;
egymástól-elváLaszthatatlan
gyujtsa ki életed hulláfmJv·erését
a fény, a béke és 'a szépség.

Egy méh se döngicsél, torkos bO(Jár se dong ma,
anagy, napverte fák alatt: alél a nyá'r
s a sűrű lomb között borongó fénysugár
smaragdbársony mohók színét szitál}a zsongva.

Dús ágak dómjain tör át a Dél bolyongva
s álomra lankadó, csukott pillámra mátr
ezernyi surranó láng rőt hálója száll,
mely elnyúlik s haránt hasit a lomha lombba.

A tűzfátyol felé, amelyet sző a nap,
- törékeny lepkeraj - nagy pillék ringanak
illattól ittasan s kábán a napsugáron;

s 1IÚg ujjam megragad minden piciny foná.lt,
e fényhálóba, mely aronyszínekre vált,
- boldog, betelt vadás.z - az á"tmaim bezáirorm.
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