
11Versek

Nagy Attila

 
La Cerbaia

A toszkán dombok csendje lágy
Hajnalokkal járja át
A boldog léttől másnapos
Testemet mit pára mos

Madonna fonj át és szeress
Volterra kelő napja les
Az ég kicsattan s szárnyain
Angyal repíti árnyaim

Hallom a szíved mint dobog
Hogy sejtjeid mind boldogok
Mint Bacchus éldel víg borán
Derengek tested bíborán

A régi utcán

Repül a névtelen hógolyó
Az időben mely elfolyó
Elébe állok – eltalál
És nevetek mert nem halál

Míg önmagunkat álmodom
Bennem csatáz sok volt-rokon
Árnyat ölel az árny – s a tél
Hümmögve mende-mendegél  



12 Versek

La perle de Genève

Ma megtudtam hogy eltemettek téged
A messzi Genfben mit szívem csodált
Fa lombja hulltán szép november égett
A Hold a Vénuszt tolta hát odább
Lélegző álma voltál itt e kornak
Diadém mit asszony hogyha hord
A férfiért ki ízét mint a bornak

Reád testálja lelkét mert a mord
Idő és tér a Sein und Zeit s a többi
Előbb-utóbb egy gyöngyben éli létét
Derengő elménk míg halomba dönti
Egész világunk – árnyai a Léthét
Lebukva isszák s kancsónyit elém
Tesznek le immár – s elindulsz felém

Cantus
Reneszánsz tájak vándorló Szépe
Éneklő bokák meztelen porában
Közelít felém dúlt napok sorában
Nevezem Élőnek kinek a fénye

Emlékek ívén vonz engem oda
Hol játszani kell a könnyítő dallamot
Szívem a fáradt is dobbanó dalba fog
Vinnélek hoználak s nem tudom hova

Részemnek része kit festene Giotto
Sarudat megoldva karomba szaladj
Csukd össze bennem karjaid s maradj
Ártatlan tavaszon mezőim kibontó



13Versek

Donkihot

 A megnyugvás ösvényén
 Poroszkál egy szamár
 Mellette gyalog-Donkihot
Fegyvertelen és sima arccal
Követi őket cimbalmos batár

A batáron Dulcínea
Piszmog egy csipkén s énekel
Pattog a hangszer elhalkulóban
Megbékél minden már az Úrban
Így szállnak hosszú évek el

A szélmalom ma
Áramot termel
Mosolyog mélyen Donkihot
Vigasztalja Dulcíneája
A sok haragért mit kihord

Nyugszik a Nap
S a telt képű Hold
Bevonzza létük csillagait
Dulcínea is arra kémlel
Hol fűszer ontja már illatait


