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HALOTTI ÉNEK ANNIR6L

Zúgj, zúgj te fenyves, sírjatok angyalok,
felhők sötétjét öltsd ma magadra, ég,

bömböljetek hegyek lakói:
Anni halott, soha föl nem éled.

örökre eltűnt, mint a görög világI
Még láttam éjjel permezető szemét,

s ma már nyugodt, arany fejében
[ázmínok álmai illatoznak.

Tündér leány volt I régi regékben élt,
fl tornyos szobákból leste galambjait,

míg egyszer aztán elraboltam
képzeletem meseszőnyegével.

Felhőkön éltünk, néma sasok között,
víllámos éjek távoli bércein,

S kócos fejünk alatt a holddal
fújtuk az Űr lebegő golyóit.

Játékos angyal, szőke királyleány!
Most visszazárlak párducaidközé

merengj tovább az alkonyatban
hallgatag őzeidet beeézve,

Nem sírok érted, könnyem is elfogyott.
Mihaszna sírnék? Zúgnak a fenyvesek

s ezüst zenék kísérik álmod
égi virágok azúr mezőin.

E87'E A HEGYEKBEN

Kong-bong az est harangja
s a gyönge fűre hajtja
álmos-szeltd fejét

a margarét.

A jázmin illatától
elszenderül a távol
ma még tücsök se zeng:

oly mély a csend.

Csillag nem lesz az éjjel:
bevonta felleg'ével
csodás achát egét

a messzcséa.

Be messze most az élet!
a lázak és remények!
Az éj amint leszáll:

szívem se fáj.

Oly jó így elmerenzni,
a mult fölött kerengni
és várni hallgatag

az álmokat.

A holnap is ilyen lesz.
csak tán csöndes szívemhez
hullatja már fejét

a margarét.

* A költő "Viharok jönnek" címen ősszel megjelenő új verseskönyvéből.
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ALKONYI VAZLAT

Nyugat felé a láthatár
alkonyra gyüjti már

utolsó fényeit.

Köröskörül lángokban áll
a fenyves és a nyár
mint máglyák éjszaka.

Gyöngyház-színű kagyló az ég
s ránk nyomja bélyegét
a csöndet és derűt.

Oldozza már a messzeséz
az Éj bő köntösét,
titkait fölfedi.

Csillag-szeplős a válla mind
Tejút takarja kebleit
s a Hold a köldöke.

Titkát vir-ágos hajnalig
fölfedve álmodik
s ébredve - elpirul.

DÉMON 1943-BAN

Keble fehér halmát mutogatja csalárdan a démon;
8 körmeiről folyton rőt patakocska folyik.

Szája vörös foltj át fitos ora alatt kutooassad,
szöre bizony nincsen; mind kiszedé a csipesz.

Hamvas a bőre azért, kenegetni kenőcse elég van
s barna haján szökén csillog ezüst-platina.

Ring a csípője vadul: elbűvöli ezzel a férfit
- mamlaszek ők s bambán futnak a szoknya után

És ha vonaglani kell, ügyesen ficamít ja a testét:
fölfedi dús háj át, titka ezért sohasincs.

Nézz a tükörbe leány, két csúf dudor éktelenít el:
csak kinövés biztos: vágd el hamar, füledet.

HALAL8EJTELlrlEK

Jajgat az ÖSz zokogó viharában a Ny,ár dideregve
trónja veszett herceg, nincs hova hajtsa fejét.

Tarka virágai már elaludtak a dombok ölében,
s fenyveseit lomhán este meg éjjel a dér.

Nyár! szomorú szeretőm! még eljöhet érted a napfény,
még heverészhetsz kis kék nefelejcsek alatt -

ám míre érted a fény jön, drága leánya az Éjnek:
halva találsz engem kék nefelejcs alatt.
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