
RÁBA GYÖRGY:

VERSEK~

y AZA-FELIRATOK

A gyümölcshozó Nyár ágyán születtem,
becéznek a lombos Ősz fürt jei,
hátamban a Tél s a Tavasz borít zöld
leplébe, ha az Angyal kürtje hi.

•
Milyen bitókat láthattál. Szabadság,
milyen kard fényét, mily szégyenpadot,
hogy menekülsz iszonyodó fiúként,
s felénk már arcodat sem fordítod?

•
Kis kerlemet kék fellegekkel ástam,
gyomláltam hét napon, hét éjen át,
II hogy pilláimat végre felvetettem,
az ég hullatta rám liliomát.

•
A sárkánnyal viaskodtam, röpültek
a véres karok, lábak és fogak
s a balga éjben láttam újra nöní
a csonkokból az új sárkányokat.

•
A kedvesnek vén, pókhálós palackban
egy csillagot küldtem a tengeren;
útján sirályok kísérik s utána
a Hold lobogtat kendőt könnyesen.

•
Már köpenyembe fú a szigorú szél,
boromba hull a csillag és a lomb,
az erdő dérrel álmodik s a menny ís
konok felhőkkel hervad és borong.

•
Hozzád siettem, fogoly Csipkerózsa,
fl botjával rámütött Aldebaran, 
fejem fölött akkor száz ősz suhant el
és százszor nőtt szirom aszilvafán.

•
Fehér gyászban végre sir a herceg,
a sok gyémánt a rétekre peres,
ha .iő az alkony, tarsolyukba ~yüjtik,

szegény és gazdag, ifjú és öreg.

• A költI! sajtó alatt levő, Az Úr vadászata e. verseskönyvébllL
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Vesd vízbe gondod, a hegyen barangol] 
8. szél elfujja bozontos hajad,
húzódj kamrádba s olvass, a homályban
a gyertya lobbot vet s húsodba kap.

*
Nagy, árnyfaló máglyát gyujtottam egykor,
de elhagyták a drága asszonyok,
hát most csak [ámbor őzekre vadászom
s jaj, hosszú tél, ma már elhamvadok.

*
A szarvascombra, szép címhez illőn,

bőven nyakalta a bolond a bort 
most vad agancs ok görgetik az úton
s híven forog vele a nap s a hold.

*
Az Újhold-korcsma tornácán tanyázom,
öblös pohárba öntöm bánatom,
tanum az ősz, a rideg ősz s az őz is,
kit puska űz a ropogó havon.

*
A mult éjjel meghívtam asztalomhoz
barátkozásra az Ifjú Halált, -
ezüst köntösben vártam és fölöttem
jobbról, balról egy kardos angyal állt.

HóESÉSBEN

ősszel a vad szelek
tomboltak mérgesen.
Fáztak a nagy hegyek,
reszkettek csöndesen.

Száriták a hegyeket
a tündérek nagyon:
hópelyhet hintenek
végig az utakon.

Fehérl6, angyali
friss lombbal leng a gally.
Lassan' a mennyei,
nagy paplan eltakar.

F.ecskékről álmodom,
felhők bölcsője ring,
s egy csillag-ablakon
az Isten kitekint.



GYERMEKI JANUAR

Álmodik a rét, mező,

az árkokból a téli homály sarjad.
Fönn a lágyan pelyhező

hó függönyében verdesnek a varjak.

Sértett, duzzogó gyerek,
kit megvertek, víg kedvét összetörték,

mert tiltott ételt evett, 
magamra húzom a föld lepedőjét.

Anyám zápor könnye sem
mossa többé pirosra földes arcom.

Ott topogva csöndesen
jámbor medvék dörmögnek. amíg alszom.

Nem tudom, dőlt trónusok
kocogtat ják-e kopár palotámat,

vagy tán vén erdők kopott
szálfája, melyre vihar lába hágott.

Nem tudom, kinek lobog
a kedves szíve, nagy éjem világa...

Nyíló rétre gondolok,
szelíd anyóra, hancurozó leányra.

A boldogság harmatoo
fehér virágát, égi csősz, vigyázom

s szírmaít egy csillagos,
kék éjszakán szétfúvom a világon.

Rába György
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