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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,
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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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