
WEÖRES SÁNDOR

A nagyobb könyv versei.

Londoni versek

***
Lassu es6

permetez,
órák szárnya

lengedez.
Egyik óra
visz a jóra,
másik visz az
ördög-tóra,
egyik visel

krinolin t,
másik gyászos

bakacsin t.

***
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Megjelent az
Egybegyűjtött írások 2,

374. lapján.

Száraz fa, lombtalan, gyümölcstelen,
idegen lélek, meddig sírsz nekem,
rázva felém kuszaságod sötét
bogait, reccsenő rengetegét?

Ne busulj, egyszer elkap a vihar,
megforgat és tövestől kicsavar,
s teföldtől nyirkos, boldog és halott
gyökérzeted az égnek mutatod.

***
Mikor anyából földre tettek,
hová keverték röptömet?
Embernek többé ne szülessek,
szárny nélkül élni nem lehet.

London, 1963. aug.

***
Megfagyott csillagok
az elmúlt percek
emlékemben.
Minden táj elhagyása
egy-egy meghalás.
Zsúfolt napokon,
suhanó utazások
gyors zsilipjein
egy nap ezerszer
hal meg az ember.

London, 1963. szept. 3.

***
Egy
hegy
megy.

Szembejön a másik hegy.

Ordítanak ordasok:
Össze ne morzsoljatok!

Én is hegy,
te is hegy.

nekünk ugyan egyremegy.
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1Bulcsu a
Siklós-házaspár

legidősebb gyermeke.

2A Siklós-lakáshoz
közeli áruház neve.

***
Ellopták a Szaturnusz gyürüjét,
keresik a tolvajlás tettesét,
hogyha megtalálják tényleg,
megbüntetik, ez a lényeg.

London, 1963. szept. 3.

***
A Szaturnusz gyürüje
marmaláddal van tele,
hogyha Bulcsu1 megeszi,
jól teszi.

A Szaturnusz gyürüjében
nagy pártgyülés folyik éppen,
felkiált a párttitkár:
kilenc holdat beszerveztünk már!

***
i

i
i OU

i

***
John Barnstóz2
a marmalád
Bulcsufiú
megkeni vele anagymamát!

***
Csillagerdő sürüje
forog benne fényesen
a Saturnus gyürüje.
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***
zongorázni tanul a tavirózsa
karcsu füstjének lány-alakja van
mikor halászhálóban elteszik
becsavarják az esti harangszóba

tizenkét táj eltelt azóta
rézgyürük mocsarában
Mohammed futásában
nagytanácsok jelhőjében

a papok mindig visszatérnek
szalmakalapban játszani
örök hegyeket hengergetni
mocsarakban is megmaradnak
hegyeknek és papoknak
nunc et semper in aeternum

***

***
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A kisebb könyv versei.

,Siklós Bulcsu, Csanád és
Melinda a Siklós-házaspár

gyermekei.

A vers fölölt található
szöveg: Londonban

Álmodott vers

***
Of the Kangaroo ríver
sleep a ship
with elosed lips
and with the wife lunar
and with one old huszar
of the Kangaroo ríver.

Mariettának ésBulxunak (sic!) Chanaadnak Melindának szeretettel Sanyi1

***
Esther ma chere
ma mere lunaire
dans la nuit
sans ennui
Esther ma chére
non ennemi
mais je suis
ton or sans Louis
non iz Saint-Louis
maís seulement
iz Budapest
et iz Londres
maintenant.
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