
D A R Á Z S E N D R E V E R S E I 

N A P F Ü R D Ő 

Mellünk pőre s csupasz volt a hátunk, 
Lehunyt szemmel napsütésre vártunk, 
De mást hozott a várt pillanat; 
Sugár helyett más futott szivünkbe: 
Gyors golyó szaladt. 

Ki nem hullt el, bukdácsolt előre 
S szája tárult: vér csurgott belőle 
S melleihez kapott egy leány 
Fedni őket — Rájuk csizma lépett, 
Már ki tudja, hány ? 

Pár futott még, messze nem jutottak, 
A többi már mind sokkal nyugodtabb, 
Mindegyik csak ugyanúgy maradt 
Amint feküdt, ahogyan elérte 
Az a pillanat. 

Egy asszony eltakarta szemérmét 
S így sirdogált, néhány percig élt még 
Aztán egyszerre elhallgatott; 
Meztelen hátak s mellek ragyogtak — 
— Napozó halott. 

Búgás húzott nyugatról keletre, 
Könyvem nyitva hullott az ölembe, 
Ki felveszi, elveti odább. 
Nem volt semmi már a szemeimben, 
Se öröm, se vád. 

S a ruhátlan, napsütötte testek 
Közt már egyenruhák is hevertek 
Zöldesen, szürkén tarkállva itt 
S egy tank messze a tengerbe gázolt 
Mosni láncait. 
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VERSEK 

P O C S O L Y A 

Nem tudom, hogy meddig leszek még jó. 
Eljött tegnap hozzám az anyám 
S mert szép voltam és tetszettem néki, 
Azt mondta, férjet kapok talán. 

Eljött hozzám. Tegnap nagy dagály volt, 
Sose volt még ily közel a hold; 
Jött az anyám a gátakon által, 
Szép volt, szőke, és jókedve volt. 

Mikor elment, kedvesen mosolygott, 
Aztán, hogy ment, pillanat alatt 
A semmibe magával sodorta 
A hidakat és a gátakat. 

Tó vagyok csak, de kerek ölemben 
Ajándékul sok minden maradt: 
Itt hagyott ő játszadozni nékem 
Ezer csodás, csillogó halat. 

Szelid voltam eddig, ízem édes, 
Ám ő bennem sok mindent hagyott 
És azóta nem jön senki hozzám, 
Mert nagyon sós, könnyízű vagyok. 

Most már csak a vőlegényem várom, 
Valamelyik tengeri vihar — 
Az egyikük — ő mondta — meglátott 
És azóta csak engem akar. 

Elmegyek én vissza az anyámhoz 
S viszek mindent: hinárt és halat 
S ahol laktam, e keskeny gödörben 
Csak kő s unalmas homok marad. 

Elmegyek én vissza az anyámhoz, 
Hogy mostantól véle egy legyek; 
Meguntam már nagyon ezt a tájat, 
Bennem fürdött tehén, eb, gyerek. 

Nem voltam más: birkák usztatója, 
Bóbiskoltam, már ébren vagyok. 
Nemsokára mind bennem fürödtök; 
Késő, ne is rimánkodjatok. 
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