
Kigombolt nyakadat
láey leány-szél nyalia _
hacyd, hadd lebbenjen ki
mint selyem nyakkendőd
rnelledbőI e sóhai

örulhetsz öIülhetsz -
lent a patak paíián
ljlő betee fűzfa
mossa már vén lábát
a langyos kék vízben

Boldoeabban mintha
k€dveseddel jáínál.,
hidd, hocy ez a patak
tenéked számláIia
csillogó pénzeit

Egy peícle kinyílott
szemednek az écbolt -
olvasd el e dombsort
s a szétszórt kis házák
gondolat-ieleit

Hal]ea, velnj kezdi a
távoli kakukkszó
ne gondoli semmire,
ne, ne, ,csak ezt a húú
íigyeld mely füledben

Puskámmal Vállamon, tapostam
a szántást órák óta már
haiamat a szél |ódítgatta
bokáinrat a barna sár
futottanr is, elért a zápor
de egy bőlombú tólgy alatt
mint óriás kotlós tővében
kiböitökern a ziVatart;
dő|t az eső de ott meleg Voit,
mint fészkek fűlledt f€nekén
Vígan forogtam mí€ fejemben
kölni kezdeü e köitemény]
kidelült úira, füttyentgetve
kószáltam tovább, a nyulak
(tilalom Volt láiUk) nevetve
íázták felém kis iobbukat
galambcsapat lebbent előttem
mint széthulló fehél csokot
fölf€lé hUlló tiszta sz]rmok]
mint bueyboíék a Víz aló]]
H'te]en m].tha ví2 alatt, mé]y
tó alatt egy mesebeli
táion álltam és né,tem volna

mele€ sóhaíoín szál]aniI
ecy füttynyi füíge b!bolékot
mely szívemből lobban elő
és száll feléd föl, a fölszínre
levegős, napfényes iöVő]
Mál alkonyult, midőn a tisztes
malom mellett melynek öíeg
szíve o]y békés€n tagolta,
méíe a kő..yú peIceket,
arnidőn ráeszméltem arra,
hogy n€m a zsákmány, nem a vad
csalt el hazulról mást kutattam,
a íejlő bu]káló tavaszt
az éIkező tav3szt, a lágyan
csipegőt be,beüz€nőt.
azt haiszoltám, a mecúíu]ó,
a megúiító friss időt
s tán iíiúságomat meleneve
indultam üresen haza.
fiatal kutyámat Vidáman
messzirő1 üdvözólte a
vö]gyből e€y másik kis kutya

lllyés Gyula: ,,Haa á magasban " cím íí, l 972_ben megielent vetseskötetéből,

Száz éve született lllyes Gyula

pünhösdi ének

gyantás szél-vonóval
csiklandozza Iéted
€yerek fecsegését
s € Velsnek solait,
mely dalIa vált benned

Ne nézz ne nézz vissza,
ha€yd hadd íicánkoljon
szíved fent előre
mjnt fád csúcsán fénylő
csókok kóZl a levél.

Hagyd. két kéznél focva
vezessen e karcsú
illat, - ha másnak.em
magadnak a földet
tán még m€cválthatod

Ne gondolj most alra,
hogy elmúlik mindez
s €lég egy gondolét,
hogy csengve széttör ön
szemeden kék álmod

Ezer égrelengó
szíVeddel csak ]épdeli
költőm! - ma tö]t botod
könnyező rügyei
Vi€yázzák Utadat
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