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Mi vár üt én reám? 
Bölcső-csónakon jöttem, koporsó-csónak vár rám. 
Eszmék emlőin nőttem, ereimbe csempészték az elmúlást 
Tavaszok voltak pajtásaim, viharokkal cimboráltam. 
Nem akarok elmúlni a cimboráimmal. 
Kapaszkodnék a fecskék szárnyába, 
de a fecskék tovatünnek. 
Megnyergelném fiúk nyihogó tombolását 
de a fiúk tovatünnek. 
Lányok bimbózó bájain tutajoznék, 
de a lányok tovatünnek. 
Mi vár itt reám? 

Arany-hidat verek hitből, reményből, szeretetből. 
Az elmulás erecskéi, csermelyei, folyói felett, 
tavaszok eszmék, filozófiák felett, 
emberek, Nap, Hold, csillagrendszerek felett, 
az elmúlás tengere felett, 
arany-hidat verek Ahhoz, 
aki nem jött és nem megy, 
aki nem volt és nem lesz, 
aki Van! 

Mécs László. 

GYÓNTAK A LILIOMOK. 

Fehér álmok lengnek körül, 
szived örül, 
ha látod és kimondod: gyermek... 
Lelkedben liliom-mezők feselnek. 

Pedig ha valaha valaki 
meg tudná gyóntatni a liliomokat, 
micsoda csúnya, csirázó titkokat 
lehetne vallani 
hallani. 

Mert furcsa ez az élet-komédia: 
amerre lépsz, temető mindenütt, 
embercsontok 
porlanak, megromlott 
szívek, ágyékok, epekövek 
s a liliomnak a hajszálcsövek 
csatornáin nemcsak derüt, 
de ős-romlást is fel kell szívnia. 

Én hirdetem: 
mocsár-fenekén is van arany homok, 
de hirdetem, 
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hogy kígyót rejthet a legszebb virágbozót! 
Nézd, tegnap gyóntak a liliomok, 
ezek a fehér első-áldozók. 
Az egyik így szólt: sokszor átokszót 
szórtam apára vagy az öcsikére 
(s égre kiáltott Ábel kiöntött vére...) 
A másik szólt: csúnyát gondoltam, 
(hol bujkáltál 
ó Kleopátra buja vére, 
míg rátaláltál 
e liliom hajszál-csövére?!) 
A harmadik szólt: 
macskát kínoztam, verekedtem, 
(ó Heródesek, Nérók zsarnok kéjvágya, 
elporladtál, mint átok-trágya 
s most rádtaláltam 
életté váltan 
e liliom szírmába keveredten ...) 
«A gombozásnál csaltam, loptam, 
felebarátaimmal köpdösődtem.» 
(Hogy ezt hallottam, 
fölfeketéit fölöttem 
az egész ember-múlt, a történelem 
és minden förtelem . . . 

A liliomok gyóntak, megtisztultak, 
megkönnyezték a felszívott rút multat, 
most kígyótlan a virágos bozót, 
olyan szépek az első-áldozók, 
ma himnuszt zengnek róluk a kövek, 
— de lelkemben vér-, könny-eső pereg, 
mert holnap tán, ha a hajszálcsövek 
a földből újabb táplálékot vesznek, 
hozzánk hasonlók lesznek: 
emberek! 

Mécs László. 
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