
N A P K E L E T 

R E M É N Y I K S Á N D O R ÚJABB V E R S E I . 

Nincsen levél... 

A klinikán a portás egyszerűn 
És sajnálkozva vonja meg a vállát: 
«Nincsen levél.» — Ma megint nincs levél. .. 
S tán sose vártam még így levelet. 
Nem egyfelől, — de széttépett világom 
Minden parányi szögletéből várom 
Szorongásomra a feleletet, 
S hogy «jó hír» legyen: evangelium. 
Nincs két hete, hogy egyedül vagyok, 
De ez a két hét örökkévalóság, 
Miért, — az Isten tudja csak talán 

Ha özönével hullanának rám 
A jó hírt hozó testvér-levelek, 
Mint most a fákról záporzik a lomb: 
Talán, talán csak az nyugtatna meg. 

Mert éjjel furcsa vizió kísértett: 
Zarándok-lelkem botot ragadott, 
És koldusbottal, koldustarisznyával 
Suhantam sok-sok kedves portán által, 
Mindenkinél jártam, kit szeretek. 
Fogadtak zordon gladiátor-arcok, 
Méla mosolyok, vagy kisírt szemek, 
És mindenfelé több bánatot leltem, 
Mint amiről sejtelmem lehetett. 
Mert mindenkinek több, nagyobb a gondja, 
Égőbb keresztje, semhogy azt kimondja, 
S én úgy akartam lenni akkor éjjel 
Mindenikük Cyrenei Simonja . . . 
Eszembe jutott a cserélt keresztek 
Legendája is, s eszembe jutott, 
Hogy mégis csak az enyém legnagyobb: 
Mert ime, kitárt karom reszket, reszket, 
S a kedves vállán mozdítni sem bírja, 
Nemhogy levenni róla a keresztet. 
S nincsen levél, — ma megint nincs levél. 
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A levélhordó jön-megy a kapun, 
Tehetetlen, szorongatott szívemre 
A kórház-kerti fáknak magasából 
Hull csak az őszi evangelium. 

Non omnis moriar. .. 

A székesegyház roppant tornyai: 
Négy óriási felkiáltójel 
E kicsi park-részletre is ügyel. 

Én itt e percben elborongva állok, — 
A holt lombot egy ember sepri össze, 
E zord zörgésbe hangzanak ki hát, 
S végetérnek az őszi szertartások. 

Egy kövön jártatom a szememet, 
Emlékkő egyszerűbb már nem lehet. 
Rajta halványan két művész neve, 
Megtudom, hogy mult század közepe .. . 
Egyik fuvola, a másik fagot, — 
És mind a kettő milyen rég halott. 

Nem nagy nevek, és nem zene-titánok. .. 
Jaj, az a szörnyű ember hogy zörög, 
S hogy fakulnak az őszi szertartások. 

De ki tudja, — Pécs ősi városában, 
Egy unokában, vagy dédunokában 
Valahol él a testté vált ige, 
A gyümölcstermő, áldott szerelem, 
Mit felidézett régi dobogón, 
Régi májusban, égig lobogón 
A fagot s fuvola meddő szíve. 

S a lenge hang, amelynek nincsen partja, 
Most nemzedékek bolthajtását tartja. 

Azért bennem is, míg itt halkan állok, 
Ujra kezdődnek régi szertartások. 
Seperj kísértő, zörögj csak, zörögj, — 
Zord levélzörgés alól, föld alól 
Fagot s fuvola kettős hangja szól. 



883 

Szemben az örökméccsel. 

Anyámnak. 
Ég, — de azt, aki gyujtotta, nem láttam. 
És azt sem, aki szelíd olajával 
Táplálja, hogy ki ne hunyjon a lángja, 
Szent, személytelen járása-kelése, 
Művében dereng álázatossága, — 
Hajnalban jár, vagy éjnek idején, 
Meg nem foghatom, s még nem láttam én. 

Ó égnek, égnek ilyen örökmécsek, 
Derengnek, — és nemcsak a templomokban, 
És vannak ilyen szolgáló leányok, 
Suhanok, lengők, tünők, mint az álmok, 
Művökben dereng alázatosságok. 

Ilyen lélek szerettem volna lenni, 
Láthatatlanul munkálkodva menni 
Szürkületkor az élet templomába. 
Míg künt ragyognak reklám-fényjelek 
S lüktet a világ torkában a láva. 
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