
MÉCS LÁSZLÓ VERSEI

I.

AZ ISTEN MA IS FIATAL!
Mint bika, mely vasláncot elszakít,
mert tettre vágy a tétlen unalomból,
a kertbe ront, féltett virágait
tiporja, ápolt ágyasokban tombol,
vad izma duzzad, szeme vér-eres
és ökleléshez ellenfélt keres,

B mert nem talál mást ez a jó bolond,
az almafát kihívja viadalra,
az almafán épp kivirult a lomb
és rákacag e hetyke fiatalra
és busa fejét telidesteli
szórja szirommal, míg az ökleli:

úgy voltam én rég. Boldogság-adó
dukált nekem, (úgy hittem) piros bomba,
robbanni kész volt szívem, duzzadó
volt izmom a belerontva tavaszomba
reszkettek a tulipán-ágyasok
a fehér és a piros-vágyasok.

Nagy bajvívást, kivántam B senki más
méltó ellenfélt nem lelvén, birokra.
hívtam ki Istent, mint a bibliás
Jákob, hír-, mámor-, pénz-, kenyér-jogokra
hivatkozván: Ő virágot dobott
reám s megáldott, mint rég Jákobot.

Hány éve annak? Húsz? Vagy milliom 1 ?
Lám, lám a kertben most egy majd egész vén
ember jár s vigyáz, hogy a liliom
megtartsa a szép hímport égre nézvén.
Mily aggastyán-okos, mily óvatos,
tapasztalt lettem, bölcseség-botos l
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.Az Isten pedig ma is fiatal:
mer játszani labdás naprendsseeekkel
s harangvirággal, csupa diadal
ez a bolondos szép tavaszi reggel!
Ellenfelei, mint ruhadarab
vénülnek. Ő meg ugyanaz marad.

Mily vén lett Néró, Voltaire! Meglegyint
a kriptaszag nevükre. Dohos por lett
mind, aki káromolta Őt. Lenint
háromszor balzsamosta már a Szovjet
és önmagát is. Hulla-szaga van.
Az Isten meg tavaszt játszik vigan.

Itt járok a tavaszban csendesen,
vén gyermek s kérem Őt, ifjú Atyámat,
hogy malaszt-keze fogja a kezem
és villanyozza minden porcikámat,
s míg éveim e színes madarak
egyre fáradtabb szárnnyal szállanak,
- lelkem örökre fiatal marad!

II.
, ,
ALMODNAK A VETESEK

Aratott, csépelt, majd kiment a gazda
és elvetette a kenyér-magot.
A szél is csépelt: mindenféle gazba
gázolt s elszórta a szépség-magot.
Az Isten rájuk mosolyogva nézett
és elvetette a jóság-magot.
Most hó alatt álmodnak a vetések.

Álmodnak, hogyha jő a tavasz-ünnep,
emberré lesznek: vér lesz a kenyér
és sziv-motort hajt; vér lesz életünknek
szent ritmusában a szépség-vetés;
s ha valósággá, vérré lényegülhet
bennünk a jóság: földre száll a menny.
Emberről álmodoznak a vetések.

V IG III A



Igaz, most rajtuk vastag takaró van
s véres játék zajong a takarón:
patkós csizmák zárják a kört a hóban,
sovány hajték és jól táplált urak
nyulat, rókát vadásznak nagy hűhóval,

ropog a puska, csupa vér a hó
s a hó alatt álmodnak a vetések.

A Föld megőrült s rajta körvadászat
készül, még tart a fehér őrület.

A haladás hazug, csalóka látszat.
Moszkvától Addis-Abebáig és
Japántól Londonig hejehujázgat
a véres farsang vágya lázasan.
S a hó alatt álmodnak a vetések.

Sovány polgári s szovjet hajtó-nyájak
kövér polgári s bolsevik urak
már körbezártak minden égitájat.
Itt-ott már lőnek. Mint hitvány nyulat,
lövik az embert. Elnöknek, királynak
intése kell csak s véres lesz a hó.
S a hó alatt álmodnak a vetések.

De egyszer majd a fehér őrületnek

Napként véget vet az Isten Szive:
kérgén a világlelkiismeretnek
a hó elolvad. Boldogság-eretnek,
lator lesz, nem hős, aki vért csapol.
A Föld megújul : emberré születnek
a történelmi téboly-tánc alatt
lent álmodó szépség- s jóság-vetések.
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