
MÉCS LÁSZLÓ:

VERSEK
GYEREKSIRAS AZ ÉJSZAKABAN.

Aprilis-éj volt, furcsa és csalárd.
Vendégül látott egy kedves család.
De nem aludtam semmit akkor éHel.
A ezomezédos szobában szanaszéjjel
nyolc gyermek-ágyban nyolc gyerek-fejecske
aludt, közöttük apjuk s a menyecske.

Az éj boszorkány-arca rám meredt.
Szomszéd szobában felsírt egy gyerek.
Csak azt hallottam, hogy az anyja híja
és csititgatva súgja, hogy "csicsija,"
S úgy látszik, aztán megszoptatta fénnyel:
sok színes álmot rejtő anyatejjel,
mert csend lett bent. Aludt mosolyg6 fejjel.

A kert felé az ablak nyitva volt.
Az égen egy csillag se silbakolt.
Az Elmúlás az éles hold-kaszával
felhők mögött állt gúnyos-bamba szájjal.
Sok milli6 gyerek-rügyecske félve
belesírt a bölcsődal-füttyü szélbe.

De keleten egy vérszín pillanat
alatt pompázón kibukkant a Nap,
mint rózsás felhő-ingből kitüremlő

világtápláló, duzzadt anya-emlő.

A sok rügy-szájat megszoptatta fénnyel:
illattal, mézzel, himporos seinekkel.
S nagy boldogság lőn. Béke-lelkű reggel.

Csupa mosoly volt erdő és berek.
Csak bent, lelkemben egyre rám meredt
az Éjszaka: valami nyugtalanság,
boezorka-szemü Bűn, boldogtalanság.
Szívem felsírt a néma végtelenbe
gyerek-félelmét s éhségét [elentue.

Majd gyónni mentem. Égi pillanat:
megszoptatott nagy túlvilági fénnyel:
jó ezereiettel, jóságos reménnyel
és hittel, hősi hittel, kereszténnyel!
az Ostya fényesebb volt, mint a Nap.
Az Isten ősi atya-anyasággal
megszoptatott víg élet-bátorsággal,
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VALAM! A TA VASZBÓL

A hegyeken még hó fehérlett,
az uccán metsz6 szél loholt,
- de már föltámadásra érett
jég-sírjában a Föld, a holt.
A Nap legény-bajszát pödörte,
bajszának csók-varázsa volt.

Kassán a parkban bandukoltam.
Valahonnan el6került
néhány suhanc, rohant bemottan.
barkát lengetve: új derüt,
kis valamit a nagy Tavaszból,
ragyogott fényes rügy-szemük.

Á barkák az els6 szerepl6k
a virágok nagy színpadán;
jégszínfalak mögül kecses nők

gyanánt lesnek szorongva
tán az ibolyák, szerepre várva
s tengernyi jácint, tulipán.

Szemem megcsókolt minden barkát.
Egy papírsárkány lebegett
a légben, illegette farkát
s telefirkálta az eget
víg ákombákom-sürgönyökkel.
Tudtam, hogy nékem integet

e Valóság-mögötti távol
országból való semmiség,
küldönc a mesék országából,
hol sárkányos regék, mesék,
tündérek, törpék, álmok várják
a szépségek szerelmesét.

S ekkor rájöttem egy titokra,
hogy elmentek a gyerekek:
a szívem is sok verset, tarka
kis papír-sárkányt ereget,
kezemben meg az aranybarka
bokrának ága: ezeretet.

Hó van sok ember feje csúcsán,
lelkén borzas jégbunda: gond,
szemén köd, szívén furcsa-csúnyán
fagyott könnyek bilincse: csont.
- Az én kezemben aranybarka,
szivem ben víg zsolozsma zsong.
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