
MÉCS LÁSZLÓ:

V E R S E K
FORGÓSZINPAD

Hajnali négy. A ruszinszkói ormok
sötétek még. A nap sugár-keféí
nem súrolták le még az éji kormot.
Otthagytam a vadászkunyhót, az éji
nyugalmat és az őszi sárba mászva
bolyongok, mint a boldogság vadásza.

A föld, mint óriási forgószinpad,
fordul már lassan a világosságra,
itt-ott az erdö sok-sok titka szint kap.
Az erdő sóhajt, sóhajából sárga,
aranyló barna s bíborszínű lomb hull,
mint rendezői gong, harangszó kondul.

Évezredek óta forog már e színpad
és rajta latrok, cédák, hősök, szentek,
ennek nászágy jut, annak trón vagy kínpad,
vagy oltár. A szereplő regimentek
a fényre érnek, az erénynek, bűnnek

történeImét eljátsszák s az éjbe tünnek.

Most ép, ezerkilencszáznegyven őszén

a főszereplők : .a vezérek itten,
a Petróleum, az Arany, a Kőszén,

a gépezet megolaiozva hittel,
könnyel, vérrel új évszázadokba fordul,
sok nemzet sír, sok ujjong hősi bortuI.

Ki tudja, hogy mi lesz húsz évre mátul?
A Rendező már tudja. Új szereplők

a fátumos sötétben messze hátul
már készen állnak, várva, hogy kereplőt,
gordonkát, ágyút. könnyet. csókot, álmot.
átvéve tőlünk, szerepükbe állnak.
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A Nap felkél most, két mellék-alakra
fényszóroz: Mécs László, mint Don Kihotte,
négykézláb lesni megy szarvasra, bakra.
s hátul Petró Palkó ruszin vadőr. Szokott e
kép: annak eszmény, báj kell, csodaszarvas,
emennek rum, szalonna. Más unalmas.

A csodaszarvast senki meg nem lőtte,

de országok születtek meg mögötte,
a legjobb bort még senki sem ízlelte,
de megszínesült népek nóta-lelke,
a legszebb asszonyt senki nem csókolta,
de mézzel telt meg Emberország boltja.

A fontos, hogy jól játsszuk szerepünket,
én is becsaptam magam, játszi, csacska
ösztönnel, mint lapdával játszó macska.
A Rendező jutalmaz, néha büntet,
aztán tovább forog a Föld, a szinpad,
eltüntet minket s kis játékainkat.

VADÁSZKUNYHÓBAN
GYERTYA ÉG

Mint alvadt vér a hulla-ér
mélyén: az éjszaka
olyan komor. Vak lett az ég
minden kis ablaka.

A fák, felhők, a vén hegyek
sötétet ellenek.
Magad vagy, érzed, baj-sereg
lappang, gyűl ellened.

Muskátlis tornác. Hallgatok.
A gyertyaláng lobog.
Eső veri aháztetőt

mint óriás dobot.
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Árnyak nyúlkálnak a faváz
résén, muskátHn át
és fojtogatják fényemet,
mint ördög az fmát.

Kormos titok.hegyek tövén
testem kis házikó.
MuskáUis álmok. Béke. Bent
nincs semmi lázító.

Virágos álmaim között
Gyertyás szivem lobog.
A mindenségből Valaki
minden fényt ellopott.

Tölgy.szerkezetű testen át,
virágos álmon át
árnyak nyúlnak szivem felé,
lidércek, babonák.

A fák, felhők, Utok.hegyek
sötétet ellenek.
EgyeUen fény az éj ölén:
Szivem, mi lesz veled??
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