
MÉCS LÁSZLÓ:

VERSEK

IMÁDSÁG A NAGY LUNÁTIKUSÉRT

Népek éje. Halk haláltánc-lanton
játszik a Hold, mint sátáni fantom.

Európa történelme kormos
tornyán egy Holdkóros megy a Holdhoz.

Biztos lépte mintha szállna szárnyán:
glóriázza vérpárás szivárvány,

Bizton lép: holdkórost, égő aggyal
megáldottat véd egy külőn angyal.

Jaj a nyárspolgári józanoknak,
kik nem lettek részeg megszállottak

fl úgy indulnak a Holdkóros láttán!
Hős ő, hajszálbiztos, mint a sátán.

Úgy vezet megszállott milliókat,
mint ki szem-nem-látta földi jót ad.

Európa történelme ormán
zeng a vér, mint víz esőcsatornán.

Imádkozzunk érte, emberek:
"Míg a Holdfantomra rámered,

élünk úgy-ahogy! Most ne vezesse
sorsunk más: költő se, bölcs se, szent se,

meg ne szólítsd, Isten, fel talál
ébredni s jön a világhalál !"
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A MÁSODIK EMELETRöL

Az emeletről nézdegélek:
terüljasztalkás lószemét
körül verébnép lakomázgat,
"csirip", ujjongják a zenét.
Ketten nem esznek, csókolóznak:
"Csirip, csirip." - Majd zajt siirít
a koncírigység, tépik egymást
s a harci jelszó: "Csip, csiríp I"

Szegény szótáruk megmosolygom.
Rikkancs rohan: "Ú.i Nemzedék!"
Százmilliószor mondta már így,
mint életének lényeget.
Szerelmes pár jön, súg a férfi:
"Szeretsz?" "Szeretlek." Míg virít
a csókjuk lángja. milliószor
csak ezt csípogják: "Csip?" "Csiripl"

Diákdal zeng egy kiskocsmából:
"Igy élni jó,így élni jól"
Plakát ordít egy ember hátán:
"CirkuszI Csiripl Szenzációl"
Költő, tudós megalapozza
orszáura szóló nagy hírit,
mert milliószor mondja: "Szépség,
Törvény, Titok, osirip, csíríp l"

Egy hadirokkant folyton egyet
motyog, míg sokkos vállal áll:
"Adjunk szegény világtalannak,
csirip." Valahol a Halál
intett: nótás bakák vonulnak
s ha bíbor borzalmat pirít
a Földön vérük, Káin korából
való jelszók szállnak: "Csirip l"

Mit hall verébke-szavainkból,
ha kék erkélyén könyököl
az Isten s lent zsoltározáshoz
simul, vagy gyilkol az ököl??
Én mondtam már vetést, virágot,
csókot csillagfényt s a sírig
örökké mondom Isten, Isten
- s szavam csak ennyi: csip, csirip!

Mécs László.
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