
Új GLOSSZÁK KEMPIS TAMÁSHOZ

Hodie homo est

Házak hevernek, ablakos koporsók
néznek utánad, nagy hideg szemükben
dermedten ülnek akiket megöltél,
kezükben az emlék
Veronika-kendőjén reszket az arcod,
combjuk szomorú sivatagján
hajdani szerelmeid haldokolnak,
lépted visszhangja tompán
lüktet szívük szigorú üregében
s koponyájuk odvaiban
fölverve osonnak a lomha varangyok a bűnök,

míg fulladtan menekülsz a poroszló
árnyak kardja elől s a homályból
rádront, remegő torkodat átharapja
s fölvonyít hosszan a véres holdra
a komondor bánat.

Et eras non eomparet

Ö régi reggel! a tornyok
hűs csipkéi közt a harangszó
gyémánt pelyhei hulltak, a kút kék
gyöngye szitál s a téren az álom
két alabárdosa állt mereven ...

Egy gyermek surran a téren a holt nap
régvolt fénye alatt, keze kristály
ujjai közt dideregve sosem-nőtt

szirmok színe remeg, hideg ajkán
sose-szélt szavak éneke hallgat
s szívében a vér üveges pirosában
alszik a sohasem-szeretett szerelem.

Egy gyermek surran a téren, a templom
árnyéktalan árnya elébe vetődik

s az emlék nagy szomorú szeme lassan
lecsukódik utána.

Transeunt omnia

Hová osontok fürge léptek a hajdaní lépcsők

fokain, szomorú kicsi léptek merre siettek
halk neszetekkel a lélekalatti sikátor
alvó házai közt lopakodva, riadt kis
lábak, gyáva cipők, ijedezve a szívben
a vísszhang gyors dobajától?
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o rég tovatűntek az évek
lusta vizén, akik egykor az ablakok árnyas
lágy csípkél mögűl kémleltek utánad
s nézték néma nyomodban a Bűn libegő zöld
lángjait,

ó már távol a delta nyugalmas
lápjai közt viszi őket az ár s hajukat hűs

ujjaival simogatja szelíden a hinár;

s ahol éltek, a viskók darvadozó kék
árnyai közt gyomot-indát hajt a felejtés
s mind ritkábban rebben a fű a romon, ha
kúszó kigyóként hidegen fészkébe menekszik
az emlék ...

néha megáll s a dudva, a páfrány
nyirkos lombjain át kitekint, fölemelve
karcsú nyakát, mig távol az árnyék-tornyok
holt óráiban éjfélt dobban a csönd.

És benned ilyenkor az álom
párás fodra alatt kicsi hajdani bűnös

léptek gyors kopogása szalad, tovatűnik

s erdős sejtjeid úgy borzongnak utána,
mint fuvalomban éjjel a fák.

Te lelic tum ex toto

Elveszített eged helyett milyen
meddő egeket koholtál magadnak!
Bolyongsz az úttalan élet
fordult tájain át sivatag
városod - álnok temetőd - vak
házai közt, magad is csak vándor
hulla ...

Az ősz hideg, omló
fátylain át halk fénnyel
rebben a mennybolt
s eltűnt erdők sóhaja surran az éjben:

De benned és körülötted
minden csupa sötétség,
minden csupa reménytelenség,
minden csupa embertelenség!

Beton és kő.

Beton és kő.

Rónay György
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