
VEHSEK ITÁLIÁBÓL

ANGELUS
(A Borromini-Loggián)

Harangszó gyorsan sápadó falak
templomablak végső férrylétomása
Sűrűsödő nagy felhőtorlaszokban

visszhangzik a denevérszerenád.

Minden fény egy macskaszembe szorult
s minden jajszó helyett edenevérszó
pedig mi fény mi szin és ragyogás volt
s minő zenebonák a Nap alatt!

fekete ingák lengenek előttem:

két pap rója útját a háztetőn

s hogya homály az Irást kiütötte
kezükből: olvasót vettek elő.

Mint nő alakjuk a két sziluett!
Könyvemet már én is elejtém
de olvasóm nincs, nem találom
morzsol ropogtat a sötét.

Jékely Zoltán

A RÓMA I TORONYÓRÁK

A római toronyórák
útjuk csikorogva róják
s mint kopóhadak a rókát
életem körülcsaholják

Szerettem volna időt·elenül élni a zsongó elmúlásban
mint a tengerbevesző már partot sem keresve
nem gondolni a holnappal a halállal -
Árkádiában hol nincs tél s nincsen este
De a gyermekek egy éjjel abbahagyták a lubickolást
s a kutak pőre szobraikkal ottmaradtak
a tarka ruhákból kiduzzadó keblek elapadtak
s fogyton-fogy a nappal szemlátomást

Soha még ilyen őszi mélabút
mint ez mely alkonyatkor Rómában szakad rám
örökké zöld lombok közt nyomorult
sárgalevél-életem egy latin kőért eladnám
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De e föld népe tarka bohó menetben
vonul a gondok ellen hisz reinél
s halottait is suttyomban viszi ki, sebten
hadd higgyük itt mindenki mindig él

S az órahad konokul üttön-üt,
fejem felett, alattam, mindenütt
ha egyik abbahagyja jön a másik
amaz pihen az új rovásig
éjféli csendben hallani lélekzetvételük

Csak hajkurásszák maguk előtt

megszámolt perceinkkel
az Időt.

NAPLEMENTE A TENGEREN

Az út vegere ért, ezerszer jaj neki
a szürke égbolt és a szürke tenger
közrefogta s laposra préseli
mint két tenyér a lapdahólyagot.

Most már beér a vizbe, már merül,
Napisten templomán aranykapu,
egy pillanatra gálya mely kigyúlt
s vörös izzásban úszik a vízen.

Jaj, jaj, ezerszer jaj a Napnak!
Hallom a Titanic szörnyű dalát
s a lelkem velük fújja: jaj nekünk.
A hulló nappal hullik .életünk,

Ezüst pikkely, egy kis hal hagyta ott
Jaj a napnak, nekünk, leáldozott.

Az éj közel, talán az örök éj,
Aranykincset, hiába, ma se leltünk,
nem hallottunk angyali szózatot

nem találtuk meg igazi szerelmünk
az Úr nem intett: jöjj hozzám fiam
Napunk, a Nap örökre odavan.

110

Jékely Zoltán

Jékely Zoltán


