
A SZEGÉNYEK OLY BOLDOGOK

A szegények oly boldogok. ha otthon ülnek
és hallgatják a rádiót vasárnap.

..Kár - mondják - hogy hetenkint egyszer van csak ünnep.
pedig az ember már szerdára fáradt".

Dúdolqatnak, moríondíroznak, zsémbelödnek.
s míg az ifjúság tánczenére vár csak.

az öregek hánytorgatják a mult időket.

s igy telik el szép csöndben a, vasárnap.

Ha jársz a Józsefvárosban. ott látod őket.

ómódi csillár vet rájuk világot.
Budán. hol keskeny utca vág a hegytetőnek

s megállsz egy lélekzetre: néha látod.
a muskátlík mögül utánad leskelődriek.

Mig kijjebb már a padkán üldögélnek
és úgy szapulják a turista pesti nőket

a pestkörnyéki nyugdíjas szegények.

Kis öregek. ó számyszeqett, szelid galambok!
Az én apám, szegény, izgága ember.

nyugtalan férfi volt, folyton komisz kalandok
közt bukdosott s vad halálfélelemmel

viaskodott; s én mégis a ti másotokra
képzelern őt: zsémbes kis öregember.

vélt igazát vitatja most is lázadozva.
de belül tele van már türelemmel.

így képzelem: egy padkán ülve. míntha élne,
s nem úgy. ahogy az emlék őrzi képét.

Tíz éve földben alszik már, de míntha gépe
most is kattogna még, bár néma végkép.

írt, írt; föllebbezés. beadvány. észrevétel
gyült másolatban polcain halomba.

Kazalba gyűlt! de ő csak írt a rossz szemével.
viaskodott a gép fölé hajolva.

A szegénységtől félt szegény oly eszelősen.

míg velejét a félelem kiszívta.
Elsőosztályú temetés a nyári hőben.

Egy rögöt dobtam utána a sírba.
A szegények oly boldogok, ha otthon ülnek

és hallgatják a rádiót vasárnap.
Negyven felé. jól esnék most már egy·egy ünnep

délutánján fölkeresni apámat.
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Hévvel mennénk vagy autobusszal s ő a padkán
várna a ház .előtt, - két szeba, konyha.

Azt mondaná: ..Mindig későn jöttök, fiacskám".
És ezen egy ideig eldohogna.

Beszélgetnénk. oly tétován, akár e pár sor.
Nagyapám, dédapám: róluk beszélne.

Eqy-eqy kedves cmlékre visszatérne százszor.
A rosszakról. azokról nem beszélne.

Az ember már él, mikor meg sem született még,
s a halál nem vet véget életének.

Holta után sokáig őrzi még az emlék,
léte előtti letét meg a vének.

Boldog, ki bár negyvenre jár, mert él az apja,
élő gyerekkorával együtt élhet.

Az én apám még élt, de már a sok-sok akta
sánca mögött úgy élt, mint egy kisértet.

Van, aki az apjára gondol s mintha tágas
folyó ringatná nyári alkonyatban.

Felhőtlen ég alatt mosolygó bölcs világ az.
Boldog, ki néha megpihenhet abban.

Én most is úgy látom szegényt, amint a gépre
hajolva ró sort sorra eszelősen.

Oly zaklatottan élt! Ringassa hát a béke
legalább odakint a temetőben.

A szegények oly boldogok, ha otthon ülnek
és hallgatják a rádiót vasárnap.

Fiúk s unokák mind köréjük települnek.
életük medre így lesz egyre tágabb.

Dúdolgatnak, morfondiroznak, zsémbelödnek.
csomós ujjakkal forgat ják a kártyát

s idézgetik hozzá a hajdan volt időket

a reszketős fejű kis pátriárkák.

Ó vénecskék. töpörödött kis mostoháim!
negyven felé az ember már szeretne

sok gondja közt, hosszú, álmatlan éjszakáín
ráhajolní kiszáradt kezetekre.

Búcsúzó angyalok! kik a padkákon ültök
s várjátok már, hogy napotok lehulljon:

áldott kezeteket, mielőtt elröpültök,
nyugtassátok még egyszer homlokunkon.

Rónay György


