
G VERhfEK TEME TÓ

A fák aranyban állnak itt, a szé!
mérJ nem. tépdeste le róluk (I, lombot.
Borús, hűl'ös oldóber'lJérJi dél.
Ey.!) friIJs sírtól oa« síró nő kisé«
('.Uli könnyes férfit; odébb egy beomlott
kripia előlt egy vén ül a. padon
s utánuk néz, hossean . hallgata,gon.

Ki oolt, akit temettek, és temetnek?
lIferl élén cau maroknyi bús meneinek
újra föltűnik lent agyászfogai,
cm/ke!lvűen baktainak (1, 100vak~

n harang fölsír, elhallgat utána,
s elfiidi őket e!lJ! domb lusta háta.

rml megy az éld, így jön a halái;
me!ll~zokj'Uk lassan. Míg ifjú ae ember,
forrong, 'lJitázik, lázad; de ha mar
megérett, bölcs voou fanyar türelemmel
sétál a eirok: közt is; "itt kapok 
tűniidik: - ágya.f majd, ha meghalok,
e na,QY kórházban békén allcatok" -
il n.z ébredésia, elgondolja, mennsri
fáradlsálJol kell 'lJégre kipihenni.

Holnasnüds: halottak na,pja 'l'a'u.
Tüszitik. a .<:írokat secruosam:
Júiékholmik; ásóe~'kák és gereblyék
műoelik: a halottak kicsi ker/jél,
miiI a hant melleit két-három cserép
('sli!merIt krizamiém. 'várja »éozetét.

S mig u' sok gondba, bajba belefáradt
iizve!J!J a síron sírt ás a virá.qnak,
iukábl» azért sír, hogy ma.qa maradt,
mird megtért társáért a föld aJa.tt,
.... azért i.'i tán, hogy szivében oe áldás
heluett mind több a titkos szemrehányás.
illert nem a ha.lott a. boldogtalan.
h nehéz annnJ~, aki maga van.



Ilyen a temető. A gyász, a hűség

'könnyében van valami keserűség;

Inem mint sziklát a vizesepp: sokszor úgy
marja ki a szivünket, mint a lúg,
s van úgy is, hogya kegyelet rekedten
'átkozódik, mert engesztelhetetlen.

De itt, hol a gesztenyék-szegte út
a dombnak szinte vígan nekifut,
'mintba nem is egy halom tetejére,
de föl akarna suhanni az égbe;
hol a kis hantok, megbolydult serell,
kúszált sorokban lepik ,a hegyet,
(nem olyan unott fegyelembe ([őlten,

mint a felnőttek feküsznek a völg.1Jben):
itta fejfák közt mintlu: lágy zene
csönddé símult emléke lenaene;
'az őszirózsák fölött olyan édes
béke szunnyad, hogy minden. CS11/pa fény lesz,
'fl ezüst csengő a nyirfák ,'emegő

levele,
Ez a !lyerrnektemető.

Ö kis halottak, kedoes !lyerrnekek,
akik az Isten t.rónja körül álltok,
vajjon miféle titkos vétkeket
teft jóvá a ti korai halállok?
csak azért kellett létté lennetek,
hogy halálunk haljon meg bennetek?
li.qy szeretieiek, mielőtt szerettűnk,

hogy sirunkba sietietek helyettünk?
s hogy égbe lássunk, oktalan vakok,
a 'földnek inkább meg'lHlkulta.tok?

Sorsom deléről indulok felétek;
lejtőre léptem, lassan alkonyul;
mire fáradtan feleMig érek,
este lesz és az é,q is beborul.

Kis halottaim, fényes kicsi árnyak,
»ezessetek; hogy hozzátok találjak.

Rónay GYÖTgy


