
APÁM EMLÉKÉRE
(Halála 25. fordulójára)

Mennyi levél, a Te írásod!
Gyermekkorodból itt egy arckép:
rámnevetsz szőke kisfiú,
kék szemed boldogan ragyog még.
Itt még diák vagy, ez kispapruhádban
ábrázol, nézlek szívdobogva
s arcra-arc tolul gomolyogva:
ez mind te voltál, mind te vagy,
rég-ismerős, új-ismeretlen!
És mintha élnél, szállsz velem,
vissza édes ifjúkorodba,
- hol annyi boldog perce t éltél
apám -. A zajló, víg Pozsonyba.
S látlak, - mint a versedben írod -:
"Egy gyertyaszálnak fénye mellett,
Atálmodozva, félig ébren, -
Az első, ábrándos szerelrnet;"
Uj kép: ezen már férfi vagy,
csukott és keserű az ajkad,
jaj, hogy meggyötört a világ,
kinok titkos betűi rajtad!
Mennyi írás, kép kedves emlék!
Anyámnak kiildted egykor őket.

Meghaltatok ~ De vágy, remény
lobban hamvából az időnek.

Élesztem a sápadt betűket,

láng csap a parázsló szavakba:
s véremmel telnek a halottak,
szótlan ajkaik máI' susognak,
s látom, látom az ősi várost,
árnyak vezetnek, csontkezek,
köröttük tiint házak, terek,
dús ligetek, patakok, dombok,
ős emlékek, új házcsoportok,
templomok, hidak gyúlnak, érmek,
utcák harsannak, csúcsok, ívek,
tornyok mint tüzes [elenéseie
szállnak, s mintha valósig lenne,
köriilzeng, ami néma, mcssze.
S te ott vagy s a sok régi hangba
anyám szive is beledobben.
s csak ragyogás van, semmi árny nincs,
csupa fény, öröm, mámo1', ú i kinrs,
Cimpa megú,iult szeretet,
s az angyalmosolyú reménység
1'öpíti ifjú lelketek., .
És itt az utolsó felvétel:
se gyönyör, se fájdalom rajta,
fekszel fekete koporsóban
s nem mond semmit a halál. IIag!Jja,
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hogy sírjak ! Amit érzek,
nincsen neve annak a szenvedésnek.
De ha szivem néha kigyúl:
feltámadtak kiket ezerettem
s szeretek mondhatatlanúl.

Mikes Margit

Cirógatom, becézceteni
a lelkedet,
ember emberhez közelebb
már nem lehet.

Lélek a lélekbe merül,
gyönyör, titok:
ott vagy, én itt, - távol nagyon
s veled vagyok.

Mikes Margit

Megyek, minden olyan, mint tegnap,
itt a kereszt, ott a kopott pad.
Följebb, följebb. Meredek utcák
a fáradtságot visszahozzák
lábaimba. Oh, Tövis utca,
itt mentünk t S mintha ujra szólna
egy hang, a sorsom. Igy beszélt:
"Elveszem tőled a 'reményt I"

Mint a kutya meleg vackába,
a lélel: úgy búvik magába
s visszafelé néz. Oh, Tövis utca,
milyen mosolygó tájra nyilsz:
fehér korlát kerit a mélutol
és a tündöklő messzeséaből
hegyek nyúlnak - emeü.edem 
hidak állnak - közeledem -
a boldogsá.ghoz ? Oh, Tövis utca,
itt mentünk t S ő is itt van ujra t
Mint önmagunk kisértete
imbolygunk, néma, holt zene
dobol, a szivünk dobogása,
megölt szerelme, kihült vágya.
Csönd gl1gg01 támadásra kés,zen,
mindenütt fojtó némaság.
S mögöttem egy halott világ.

Mikes Margit
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