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Mentes Mihály 1960. május ll-én meghalt. Költészetét méltatni
fogja a Vigilia, de addig is átnyujtunk egy kis csokorra valót
a költő hagyatékában talált, eddig ki nem adott verseiből. Az
,,0 beata Trinitas!" címü verséhez a következő lábjegyzetet
írta: ,,1959, május 25. hatvannyolcadi,kszületésnapomon", utolsó
versét pedig ,,0 régi utcák" eimmel 1959. június 19-ről kel
tez te,

'ű BEATA TRINITAS!

Csak dadogok, mint legkisebb öcsém:
Ajkamra nem jönnek a hű szavak ...
Dicséretem csak egy: a néma vágy,
Hogy mielőbb örökre lássalak.

Hogy mielőbb? . " A földnek dalai
mámorosítják szegény szívemet ...
Tőled van föld is: ne vedd zokon
hogy sír szívem, míg mindent eltemet.

De a hitem gazdag, miként a fény:
az ég felé, Magad felé nyitod . . .
S fehér fényben, szivárványként ragyogsz,
boldog Szentháromság, áldott Titok.

Te vagy a fény és Te vagy a meleú,
Te vagy az otthon, Te vagy a család,
Te vagy az élet, Te a sZli:retet . . .
Bár arcunk jobban hasonlítna Rád!

Már hazamentek apám és anyám,
s kilenc testvérem (kicsinyek, nagyok.)
megkopott kedves földi otthonunk
(hárman vagyunk csak) olyan elhagyott.

Boldog Háromság: jóságos Atyám,
testvérem Jézus, és Te, Szeretet,
ugye ott vannak már mind nálatok
s mínket ís várnak, együtt Veletek?

O. Szentháromság, boldogságodat
hogy dadognám ki egy életen át ? !
De szívem vágya haza sír Feléd,
s most és örökké szeret és imád.

CSAK A HEGY NAGYOBB

Most minden oly kicsíny
és minden ismeretlen.
(Vagy lelkem lett nagyobb
s a vágyam telhetetlen ?)

Minden út oly rövid,
Olyan kicsiny az erdő.

Apróka tócsa csak
a messze-messze Fertő.

- Lámcsak, a hegy nagyobb 
Meg keH pihennem egyre,
Tűdőm mégis zihál
Mire fölér a hegyre.
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HÚSZ ÉV UTÁN

Bokrok helyett szálas fák nyúlnak égre:
Osszegubancolt kölyökhad helyén
Ugy áll ott némán, utamat figyelve,
S teszi magát száz büszke nagy legény.

Nem simoqatnak, nem játszanak vélem,
Hallgatják csendben lassú léptemet.
De nem tudják, jaj, hogyis álmodhatnák,
Hogy lelkem milyen álmokat temet.

Húsz éve jártam utoljára köztük,
Kölykekkel akkor magam is kölyök.
Es muzsikáltak játszadozva bennem
Dalok, remények, vágyak, örömök.

Azt hittem, gyermek maradok örökké 
Igy kerestem föl az erdőt ma is.
És most látnom kell: minden régi emlék
Onáltatás csak, üres és hamis.

Alig lesz most már kedvem erre jönni:.
Lass·an vágásra érnek meg a fák
S fülembe zúgják a mulandóságnak
Lefelé lejtő szörnyű ritmusát.

A SZENT JELEN

Madarak füttye zeng glóriát.
Kis csibe bogarász szerteszét.
Oreg fa hűvösén hallgatok.
Merengek. Fájna most a beszéd.

Emlékek szálait megszövöm,
Oltárra terítem csendesen:
A fehér ostyával szívemet
Tizenkétezredszer ráteszem.

Fehérek a kendőm szálai
- Könnyemben mostam a fonalat
Fehérek vágyaim, álmaim:
.ti tépett, a szennyes kimarad.

Száz piros keresztet ír bele
V éremben megfestett száz fonál.
Szivem a Szent Szívvel egybenő 
És örök szent-szentet intonál.

Nem tudom, van-e föld, van-e kín,
Van-e múlt, aggódás, gyötrelem.
Szivemben béke, csend muzsikál
S átölel a boldog Szent Jelen.

O. RÉGI UTCÁK ...

o régi utcák, régi házak,
csupa hűség, csupa alázat,
csupa beszédes drága emlék ...
Mintha megint kísdiák lennék!

Ablakokban mosolygó arcok 
Kedves pajtások, nem ti vagytok?
Nem tí futtok kergetelőzve

velem együtt bele az őszbe?

Taligáján aligha hord már
lJőröndöket a kettes hordár,
Dózsa bácsi. Ferkó barátom,
csöpp kis szobádban most őt látom.

Mért is jutott eszembe épen
ő félszáz éves messzeségben,
és mért a piros hordár-sapka,
s a ragyogó kettes szám rajta? !

Szállásadód volt. Itt az ablak,
a te szobád: labdázni csallak
a Szedresbe. Jaj, gyorsan, gyorsan . . •
Elkéstünk: kényes park 'van ottan.

Hogyelhulltak a vidám évek'!
Én csak szedem a sok emléket
a régi házak között járva ...
De már nem hív be senki, senki
az apró régi házba.
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