
gáról.a költő, s tulajdonképp most talál egymásra a rajzot készítő kéz és
a rajz tárgya: Kocsis kezdetben is meghatódottságra, nosztalgiára hajló
hangja most talál igazi tárgyára. A versek ilyen cimet kapnak: Számadás.
Elégia, Vallomás stb. A költő eredendő vágya a meghlttségre, a nyugalom
ra most találkozik az élet valóságos révbe érésével, a hajdan inkább csak
vállalt és keresett magány most köszönt igazán a költőre, Arany Eptló
gusára emlékeztet ez la számvetés. de talán Kocsisból még az a csipetnyi
elégedetlenség is hiányzdk, ami Arany versét némileg szomorúvá teszi.
"Selyempap1an ágyak engem nem ringattak, - Száguldó autók útszélen
!kint hagytak ... - Emberségern fája útszélen is megnőtt, - S ringatnak,
csókolnak csillagak és felhők." Mintha a hajdani szomorúság is kioldód
na a költő szívéből, s a dolgok mögé látó bölcsességgel, póztalan egysze
rűséggel tudná elfogadni az elmúlás, a halál gondolatát: "így érkeztem a
négy kereszthez - Virágosan. Már tudom: est ez! - Vár a csacsogó
csavargéra - Angyal s intő utolsó nóta. - Még egy kereszt. Azután
csend lesz." '" Aligjhanem ezek a versek Kocsis László legérettebb, leg
szebb versei, s osak sajnálhatjuk, hogy "lelkének fekete kenyerén" ma
nem nőhetnek az olvasák: verseinek publikálása éppen akker szakadt
meg, amikor költészete beérett, leegyszerűsödött, arnikor a nemes bort
szüretelő évek j öttek el,

Kocsis László utolsó verseskötete. a Falum képeskönyve 1942-ben je
lent meg. Folyóiratban utoljára olvasott versének legyiJk szép szakasza
így szól: "Lobogó arany nyírfám, olyan - A lángod, rnint a lelkemé, 
:F::gberohanó aranyfolyam - Aranyként szállasz ég felé. - Nem is
vagyok már e világban, Legyőztem véres szörnyeket S
mint a mdnisztráns bokrok ága - Őszi csengömmel esöngetek." A költő

ma Is itt él közöttunk és ír - "Oszi esengömmel csöngetelk." -, újabb
termése két kéziratos kötetet tesz ki. Ezekből s a korábbi versekból, az
egész életmű mintegy félezer költeményéből érdemes lenne kiválogatni
IS kötetbe gyűjtve viszontlátni mindazt, ami az irodalom számára jelen
tős és maradandó érték, ami a mai és holnapi olvasó érdeklődésére

számíthat.

•

MESSZIRÜL

(Énekek éneke 8:6.)

Itt nincs folyó, hogy tifelétek menne
és észrevennéd a vonat ablakon
ha Pestre mégy, hogy üzentem a habján
és szé1.testvéTÚnket a Bakony
elfogja szürke ködbe zárva.
S ha eresztené is oly messze a messze.
Mire kertedbe érne oly gyengén suttogna ,
föl sem figyelnél az őszi levél-neszre.

Csönd van. Melegen lobog a tűz,

Nálad is ég. A szerelem lángjai tűznek.

"Lángjai az Úrnak lángjai" - mondják,
s messziről is veled összefúznek.

Ercsey Előd
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