
Fölidézve műveit, A kámzsás festő strófáit, Az boldogtalan Raymondót
s a belőle készült Az két lovagok című szerelmetes opera buffáját, a Pax vobis
curnot, az Angyali üdvözletet, a, Szépreményű Goethe urat, amelyben az
ígazi irodalom mostoha sorsát mutatja be (Goethét a könnyű múzsa foga
tába akarja bekényszeríteni a színigazgató), azután a jóízléssel és mértéktar
tással korszerűsített Esopust és a Nyársforgatót, a készülő Gulácsy-könyv
ismert fejezeteit, igazat adunk IlLyés Gyulának, aki 1957 telén, egyik este
a Rákóczi téren összetalálkozva Keletivel, ennek üdvözlésére így válaszolt:
"Az emberek nem felejtenek. nem kell elcsüggedni! Ön szép mécseket, na
gyon szép mécseket helyezett el a magyar földön. E mécsek égnek és égni
fognak. Örülök, hogy megszorithattam a kezét." - Szép, "keletiesen" szép
szavak Illyés Gyulától. Stílszerűbben nem is fejezhetnők be a 80 éves költőt

és kőnyvművészt köszöntő sorainkat.
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FLANDRIA

Nem, nem hiszem, hoqy ezt a tájat Az ég szikrázó zuhatagja
valaha elfeledhetem. szüntelen újuló remény,
Ami megőrzi, nem a múló s az ember, aki jár alatta,
széthulló emlékezetem. ha millió is, mindig én.
Úgy él tovább mint sarjadó fű Aki tengerre száll vagy éppen
pusztíthatatlan gyökere. zsákmánnyal tér meg, én vagyok.
Nélkülem nem is létezik már, Egymás szemével nézzük egymást,
s én sem élhetek nélküle. madarak, fák és angyalok.

Mert ismerős, hatalmas angyal
széirnya ragyog a táj felett.
Beléphetek a régi házba,
s mint otthon, énekelhetek.
Körülvesszük az ősi asztalt,
szemünk egyetlen villanás:
az egyetlenegy szenvedésben
egyesülő feltámadás.

KESERGÖ
Micsoda keserű levegő

micsoda óriás cethal
milyen kegyetlen epebúz
émelygés születik újra

Milyennek hisszük a jövőt

ha sokasodik a fegyver
elpusztulnak a madarak
felnőnek új vadászok

Bűvös köröket rajzolunk
gyermekek kozmikus porba
féUábbal ugrik a körbe
háborúk sebesültje

Csonka faágat látok
rügyei kínban égnek
lassan tör fel az égig
jele a jövő világnak
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Ez Genova. Piszkos a kikötő. A büszke városfal, az ősi bástyák
Hadihajók körül a láthatáron. tövében Cristoioro háza áll,
Ha börtön lesz maga a tenger is, vítorlások t:Ionulnak fenn az égen,
ki indulhat kalandra s milyen áron? Santa Maria, középkori nyár.

A romfalakon bo'rostyán virít.
Nem indul innét többé soha senki
kalandos útra. Itt van az idő,

végre magunkat felfedezni.
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