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t6kre. Vagy még mélyebben, a költők veszendőségére. a itiszolgáltatottságukra,
ami az Igaziaknak míndig pecsétje. nemessége, vízjele. .

Azokra, akiknek nincs udvartartásuk. nincs önrnutogatásra apparátusuk, de
van igazságuk. Akiknek a szelídsége nem hányaveti, ál-dadogós, ál-tétova,
ál-esetlen póz, hanem pórusaiknak nyitott lélegzése. A koltőletlen köhőre.

Aki olyan, mint egy kedélyes szatócs, bőrkötényben. nagy szívarral vaskos
ujjai közt. Mint egy követségi segédkőnyvtáros, könyökvédőben. Mint egy megözve
,gyült óvodai takarítónővagy mint egy -kövérkés, szemüveges. félszeg várnügyi elő

adó. Aki az éjszakából, kívilágosodó lebujból tér meg, mert ott kapott ingyen
ágyat s most szégyenlősen tapogat ki a sikátorból. Akit össze lehet téveszteni
egy civilruhás pópával, és úri sötétből meg napfénylemezekből összeillesztett,
terrakotta arca van. Szóval, akiket olyannyira fogva tart a szellem egyeduralma.
hogy az életük a sarkaiból fordul ki, jobban mondva fordul át elhomályosuló
külseíükbe. Hogy költők, azt csak a szemük, a kezük, létük mélyének gyors
és szaggatott sorozatkapcsolása árulja el. Persze, hogy veszendők, hiszen élni
akarnak. Persze, hogy az élet halálba kerül, a föltámadás lerogyásba, a föl
bukkanás eltúnésbe. Alakit, lemetsz, eltöröl, kídudorft a szellem, úgy használja
a testet és a sorsot, mint a gyurmát vagyegyelvásott kutyabőrt. Morzsolja,
gyúri, elhasítja, Miért? ki tudja. A sercegés, az égésszag, a szikrafény a lap-"
pangó erdőtúz jele.

Ecetfa. Nincs illata. fanyar, majdnem büdös, Főleg ősszel, amikor sárga
port hullat. De lefelé, úgy mongják, nagyobb gyökeret ereszt, mint a koronája.
Ha kidől. hatalmas lyuk támad a helyén a földben. Talán a tenger tör föl
azon a lyukon s hiába akarják visszaszor ítani. Nagy teteme fölött hullámzik
majd s rní, magunkat meghaladó árnyalakok a fenéken sétálunk. lopva tova
siklunk s alulról figyeljük a palackzöld felszín- ezüst fodrozódását. Ha igaz,
hogy a j!Vflk~rzetéhpn kórusok vonultak Ie s föl, akkor szüntelen éneket
fogunk bailaQi az ülepedő iszapban.

Pihenő

Itt lassan rendre elc3itul,
atni bévül tnardosva lázad:
elnézed, n1lájas szép t:erotén1l
hogyan fürösztgeti a házat,
és önti el a dombot és a völg1let,
és elfelejted végre, hOf11l
az évek összevertek.

Elgv6nll61'kl:ldsz a tölgyben, kikeTicsben, Kevés, de tnost elég ez ts:
s tnegnyugtat a vidátn madárdal: ~ ez a halódó kerti pcnnpa, ősz,

netn bőg bele tnotor, sZtréna, és úgy lépdelsz a puha fűben,

a csend hóhéra, a bárddal. tnint rejteket nyert árva őz.

S akkor se félsz, ha jön az este,
szivednek nincs tna semrní gondja:
őriz a tépett, régi otthon,
ha az éj künn sátrát kibontja.

- 75 éves korában elhunyt Mihály László költő és hírlapíró. A felszabadulás
előtt. a katolíkus sajténál. főként a Központi Sajtóvállalat lapjainál dogozott,
évekíg a Nemzeti Újság olaszországi tudósítója volt. Életében három verseskötete
[eient meg;' Hóvírágok (1923), Hazávágyom (1926), Költő, ne félj! (1936). Költe
ményeit gondos mívesség, konzervatív szemlélet, a Székelyföld hangulatainak
szenvedélyes idézése és a klasszikus rapszódiák rajongó hangjai [ellemezték.

'04


