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MÉCS LÁ.SZLÓ

személyes döntése is e sor teljes jogú tagjává teszi, s ezen gyen
gébb versei sem változtatnak, hiszen a mérleg másik serpenyőjébe

kerülhetnek azok, amelyek bármely antológia díszei lehetnének,
nem beszélve olyan sorairól, mint például e válogatás címadója,
mely az irodalom egyik legszebb feladatát fejezi ki érzékletesen,
szinte végérvényes tökéletességgel.

Mécs Lászlónak - nemcsak neki - adósa a magyar iroda
lomtörténetírás, de ahhoz, hogy kialakíthassa vele kapcsolatos ér
tékítéletét, előbb műveinek új és új kiadására volna szükség, hi
szen a költöt végül mégis a versei minősítik. Minden olyan válo
gatás, amely módot ad .lírája alaposabb megismerésére, jó ügyet
szolgál, hiszen közvetve a lelki újjáépítés ügyét is segítik versei, s
ebben a küzdelmünkben minden szónak, minden gesztusnak,
minden magatartásmintának felmérhetetlen a jelentősége. Az el
múlt időszak eseményei ugyanis ékesszólóan bebizonyították,
hogy azok az életértékek, amelyeket ő alázatosan, de küldetése
jogos öntudatával szolgált, mit sem veszítettek időszerűségükből.

Minden külön
vitatkozás helyett

Mikor böjtöltök, ne legyetek szomorúak,
mint a képmutatók, kik megheruasztják
orcáikat, hogy az emberek ó'ket böjtölni
lássák. (Máté evangéliuma)

Szeretnék szentté lenni, ám a "szentet"
itt másban látják. Több helyről üzentek:
hogy tréfa-puskám néha messze hord,
hogy úgy szólok, mini jóízlés-eretnek,
hogy kamaszkodva dícsérem a bort
s elérem így, hogy többé nem szeretnek.

Ne rontsam hát a hősi szittya-nemzet
szeretetéből szó'tt, szivével himzeii
próféta- és poéta-köntösöm!
A jó pap s költó' fennkölt, nagyszerű, szent!
A Farsangnak álmában sem köszön!
Bölcs mondást korhol s bibliákat tüsszent!
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Kíváncsi volnék: nékik mit jelentesz te,
fecskéknek prédikáló Szentferencke
s te másik Szent, ki régen Róma mellett
akispapokkal labdáztál veszettül
(papként!) s olyan dobást kaptál ezekiűl,

hogy ép csak szusszant benned a lehellet!

Nagy bűn előttük a borról beszélni.
- Jézus a vizet borrá változtatta.
Az Isten fia, az én Mesterem,
jól tudta, mit tesz: mámor nélkül élni!
Bor annak is kell, kinek nem terem.
Szívpezsdítőt kell értenünk alatta.

Ne nézzetek,mint tékozló fiút.
Hozhatják parfümözve, arany tálon
a moslékot, bűnt: szívemből utálom.
A szépség-ló, ha útja ördög-út:
nem kell! Én játszom, tréfa-fáim rázom,
- de Isten tart a szenvedés-pórázon!
Nem nagyképűség, koldus-nyavalyásan
való orrlógatás az én vallásom!
Az én vallásom a víg böjtölők

vallása: bűntől böjtölők leginkább,
- de Isten nyomban fényes öröm-hintát
készít, hintázom, mint más víg kölyök.

Vallásom nem börtön! Ami a Bűnön

innen van: mind szabad s én meg nem szűnom

futkosni fel, le az érzelmi skálán,
a földtől fel az lsten-tiikú égig,
afonségestől le a gyermekségig,
imába, füttybe csomagolva hálám!

A földön éltek szeniek, látszat-szentek
s a földre nem mertek tavaszt nevetni!
Lám, sárba lép az égi napsugár
s kutya baja, sőt, bimbót bont a sár!
A Szüz előtt fogok bukfencet vetni,
ha panaszra a pápához is mentek!
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Egy ember
keresi az anyját
Egy ember jött ma hozzám, hogy megkeresse anyját!
Leült az irodámban sötéten, hallgatag.
Kint országos sírással borzongott a november.
A vándor bakkancsából sár csurgott és csatak.

Egy ember jött ma hozzám. Vannak mély tengereknek
alján a nagy nyomástól eltorzított halak
s vannak örökvihar-vert vidékeken ily torz fák,
amily lélekkel jár-kel e torzonborz alak.

Az anyját sose látta, mert szerelemgyerek volt.
Úgy jött a világra, mint egy botránykő, bűn-tanu,

tört liliomok kertjén kiáltó szégyen-cégér
s lelenebe dugta anyja, ki már por és hamu.

A lelencház kiadta valami vénasszonynak
"nevelni" városvégi félig zsiványtanyán
Erdélyben. Ott tanulta ismerni a világot.
A vénasszonyt így hívta: "Kedves öreganyám."

Aztán ment pékinasnak. Etették pofonokkal,
itatták átokszóval, emberséget tanult.
Mikor segéddé érett, keresztlevélke kellett
s mivel nem volt, kirúgták. Megölte őt a Mult.

Munkába nem fogadták, mert nem volt munkakönyve.
Lopott, koldult, csavargott a szerelem fia.
Börtön. Bűn. Újra börtön. Majd hontalanság címén
magyarhatárra tette az új Románia.

Bujkált. Börtön. Bűn. Börtön. A magyarok megúnták
és Csehszlovákiába küldték mint hontalant.
Innen kitoloncolták, de visszajött. Az anyja
itt született. Kutatja, mint dúcát a galamb.

Trianontól egész a Fekete óceánig
drótsövény, szuronyerdő. Hivatalnok-közöny.
Ezek között vergődik, vérzik, bujkál egy ember!
Anyja (Nemjó Teréz) itt nőtt a Bodrogközön.
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A Vigilia Kiadó
gondozásában a

közelmúltban jelent meg
Mécs László: Anya kell

című verseskötete
Simon András
illusztrációival,

Rónay László kísérö
tanulmányával.

Ára 187,- Ft

Hol született? Ki tudja? Az anyja mindig szolgált.
Még Nagymagyarországon szülte meg valahol.
Most három állam űzi, mint dúvadfajta ordast
s nincs hely, mely befogadná, nincs közösség, akol.

Nem ismert anyamellet, mely megszoptatja mézzel
egy életre az embert, mint föld az ágakat.
Nem ismert anyaszívet, mely megszoptatja fénnyel
egy életre a lelket, mini plántákat a Nap.

Nem anyja anyaföldünk, sem anyaszentegyházunk.
Vallása nincs. Nem is volt. Nem anyja a Haza.
Csak mostohái voltak! S most ezt a bűn- s fegyház-unt
embert a honvágy bántja! Hova menjen haza??

Szeretne hazamenni a tisztes emberségbe,
csalánból a családba! Szeretne lenni pék
és sütni a barátság s a jóság sok kalácsát
s madárfióka szájú pulyát etetni még!

Azért kutatja anyját: a hovatartozását!
Az anyakönyvben nincs meg. Gyötrődöm hallgatag.
6 visszamegy sötéten a síró novemberbe,
szétroncsolt bakkancsából sár csurran és csatak.
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