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Sirató
Most,

hogy az április est a dombkoszorút
beragyogja,

könnyű, levéibontá szél fodrozza a hárs koronáját,
s a város eloldva a földtől, a fényben az égig
fellebeg, üszkeit eliakará füstként, nem nyz1ik a jácint,
nem füst, illat emel,

most látlak: szemben az úton
szállsz fütyörészve, hajad szárnyként lobog kétoldalt koponyádon,
könnyű, nyalábnyi sugárral fon karjára a Tűz, mely
már megemésztett, de te szállsz, neveted csak, s Nővérével,

a Fénnyel

táncolsz,
pillanat és

sírod marad itt miközöttünk:
csak sírod, zúzmos, havas ágak alatt, a november
könnyes esője alatt, szép arcok könnye alatt és
ke1c fejüket múlásba ütő bimbéknak: könnye alatt,

én
mégse siratlak: már úgy szállsz és nősz az időkben

egyre e1esedő körvonalakkal a fényben, hogy nem változhatsz,
lobogásod egyre nagyobb lesz s mind tisztább.
Nem vagy már, mégis a szép és könnyű halálnak példáját mutatod
és én, ki siratlak, majd hadd emeljem
arcodnak mosolyát pajzsul a rettenet ellen.

(1969)

Nosztrai leoninusok
Oly szép itt a vidék, és benne hasonlóbb
ember az Istenhez. Homloka tiszta, szelíd.
Jézust látom, a hűs Gecsemáné kertben elomlái.
Csönd van. Olajfák. S fönt, már valahol közelít
Isten - a hajnal rőt poharát ajkához emelni.
( ... )

(Márianosztra, 1955)

753



1955. Halottak.~

GÉREClATTILA napJan
A földön járt,
és nem volt magányosabb nála;

Volt olyan, ki
csillagot fűzött homlokára,
felhókben járt,
cimborált az égiekkel,
s ki a halál
hűvössége mögé ijedt el,
(de a szívét
úgy rázta, mint egy csörgődobot!)

Ő fölnézett,
és bús volt, hogy mily ütött-kopott
a csillag mind,
és fuldokl6k, kik érte nyúlnak,
hogy hordták már
dicsfénynek s töviskoszorúnak;

Így - a Sátán,
midőn a hegyre vitte és sz6lt:
"nézd, megosztom,
a föld kell-e hát, vagy az égbolt?",
a földért nyúlt;
"Isten arca" - s csákányt ragadott.

És most szívét
(úgy rázzák, mint egy csörgődobot)

megszentelem,
s meggyújtom Halottak napjára.
Ma szebb a föld!

>!<.
"l<"

.. .és nem volt magányosabb nála.

(Márianosztra, 1955)
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