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SfKSÁNDOR az orveny
Radnóti Miklós emlékezetének

Úgy-e, mégélsz? Úgy-e, mégénekelsz! ...

A lomb közöttborzas szellő motoz.
Zizeg az illat,amit erre hoz,
Talán ebben az illatban felelsz?
Vagyimmárcsak a könyvben,
A versek márvány idomaiban?

Elmorzsolom a könnyem ...
Fiam voltál, háromszor is fiam:
A Titkot hányszor kopogtattuk együtt
És kézből kézbe hányszor eregettük
A rimek csordogál6gyöngyeit!
Kisfiú voltál, borzas ésszelid,
És férfiú, bronz éskemény,
Mint egydöngő r6mai költemény!

A Tiszaparton idéztüka multat,
S a Túls6Partot,-amfg körülöttünk
A kiskertekben lázasan pirultak
A csüngő súlyospaprikafüzérek...

Jaj, mi is ez a könnyzilálta ének?
Egymellresirt búcsúztat6?
Egy tépett s6haj a szélnek?
Vagy üzenet,mit egy tollászkod6
Fekete holl ákegyelmére bfzunk?

A Hangkiáltja: bizzunkl

Igen, btzzunk, - de tovatűn tél,
És azt is tudom,hogya tündér
Reményis tovatűnt!

Jaj, az ördög forspontjaképpen
Kifogta hámba az Észszekerében
A butaságot ésa bűnt!
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Bizzunkl Dehol a hatalom,
Mely visszahoz vagyelfeledtet
Tégedet ésa Látomást?
Nem,amely téged karjainkb61 elvett,
Azt a világot, azt az elvet,
És a monstrumot, amitellett,
Nem akarom, nemakarom!
Deki sugall helyébe mást? ..

Az összetört tudás
Szilánkjaib61 szemembe cikáz
A kétségbeesés.
Azt mondja: Nézz!
Köss márbékét ajégszemű val6val:
6t fel nem hozza már a ringat6 dal,
Az ő zenéje mára szféra-csend.
Eszelós nappal, máglyás est után
A lélek isa mártir testután
Immár a Plejádok köztelpihent.
És vele ment
A dallam is,a pihegő,

És a dallamok álma: ajövő!

Mennek, mennek, mind,a szépek, a tiszták,
S akikaz eszmék szűz havát
Fertelmes lucsokba taposták,
Élnek, tenyésznek, tipornak tovább!

És csendesen mormolni kezdem,
Csak úgy,a sz6kra semfigyelve,
Egyeklogád egyreszkető sorát:
S kongatni kezdi lelkem ésa testem,
Mint harangot a nyelve,
A Hang, a szuverén.

A Hang, az ismeretlen,
A tehangod-e? Az enyém?
Vagy Azé, aki az elérhetetlen
Messzeségekből mennydörög belém?

Azt mondja: Vagy, hát lenni kell!
Azt mondja: Tudsz, hát tennikell!
Ember vagy, azazisteni.
Van Isten: induljkűzdenil
Költővagy: Istenből atom,
Költő, azaz forradalom,
Sz6, melynek parazsas hit azanyja,
És atyja lángos értelem.
Sz6,melytől ajövőt foganja
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JÁszATIlLA

A lobogó történelem.
A mát ésholnapot te méred:
Tanú vagy ésvilágítélet,
És kegyelem.
Te a szabadság, te a törvény,
Téged zúg örvénynek az örvény,
És benned búga végtelen.

hóhullásra hasonlít.
Radnóta

.eitunté!akiköztünk angyali zenevoltál"
(Kormos István)

(i, meztelen sírkőhátoldala)

Száz éveszülette1 hatvanöt évenem vagy itt
hóhullás borított harmincöt évesen kicsit

elfelejtettünk mióta nem vagy márvelünk.

(ii, vak szópelyhek)

Nincs annálvígasztalanabb amikor sürü hóes
és fedi lábnyomod éskörbe keringsz alapon

nincsennélvígasztalanabb hisz jól tudodezt is.

(iii, utószó hópelyhekhez)

Szakad a hószakadatlan kinyitomaz ablakot
szóljon a kyrie eleison fákon bokrokon megülő

szakadatlanul szakadó hópelyhekért is szóljon.
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