
ROHAY GYÖRGY:

VERSEK

SZEPTEMBERI ÉLÉGIA

Kora reggel volt. Ragyogott a harmat.
Az őszi fák arany levele pergett.
A réten álltam és egyszerre messze
tűntek a gyászok, fájdalmak, szerelmek,
minden, amit szerettem, a mulandó
órák varázsa és az álmok üdve.
Magam voltam s a sárga nap fölöttem:
fényes korong az ég testébe ütve.
A Sashegyen a köd szakadozott ép
és lelkemről is fölszakadt a köd,
egyszerre láttam azt, ami veszendő

az életemben s azt, ami örök,
az időt, ami menthetetlen elhagy,
amit szerettem, aki elhagyott,
és mint egy földöntúli zene búját,
éreztem: nemsokára meahalok.

És ekkor ott a kar[aim kitártam
a harmatosan csillogó mezőn.

Úgy álltam ott a léten túli titkok
párás sugárzásában elveszőn.

"Ragyogj, - rebegtem, - szeptemberi nap még,
lobogj, - dadogtam, - élet tüze még,
légy irgalmas és tündököl] fölöttem
egy pár órát még, szeptemberí ég;
kinek már minden mindegy úgyis: az kér,
add néki meg e könnyű kis kegyet,
hadd nézzen és leheljen és kiáltson
egy végsőt! aztán úgyis elmehet."

Mert mit reméljen, ki semmire nem vár,
aki csak az éjszakát várja már,
kinek agyában mint egy szomorú pók,
színes hálóját szövi a halál?
Ó hálók I és remények kúsza szála I
ó semmiségek! ó ti mindenek!
szeptemberi ég! szeptemberi mennybolt!
kalandok! kedvek! Isten veletek!
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Az életem, jaj, hasztalan kaland volt,
illékony és mulandő, mint a füst.
Most várja már a nyugtalan kalandort,
fortyogva várja már a zordon üst,
amelyben égve és olvadva tán még
lehet belőle nemesebb anyag.
átgyúrva és újjáformálva méltóbb
élet talán egy másik ég alatt.
ó, érzem én már kénköves lehét a
pokolnak, érzem s megadnám magam.
Voltam-e boldog? Nem tudom. De szép volt.
És a boldogság is boldogtalan.
Szeptemberi ég: búcsúzón ragyogj rám I
Kész vagyok. Indulhatok bármikor.
Tudom: az élet szörnyű útvesztő volt,
s belőlem nem marad más, mint a por:
únt nyári por jobb vándorok cipőin,

amit az ember kedvetlen leráz.
Egy percet még csak, szeptemberi fényár,
egy kis erdőt még, szeptemberi láz!

Csak annyit még, hogy annak, ki e furcsa
tájakon át habozva vezetett,
elzenghessen a tiszta és a méltó,
egyetlen, elkísérő üzenet:
hogy még egyszer láthassam a haját, mely
arany volt, zuhatag, aranyeső,

és láthassam arcát is, mely az égbolt
kék káprázatából ragyog elő; -
egy üzenet annak, ki elmegy és ki
el nem ment valójában soha,
hisz tünemény és álom, teste nincs is
és testté még a bús és ostoba
vágyakozás sem formálhatta, - ízzó
trópusi nap volt s hűvös éjszaka,
szikrázó messzi fényén melegedtem
és táplált engem édes harmata.
Egy üzenet! - ó, láthatatlan álom,
messzetűnő te: Eszmény! lebegőn

távolodó! - mért éltem én tebenned,
ha megtartani téged nincs erőm?

Jaj, nincsen nékem semmihez erőm már,
csak nézek, nézek szótlanul az égre.
Csak várok valamit. Várom a semmit.
"Az élet gyász és nem mersz halni mégse."
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Szeptemberi égI szeptemberi fények I
elbúcsúzom már, el tőletek is.
Köszönöm, hogy ti legalább szerettek,
s nektek hihet, ki semminek se hisz.
A kör bezárul. Lassan a homálv Iön.
El lehet bírni? Mindent el lehet.
A halált könnyen és összeszorított
foggal az életet is el lehet.
Próba: szerencse. Ennyi az egész csak.
Sívár? Talán. Ostoba? Ostobább!
Ha eddig vittem, biztos, elviszem még,
ha kicsit únottan is már, tovább.
A kör bezárul. Ennyi az egész csak.
Hang törhet-e a börtönfalon át?
Ha halljátok: nincs semmi baj, csupán a
rab rágja mordan böntöne falát.
És várja, hogy egy szeptemberi nap majd
megáll a szív és oszlik a sötét,
teste hideg lesz és a lelke könnyű,

könnyebb, mint ez a szeptemberi ég.

HOLDAS TEMETö

Százatfvégi költő sírjára

Itt alszik a költő, akit szerettek,
fölötte a jázminok szirma repked,
sokat töprengett és sokat bolyongott,
most már csak alszik. Most már végre boldog.

Mai költő sírjá,ra

Fekszik hanyatt, csontos kezében csörgő

és néma már, jaj, néma már a költő.

Rímei mint egy őrült maszkabálon,
bukfenceket vetnek a holdsugáron.

Szinész sírverse

Fölszáll a hold. A ciprusok lobognak.
Mállnak a maszkok. A ruhák kopottak.
Bedőlt a szája, mely szavalt rogyásig.
De most még egy utolsót hahotázik.
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Kosztolányi sírverse

Kihúnyt a mérgek mágiája rég már.
A Krisztinában többé sose sétál.
Csöndes sírjánál, a hold amikor kél,
megáll levett kalappal Esti Kornél.

Juhász Gyula sírverse

Folyik a Tisza. Forog a malom.
Barna árnyak egy barna tutajon.
Hol van az élet? Hol a régi láz?
Búsan legyint a búsuló Juhász.

A magam sírjára

Ó, tündökölj fölöttem esti égbolt!
Amit éltem s alkottam, töredék volt,
félig szólt ige, nem vált soha testté.
Csillagom, emlék: tégy tökéletessé!

Rónay György.
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