
A POR LÁZADÁSA

Az út köveiből néztek ma este rám,
szakadt házjalból és megtorlódott avarból,
felhőből, mely dereng sápadt hold sugarán,
hozván bús illatot, mely csipős, mint a karbol
s a formalin, kopott diákszobák szaga;
TOSSZ l.ábbelitek és dohos daróc gunyátok
tisztán előttem áll e furcsa éjszaka,
s látom fogatok is, Ó, rég eltünt barátok,
a nagy tábla előtt, amint keservesen
daráltok verseket, s másféle szörnyű leckét,
riadt félszemetek tanári noteszen -
Ti, kiknek neve is fejembőL kiesett rég,
s most újra visszajő s egy-egy oj'cán megáll:
Kiss Béla, Tordai, Kucu, Demény, Ugorka,
Péterffy Bandika, kicsi Kádár Mihály,
te rőthajú, aki a legkisebb a sorba,
és még ki tudja hány örökre névtelen!
Rögból való fiúk, kiket egy-egy falucska
kiildött tanulni fel, hogy úr s ember legyen,
s kiket sanyargatott a honvágy meg a lustTIT,
l'igilek lestek és zord apparitorok
s magoltatok fagyot meg éhezést kiállva,
s fonnyadt bőrötökön mily sűrűn suppogott
manzsettás zord tenyér s szobajőnöki pálca,
ti, kiknek szeme rég kihullt tán, mint a gyöngy
a foglalatból és felnőtt kort meg sem érve
fogadott vissza ős szülőtök, a göröngy, .
gonosz lustrák elől búvóknak menedéke . . .

Mért jő bús serqetek: s mért most követeli
iussát ? Néimnina van valami szürke szent.nek ?
Vagy tán ma született az Assisibeli ?
S ti mostan, jó fiúk, őt üdvözölni mentek?

Ha igy: ne vessetek meg engem, hűtelent,

hagyjátok, hogy nevem, ruhám már most levessem,
s hadd rójjam véletek a sziirke névtelent -
ki hírre törtem itt a Bábel Budapesten ...

Jékely ZoU(Í.n

ÉJI LÁTOGATÁS

Megint mézet lopott a Rém ma este:

Besurrant az alvók közé,
Sziirparnacsos fülét hegyezte,
S látván, hogy alszanak, mint a halottai:,
Be!eütötte arcát, bele t't>mpe
Orrát a régi porcellán-bödönbe,
Beleöltötte roppant sárga
Nyelvét s habzsolva-falva



SIRÁLY

Nyelte a mézet és nyakalta.
Mezőket látott és virágot,
Melyek közt hajdan citerázott
Aztán undorodva, megcsömörölve,
Száját rőt szakállával megtörölte,
S a bödönbe beleokádott -

A gyermekek, kis angyalok pihegve
Aludtak s álomszárnyon, mint a lepke
Repdestek a hajnali égen ...

Régen történt, be szörnyű régen!

•
Jékely Zoltán

A holló lomha szárnycsapással
kereng havas mezők felett;
mint gyászos özvegy, bánkódik, hogy
meghalt a nyár, a kikelet.

Verébke borzolt tollazattal
gubbaszt a fán a fagy miatt;
amilyen szemtelenke máskor,
most épp oly gyáva és riadt.

S a fecske, gólya, kényes kócsag
már őszidőben "disszidál" ...
Nem tetszenek; - az én madátkám
a kacagó vidám sirály!

Ez fittyet hány a fagyra, hóra,
csak fumigálja a telet;
vígan cíkázva szállong, röpköd
a zajló, zúgó ár felett.

A repülése gyors, sze.~zélyes,

könnyed, csapongó, libbenő;

a hídról dr>bott kenyérdarabkát
elkapja még röptében ő.

"Es közbe-közbe rikkant egyet,
mint táncoló duhaj legény,
s ha elfáTOdt, hát elpihenget
a nagy folyó fehér [eqén,

Vagy elmerül az áradatban,
és ríng a dermesztő vízen,
s felénk, kik őt didergve lessük,
derűsen bölcs igét izen.

üzeni azt, míg fríss habokból
egy szárnyIegyintéssel kikel:
a tél is Isten 'killdeménue,
igy annak is örülni kell!

Kunszery Gyula


