
MÉCS LÁSZLÓ

Panoptikum

Nem Messiás-é minden újszülött
Fényl6 csillag, mely föltűnta családnak

S csak kés6bben fejlik a szokott pimasszá.

(Madách)

Mióta csók van, voltak mindig
a Lomoroui-recep: ezerint itt
terhelt, elferdült betegek:
teöolyda, börtön várta mindaz
emberszabású szörrlyeket.

Az e1et ép volts az Egészség
mint tenger tinta csöppenését
felszívta ami unikum,
torz volts fillérekért viaszból
mutatta a panoptikum.

Ma SZÖrnyek történelme tombol.
Kijöttek a panoptikumból,
a te1Jolydlík, a börtönök,
fertőzött csókok rejtelre'b61
azemberforma ördögök.

A hét főbúnt fék nélkül é16k,
smdista'k, pokolgép-merényl6k,
liliomtipro1c, gyilkosok
fajtája immár milliósZJim
újhós-típuskint e1, mozog.
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Ók hozzák: új törvényeinket,
írják sajtónkat, könyveinket,
ők írják az új Bibliát,
ők szerkesztik új menetrendűnk,
hogy merre menjen a világ.

Mindenki ördög-maslalrát ölt,
panoptikum lettaz egész Föld
s az utolsó pár évtizéd
Jó Embere beIéptidzJként
be1cét, vért, könnyet, kínt fizet.

Anyjukszobrászóálma másnak
mintázta őket: messidsnak.
Hogy letta megszenteltetett
szépségből, cso1cból, anyatejból,
imából e sok szörnyeteg?

Az anyame'hek kimerültek
s aJó Embert, mint torzan-szültet
az újkori panoptikum
viaszba gyúrja, hadd röhögjön
a lombrózói publikum!

Csoma, 1945. aug. 6.



Nosza költő!

Péntek este. Holnap szombat.
Te1i parkban zúg az orkán.
ArnYék fe1e rém visongat,
borzongásba bújtboszmkány
sirren-surran sebesen,
japánbirsr61, jázmintőr61
targallyat tör. Meglesem.

Mi lesz holnap? ÖTdögszombat?
Boszmkánybál? Seprű kéne:
lovagolni ráncos combnak?
E16lépek. Husski néne,
huss kísértet! Perc alatt
hagyd elparkunk! Köd e16tte,
köd utána, elsmladt.

Nyargaló szélátkot gajdol.
Holdat bújtat felleg karma.
Csomót gyüjtök a törtgalyból:
sutacsokor, seprű forma!
Mégis! Alvó,szertelen szem:
rügyvan rajta, hátha pattan!
A vázámba beteszem.

Noemkölt6, bűvészmester,
varázsigék várandósa!
A Tavasz, mint Csipkerózsa,
magba, rügybe rejtett testtel
alszi/c: télirévület
tartja fogva. Mostmutasd meg,
mit tudaszent őrület!
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Szépülj sepr6! Hókusz-pókusz,
rügyrepedjen ágaidnak
álmán! Szívem, mint amókus,
játszik. Várok. Hetedik nap
pár kIlcérka kisfodor
kibomlik az alvó Tavasz
inge'b6l: kész a csokor.

Kicsi csodák, kicsi múhely!
Nosza kölM, bűvész-mester,
neelégülj kicsi múvel!
Te1-tiporta mártír-testtel
varázsszóra várhazád:
csald ki cso1cban, vérben, hitben
elbújt alvó Tavaszát!

Kicsi ország, kicsi múhely!
Nosza költ6, bűvészmester,
zengd ki nádi hegedúvel,
hogy túl síron, sáron, testen
sejted az örök Tavaszt!
Igéd nyomán jeges szíven
sdrma nyz1jon: a malaszt!

A lelkeknek itt aföldön,
a Valóság jeges börtön!
Ha rést olvaszt hited lJingja,
jégfalJin új Kánaánba
lJithatsz, melyvárs nemmese;
küldd benéped s menjaludni,
mint a zsidók Mózese.

Csoma, 1946. febr. 12.



Egyedülvalóság ékessége

Mézes szavakat swpogattam
ésfúnek-fának csókot adtam,
fe?tékenységed sírtmiattam.

Mézes szavak mézétkiszedted:
az ifjúságom VÍS5ztlvetted,
apám-anyámat sírba tetted.

Udérc-orcát adta? aHoldnak,
barátim, kikrám fénytdaloltak,
bénán búsak, vagynéma holtak.

HaZJim vérrel, gennyel keoerted,
világ szemétjét ráseperted:
nenézhessem mint tündérkertet.

Rózsáim rózsévé botoztad,
sziváruányaim bekormaaad,
hírem tépáztad rongy-gonosznak.

Kígyót fürdettél kútvizemben,
békát boromban. bútszfvemben:
minden fertőzött letts íztelen.

Magányba én nemúgykerültem
mint más: nemfutva s esö1nörülten!
-SZ/lhara lett minden körültem.
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S mindezt Te tetted vélem, Isten:
e1jek mindenből kisemmizten
s csupán Te légy szerelmem itten!

Válje1c homokká eszme, frázis,
neszomjaztasson csoda más is,
csupán Te: Végce?, szent Oázis!

Szent Szúz, titkos értelmű pálma,
minden remeték édes álma,
mezúlenségem rádtalál ma.

Te légy a kamra ésazasztal:
rég Jézust tejjel, most malaszttal
táplál gyümölcsöd s úgyvigasztal.

A legutolsó ruha-gondot
megoldja imád, pdlmaiombod,
nejárjak pőrén, mint bolondok.

Malaszton ésgyökéren e1ek,
az ósgyökér: lét, Isten, le1ek,
avéggyökér: halál, íte1et.

Ó békességek békessége,
bűbájnak, bajnak, bűnnek vége,
ómagányosság ékessége!

Csoma, 1946. febr. 26.



Húsvéti levelezólap
(Minden magyar címére)

Hímes tojások tarka vackán
egynyúlkotlik s mosolyg ravaszlain.

Sehollwpó, hajt6i hajsm
s így boldogan bólint abajsm.

Banális képs bután balog,
dekell az ilysmmár dolog.

lA csák is balga semmiség
-s elindít egye1et-mesét!1

Vedd víg lapom. Ldm, perc alatt
afelvono'híd les2'Jlladt.

Oraidon híd lett a mosoly:
lelked várába fényoson.

Feltűnik udvarán agond,
mintJób alatt a trágyadomb.

Szorongsz mintJób. Ma milliók
ígyülnek mintTe s épa jók!

Rég pár hímes szód{észek-álma
kotlót várt, hogy talára válna.
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De rájuk ülta Rém uhúja
s beléjük sültazallelúja:

5mbadságból rémuralom,
csókból búnkelt ki s unalom.

Vagy megmpultak smvaid,
a Szépség, Jóság, Ha1'Jl, Hit!

Most Jóbként ülsz. A Rémriaszt,
Kelj fel Jób, hadd mondjak vigaszt.

Van még egynagy piros tojás,
romlatlan szó: Feltámadás!

És benne a jók vigas2'Jl:
szépség, s2'Jlbadság, hit,haza.

Gurűsa a legostoba'bb
nyúlhozzád a szót, mintcsodát.

Ésköltse ki akegyelem,
nyúlszfvú istenfe1elem.

S gondolj rám, ha aezeretetnek
butus csibéje megnevettet!

Csoma, 1946. febr. 24.


