
tetején egészen a falig becsüszván, valamennyi, a földön álló halandó számá
ra úgyszólván (noha teljességgel érthető okok következtében) láthatatlanná
lett. Székre, vagy bármi más magasítóra pedig az örökös munkalázban élő

költő örökös sürgetése közepette a gazdaasszonynak fölállnia, legalábbis a
költő dolgozószobájának takarítása közben, egész életében. egyszeruen nem
volt érkezése. (A költő halála után pedig? Kell-e mondanunk? A legédesebb
Jonatánt illető kegyelem a költő iránti kegyelet formáját' öltötte. Ennek egye
nes következményeként pedig semminek, ami a dolgezöszobájéban állt,he
lyét, de egy mákszemnyivel sem, meg nem változtatták. ott állt a szekrény
tetején, őrizvén a legédesebb jonatán nyomát, a kosár egészen addig, mígnem
egy ma még túlnyomórészt ismeretlen személyeI nem emelte onnan. Ennek
azonban, túlnyomórészt irodalmi jelentősége manapság, noha sejthető, még
nem látható egészen világosan.)

KERÉK IMRE

Lázár föltámasztása

Ahogy a barlan ból kilépett
fehérlő gyol~~ csavarlan,
fülében visszhangzott még a kiáltás:
úizár, jöjj ki!... s az éles, vakító
sugárzásba szeme belesajdult,
s érezte: béna tagjaiba friss
erő költözik, és akaratának
enge4ve keze, lába újra mozdul,
s mig testvérei: Mária és Márla
zokogva borultak nyakába,
arcát csókolva hosszan, boldogan,
tekintete távolabb siklott,
s észrevette: félrehúzódva
a sokaságtól, sápadt, csontos arcű,

fiatal férfi áll, szelíden
mosolyogva, nyugodtan, homlokán
mintha szikrázó sugárkoszoTÚ
derengne, ahogy a lába előtt

heverő követ nézi elmerengoe,
akárha semmiro1 se tudna;
és fölismerte benne 6t.
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KEREK IMRE

Niklai ősz

Hódolat Berzsenyi Dánielnek

Diólevélre írt sorokat betűz

az őszi szél, tagolva nehézkesen.
Szól az őszibogár busongó

hangon a dérkoszorúzta dombon.

A víg szüret lármája elült, szedett
tőkék tövén rézcsőrű rigó motoz,

dőzsöl elhullajtott bilingen.
héjarepedt, rohadó barackon.

Mozsár se durrog, csősz karikása sem
pattog, riasztva a seregélyhadat,

Lepledbe burkolózva csak Te
szítod a hamvadozó tüzet, mig

egy szebb világba röptet a képzelet,
hol újraéled zsenge szerelmeid,

s melancholiádat felejted
rózsavirányin az ifjúságnak...

A láng kilobban. Mint jelenés, enyész...
Csak lantod zengi túl a teret s időt,

Somogy komor Diogenésze,
barna, tömött bajuszú poéta.
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