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SIRATNAK ENGEM A FÁK. 

Lefeküdt a kis család, hol este óta melegedtem, 
s éjfélt kongó férfilábbal hazafele ballagok. 
Vándormadár sorsa sorsom: mindig indulóban lábam, 
onnan, ahol álom-párnán boldog szívek alszanak. 
Téli zápor hull a hóra, házikókra, fáradt fákra: 
útfeletti targalyakról könnyet hullat rám a lomb... 
Ez az út az agglegények bánatkövei rakott útja: 
jégre dobban lábam lépte s mindörökre nyoma vész. 
Két oldalt a dermedt vágyak, vetélt célok, holt remények 
soha-nyíló ákácfákként állnak, állnak feketén ... 
Bimbók helyett könnyek gyöngye gömbölyül az ágak végén 
engemet siratnak fázó titok-fák az út felett... 

Ez az út a magányosság csönd- és halálvermes útja: 
Idegenség országában célok felé sose visz... 
Jókedvemben ifjúságom áldott aranyalmafáját 
meg-megrázom s jóság szirma, csillag-gyémánt, csoda hull.. 
Mindig idegen szivekre! kik, ha kicsit tán szeretnek: 
nékik mégis csak egy furcsa hangú más-madár vagyok ... 
— És anyám s más véreim, kik folyton rólam álmodoznak: 
évenkint csak egyszer-kétszer látják szirmos szemeim ... 
Magányosság útja szélén titok-fákról könnyek gyöngye 
hull fejemre s csak siratnak engemet a téli fák ... 

Mit sirattok?! Nem akartam soha „boldog" ember lenni! 
Nem akartam fáklya lenni, Jákobdétra, alagút: 
élni, mint a többi testvér: nagy hajókat hordó tenger, 
ember-tenger csöppje lenni, játékos hab, szürke hab, 
— de az Úrnak akaratja kipányvázott önmagának, 
legyek Jákob-létra s bénák rajtam égig érjenek, 
legyek ég és föld közötti szivárványhíd szárnytalannak, 
s bűnök tűzhányó hegyében biztos, csöndes alagút... 
A próféták útját járom, nem akartam boldog lenni: 
mit sirattok targalyakkal titok-lombú téli fák?! 



Lám az Úr csak ideküldött, (mint a cethal vitte Jónást!) 
Ide hoztam ifjú szívem, mint egy arany szentelőt. 
Krisztustvérben megmártottam, jó magasra fölemeltem 
és jósággal megszenteltem a határt és a falut... 
Fog-e rajta? Isten dolga. Mind alusznak bizton, mélyen: 
lopnak, csalnak és hazudnak — és alusznak biztosan, 
Én: a fáklya, félve élek, félve járok, félve fekszem: 
keresem a létem kulcsát s nem találom sohasem! 
Kétségeknek vándorútján feketéllő titok-fákról 
könnyek hullnak fürteimre, ében gyöngy hull, permetez... 

Súlyos sors: próféta-réten Isten pányváját viselni, 
mindig égre intő újjal állni, mint egy nagy torony. 
Néha-néha botot vágok rózsafából, álomfából, 
hogy világgá vándoroljak — s megbabonáz a botom: 
mindig, mindig kápolnákhoz, utakmenti Krisztusokhoz 
viszi lábom s ha ránézek: botom keresztalakú! 
És az útakmenti szántók mindig ujjal mutogatnak: 
ime ott megy egy zarándok, búcsúsoktól elmaradt... 
És a szentek vándorút ján feketéllő titok-fákról 
könnyek hullnak lépteimre, égi gyémánt permetez ... 

Néha virág nö szivemben, véres szirmú, forradalmas, 
néha füttyöt formál ajkam, piros ritmust és pogányt, 
— ám a népek szenvedése átkot zúg, mint barna tenger: 
s hervadt lessz a fütty, s a bimbó, míg megyek a golgotán 
és a mindem-szívek-útján minden-ember-féltő fákról, 
titok fákról könnyek gyöngye záporoz, csak, záporoz... 

Mécs László 
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