
KINLÓDJ! 

Az alkotó szól : 

Semmit se kaptál készen a kezedbe. 
A kenyered búzába, rögbe zártam : 
hasítsd ekéddel dajkádat sebesre 
remegj vihartól, Naptól, jégesőtől, 
gátak bilincsét kapcsold a folyókra, 
vajúdják nyögve lisztedet a malmok ! 
Kínlódj ! 

Tüzet találhatsz fában, kénben, szénben, 
mesterkedő fortélyod fákat irt ki, 
legyilkolt sorsok lángolnak tüzedben, 
de néha lázadón fejedre nőnek, 
tűz-tornyok nőnek csűrödön, tetődön 
s rádrobban a vulkánok tűzharagja. 
Kínlódj ! 

Izzadságodtól keserű kalácsod? 
Cukrot rejtettem földbe és növénybe, 
kapáld a földet, méheket rajoztass, 
a gyáraidban őröld ifjúságod 
s míg édességed raktárakba gyüjtöd : 
a zendűlés orkánja zúg fölötted. 
Kínlódj ! 

A sót, aranyat kősziklába dugtam : 
bujkálj bányákban, mint megszállt vakondok, 
döngesd csákánnyal, robbantsd dinamittal 
s ha felhoztad a Napnak megmutatni. 
véred ragyogjon són meg sáppadt kincsen, 
a Háború ragadja el kezedből. 
Kínlódj ! 

Ha bikaként birkózol bánatoddal : 
vígasság szunnyad dombok oldalában 
szívasd bogyókba szomjas venyigékkel, 
legyen jókedved szappanbuborékja 
minden gerezd : mint véredet taposd ki 
s úgy idd borodban pár órás vigalmad. 
Kínlódj ! 
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Tested minden kis része pár után esd, 
hogy új testekben folytatódjon léted : 
tavaszokat terítsz alá subának, 
ha megtalálod . . . A család bilincsel : 
ezer új száj, új csókkutacska csábít 
s testednek minden csöpp atómja lázad. 
Kínlódj ! 

Szomjúhozod a szent testvériséget. 
Szeretet van ! Szivek kamrája őrzi: 
azért szivet nyitsz bicskával, szuronnyal, 
nagy vérfolyók vöröslenek nyomodban, 
a forradalmak forgószele őrjöng 
s nem láthatod az áhított szivárványt. 
Kínlódj ! 

Igazság van ! Erős, örök, egyetlen ! 
Vallások, tudományok bánya-mélyén 
kutathatod, míg a világ világ lesz ! 
Kételkedésed, pisla bánya-mécsed 
nemcsak vezet, de bányaléget robbant 
s őrült robajjal dőlnek össze tárnák. 
Kínlódj ! 

Hétszer fürödj meg könnyed tengerében, 
kínok tüzében égjen földiséged ! 
Az alkotód se bírna véled máskép ! 
Csak így lehetsz a Mesterhez hasonló. 
Nagy út vár rád. A lelked halhatatlan 
s hozzám kell jönnöd a szivárványhídon. 
Ember ! Mécs László. 

NEKED IROM 

Olyan messze vagy ! Olyan messze ! 
— A mosolyomat nincs ki lesse. 

A hajam selymét nem simítják, 
— A szemem szinét nem vidítják. 

Két bús kezemet nem becézik 
— Hogy hova vágyom —sohse kérdik 

Olyan messze vagy ! Olyan messze ! 
— Egyedül ér el majd az este. — 

Rolla Margit. 
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