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M É C S L Á S Z L Ó V E R S E L 

DIADALMENET. 
Három hétig verseket szavaltam 
franciáknak majdnem szakadatlan. 
Jót húztam a dicsőség borából, 
piros ruhát adott rám a mámor. 
S kissé talán meg is részegülten 
hazajövő gyorsvonatba ültem. 

Úgy ültem, mint mesebeli szultán. 
Elfeledtem Európa-vulkán 
korgó gyomrát, alamuszi mérgét, 
hártya-vékony, kihűlt láva-kérgét 
s hogy minden kis része összerezdül, 
míg fut a gyors kráteren keresztül. 

Tavasz volt a vékony vulkán-kérgen! 
Úgy éreztem, hogy ez mind csak értem 
díszesült ki s hogy ezernyi tájon 
parancs jött, hogy nékem szalutáljon 
minden hegy, domb, erdők fái s csokrot 
tartsanak a szűzleányka-bokrok. 

Integettem fülkém ablakából 
fűnek-fának, mint egy triumfátor 
kegyes szívvel köszöntöttem népem, 
diadalív, szivárvány várt s szépen 
csengett-zengett százezernyi angyal 
gyöngyvirág- s harangvirág-haranggal. 

. . . Egyszer csak egy lelki ablak zörgött: 
az őrangyal, vagy talán az ördög 
bedobott egy régi, elég gyenge 
tréfa-labdát emlékezetembe 
a cigányról, ki piros nadrágot 
szerzett s aztán hencegőn «felvágott»: 

elment a misére. Hogy belépett, 
ép felálltak mind a jámbor népek, 
mint evangélium-olvasáskor 
szokták, ő meg szólt: «Csak úgy, mint 

máskor, 
maradjatok ülve mind nyugodtan, 
az vagyok én most is, aki voltam/» 

Hogy a tréfa felötlött eszemben, 
ott az egész nagy Tavasszal szemben, 
felkacagtam: szép mámor-ruhámat 
szél szétfújta, mégse bántott bánat! 
Megláttam, hogy nem vagyok én szultán 
s Európa alamuszi vulkán. 

Királyságom van ugyan a holdban, 
de az vagyok most is, aki voltam! 
Virágzó fák! vetkezzük le szépen 
mámorunkat s sorsunk kis körében 
gyümölcsözzünk mind: ti édes áldott 
almát, szilvát, én vidám jóságot 
s úgy dicsérjük a Szentháromságot! 

BONTJÁK A VILÁGKIÁLLÍTÁST. 
Micsoda tornyok voltak itt, paloták vasbetonból 
és kincsek, népek kincsei! Most porzik a homok, 
amint sok száz munkás keze csáklyáz, robbantva rombol. 
Borzaszt a pillanatnyiság, az ijesztő romok, 
az ember csöndesebb lesz itt s az elmúlásra gondol. 
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Pedig tavasz van, április! Torzonborz ember-elme, 
mit borzongsz? A Tél börtönén a jégfal mind törött. 
A Szajna vidáman folyik és mintha énekelne 
kifogyhatatlan, biztosan, miként az Úr örök, 
kifogyhatatlan, titkosan, zengőn folyó kegyelme. 

Tavasz van, vagyis versenyes világkiállítás itt: 
a fák kirakják szűzies pírral sok titkukat, 
a jázminbokrok álmukat, a csalogány tojásit, 
— de nézd meg ősszel, ha szemed majd újra itt kutat: 
fáról, harasztról a halál sötét unalma ásít. 

Élet! Világkiállítás! Barátom, kis pavillon 
a léted: mit állítsz ki te? Az ifjúságodat? 
A csókok csengő aranyát, mely delejezve villan? 
A hír, dicsőség parfümét? Pénzt, szárnyas álmokat? 
A csodaparfüm, a delej mindenből egyre illan. 

S elszállnak egyszer álmaid, a hűtlen csalafinták, 
tested, gyönyör-pavillonod fekete, mord kezek 
(mint az egész kiállítást!) kegyetlenül lebontják: 
didergő Lélek, meztelen, ó mondd, hová viszed 
egyetlen, örök kincsedet, szíved piros rubintját?? 


