
MÉCS LÁSZLÓ:

VERSEKJI.

RIPORT EGY INGYENTEMETÉSRöL

Cigánysor. Dögtér. Téli faluvég.
Földkunyhó. Havon emberhulladék.
Bent szalma egy sarokban, semmi más.
Egy üstben fortyog a döghús-gulyás.

A szalmán kis koporsó. Benne holt
kisded. Az anyja néha felsikolt.
Az asszony vézna, vén, pupos, kicsiny
Hogy nyilt ki ebből csók, szerelmi csinv?

Hogy volt ennek tizennégy gyermeke?
S miért van az, hogy a halál-eke
mind beszántotta ? Könnyel küszködik
szempárom: ez a tizenötödik!

A férj gyepmester. Gúnyból nevezik
aranybányásznak. Most nem érez itt
sok bánatot, mert kis pálinka-írt
szedett be, míg kiásta kint a sírt.

Pár utcagyerek lézeng és röhög.
Kutyák ugatnak. kemény hó-rögöt
dob rájuk egy kölyök, míg temetünk.
Jókedvem pillangója mcsszetűnt.

Nem búsul itt a sírnak férge sem.
A kántor mintha kissé mérgesen
kántálna s a harang is bosszúsan
bong: rozsda van ma a vén basszuson.

Libasorban, hasig hóban halad
csapatkánk. Itt-ott az eresz alatt
pipás parasztnép tréfát gyárt, kacsint,
a pupos lelkén nem lát bakacsint.

Sok szív elcsúszik a Nyomor jegén!
Kinek fáj most e fájdalmas szegény?
Jézusnak a kereszt három szegén:
Csak Ö búsul most, a pupos, meg én.

* A kölUJ új kötetéből, mely FORGóSZINPAD cimmel a napok
ban jelenik meg.
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Elől megyek. Elém vág az apa.
Lábán rongy-bakkancs, markában kapa,
rongy-bakkanccsal tapos nekem utat!
(Ki méri meg az embersziv-kutat??

Nem tenné ő se, volna csak nagyúr!)
Majd sírba ugrik a cigány vadul,
a koporsót elkapja hevesen
s csókot cuppant rá szenvedélyesen.

A csók nyoma megcsillan a napon
s rög hull rá. A nő jajgat: "Főpapom,
a jó Isten mért tette ezt velem?!"
Válasz helyett eltűnök hirtelen.

NOVEMBERVÉGI SÉTA

Az ősz haldoklik. A fényharsonák
rozsdásak, Sétám üvegházon át
vezet: még látok sok szegfűt, cikláment :
nem mondtak még a kacagásra Ament.

A dolog tényleg nagyon egyszerű:

mesterséges meleg kell és derű

s Versailles kacag! Választottaknak jó itt:
nem bántja félsz a szalonok lakóit.

Szin-versenyt játszanak mint a gyermekek.
Hogy kint fagyország fala megreped
s jégkorszak jő: nem sejtik. Nappal-éjjel
elbabrálgatnak tarka-barka kéjjel.

Erdőbe értem. Lám, a milliők,

a tömegek, a rosszak és a jók,
megérzik mind a világkataklizmát
s hogy földrengést rázhatnak fátum-csizmák.

Magábaszállni készül minden itt.
Lelkigyakorlat. Görcsét, szégyenít
meggyónja minden. Kertek, erdők, pampák
levetkőzték a lakodalmi pompát.

Bűnbánat kell, nem strucc-vágy, sport-vita.
Gyökértg kérdez a jezsuita
páter, a tél s lehull, mi pudvás, ronda.
Nem tréfál: jég az agy s a reverenda.

S ha kigyónják a pudvát és a kint:
Nap-ostyával megáldoztatja mind,
Isten-áram fut fába, rozsba, gazba
s felöltözik a Föld az új tavaszba.
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