
MÉCS LÁSZLÓ:

KÖLTŐK

Van költő: tündérlantú mint a Hold.
Leszáll az éj, a halk ábrándozőknak,

széplelkeknek, csodákat áhítöknak,
a naplopó, máskor se dolgozóknak,
aranyhoz, csókhoz álkulccsal bíróknak,
nagy tornyokon járó holdkórosoknak,
vadorz6knak, vagy más groteszk gyönyörre
vágyóknak éje jő. Fenn tündökölve
ekkor jön ő, a Hold, fakír-kevélyen,
a dolgozó világ már alszik mélyen,
ekkor jön ő, ha. fáradt már a korszak,
a kiskocsmákból gőzölög a borszag.
a fájdalom vonít rá mint a véreb,
a hárfájából titok-denevérek
szállongnak szét, a dolgokből felébred
a bennük rejlő baljós rejtelem,
borzongás rezg a barna étheren.
bizonytalan lesz a látás, a hallás
nem tudni, hogy bokor leng vagy boszorkány,
bizonytalan lesz a tudás, a vallás,
kétely vámpírja csüng sok ember torkán:
hogy Krísztus Isten, vagy "nagy hitető" csak,
a hit emlő, vagy csalást csepegő csap,
a redves fából lidérc-szem kukucskál,
manósereg setteng boszorka-kútnál,
az üstben vén varangyole nyála fortyog,
boszorka kínál nékik kurta kortyot,
a Halál most felébred és kaszál,
halálfejes pillék csapatja száll,
a Hold kérdez s mint millió kísértet,
kérdőjel-fejjel futnak a miértek,
felelet nincs, csak vágy. szép babona,
így hárfáz ő, a Halál rokona
a rém-szemektől reszkető világnak,
míg egy pacsirta hírt ad: jő a reggel,
a Hold jelentőségét veszti, sápad
és eltűnik a kísértet-sereggel. -

S van költő: fény-hárfájú mint a Nap.
A napsugár-sereg szétfut rohamra,
s az éj szétrobban, mint nazv kínzókamra.
piros harangszó kondul minden tájon,
hogy agy, szív, kar, jóság munkába álljon,
a gyárszirénák búgnak, százezerszám
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zeng gyári gép, malom, kis házi ezerszám,
a boldogság- szezám-tárulj-ssavunkra
nem nyílik meg, kulcs kell hozzá: a munka,
a dolgozóknak nincs fájdalmas titka,
a lét harctér és nem kínzó kalitka,
minden világos, értelmes, keményen
lép át a Nap fertőn, Iöld-kelevényen,
a férfias Nap Isten trubadúrja,
fény-csókját szórja széjjel újra s újra,
kitárul néki szív, virágo, barázda,
szeplőtelen fogantatási lázba
esik mínden mi él, a földi dolgok
mélyebb értelme jő elő, megoldott
titkok: madárból a lét ős-vigalma,

virágból szépség, fából körte, alma,
a földből fű, tej, a vetésből ember,
az emberből meg percről percre szebben
az Isten, aki Van, ki Úr, ki vazdag,
ki fent ezer csillag-nyájat igazgat,
lent szíveket, mint atya-szívű pásztor,
rakoncátlan vad üstökösre rászól
s [óútra tér mint kis butuska bárány,
veszendő szívet vesz meg vére árán,
de fájdalmak kutyáival maratja,
ha nem jár úg'y mint várja Pásztor-atyja,
még Sátánt is, ki angyal volt, ledobta
az égből s mint villám zuhant pokolba,
az Atyaisten áld, nemcsak parancsol,
bÜDÖS szívből, mint megromlott narancsböl,
Napot csinál, hog-y lenne trubadúrja
és róla zengjen mínden hárfa-húrja
s ha Istent mond, e szóban, mint akolban
minden szívet, mely bárhol, bármi korban
élt s minden csókot és minden szerelmet,
minden tavaszt, nyarat, minden kegyelmet,
minden folyót és minden tenger-ágyat,
minden jóság-ot, minden tiszta vágyat
egy-markolásra mondjon a világ-nak,
e szóval mondja ki az Életet,
mint színképpel az összes színeket
s ha alkonyúl, bíbor vitorla-szárnyon
jön érte majd a túlvilági csolnak
s áttörve minden kripta-titkú árnyon
a fénybe fut, hol angyalok dalolnak
s helyét átadja új bús képű Holdnak.
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