
ÁGOSTON IMRE:

KÚRHAz
Zárday Imrének, •

a szívek nagy tanárának

Fehér ágy. Fehér függöny. Kórterem.
Ez a játék még hiányzott nekem.
Most, hogy elküldted ezt is - köszönöm.
Vállalom, végigjátszom - s ködökön,

felhők hátán vitorlázom Feléd.
Csupa lengő hab, kék kárpit az ég,
valószínűtlen, hideg tájon át
vágtat velem egyre tovább a vágy.

Kicsit kevés a fény. De volt nap is !
Bizonytalan az út, mely odavisz,
de azért megyek ... Túl a nyílt egen
lassan kitárul egy nagy kórterem ...

......

Madárcsicsergés kinn ... Kórtermi ágyon
pihenünk, indulni kész életek:
Mindegy, hány év van mögöttünk: csak álom,
ahogyemlékünkben most lepereg.

Kinn a dalos nyár selymes könnyű lépte
oson a fák közt; ajka fölnevet,
amint az illatokkal terhes szélbe
belésodor egy sziromlevelet.

Lehullt szirmok helyén itt új virágot
önt pazarul újult nyarak sora,
kidőlt fák helyére új szálfa hág ott: 
az örök forgás nem áll meg soha.

Fa voltál, virág . . . Eltiport az élet,
kicsit fájsz még - majd egyre kevesebb
hang sir utánad, egyre halkabb ének,
aztán csak csönd, mely lassan betemet.

Nyomodban örök forgás: újra élet,
temetó-hanton kinyílt kis virág,
tűnő testeden átrohanó évek
viszik az életet tovább, tovább.

Voltál? Leszel? .. Már olyan mindegy. Alom
az egész élet, futó pillanat:
szél suhan át az alkonyodó tájon
s virágszirmot kerget a fák alatt .. ,

......
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Húsz éves ha volt. Alig élt szegény,
s elvitte szive egy nap reggelén,
talán épp amikor a fák alatt
reggelt rikoltott a madárka-had.

Ennyi az élet? Rikkant a rigó,
s megkezdődik a madár-dáridó,
s közben - épphogy a napfény fölszakad 
egy-egy sziv mindörökre megszakad.

•••
A tárt ablakon besuhan
fehérfalú szobámba
s omló selyemként rám borul
a kerti fáknak árnya.

Betegen fekszem. Egyedül.
Vergődő szívem halkan,
rekedt ritmussal úgy dobol,
mint elhalkuló dallam.

Hallgatva számolok. Talán
ilyen lesz a vég: bennem
utolsó dobbanás, s a feLk
búcsúfénye a kertben.

•••
Fáradt őszömre hulló napsugár
aranyozza meg fut6 életem.
Rozzant szívem újult ütemre jár,
S<1Sokkal villan még egyszer szemem.

Furcsa tavaszi álmok járnak át,
amíg lassan a tél felé viszem,
mint a paraszt a gyűjtött gabonát,
rendbe rakva multam, jövőm, hitem.

Különös lehet: fáradt arcomon
csengő tavaszi mosoly suhan át,
s amíg léptem a sír felé oson,
fényből fonok fejemre koronát.

Bolond szívem, azt hiszed, újra élsz?
Ne hidd! A te órád régen lejárt.
Utad már örök éjszakába vész,
s tovább szökken r6lad oa napsugár.

Alomnak szép volt. Itt a búcsúzás.
Köszönj, szívem, aztán az útra már!
Te pedig, tündér őszi látomás,
fuss föl az égre, késő napsugár!

(Bajcs'll-Zsilinszk'll kórház)
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