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Juhász Gyula emlékére

Assisi falához roskadt, galambszá~nybajszúöreg,

anya, ki vemhét nem szmhette meg,

Firenze főteré,n megégetett boszorkány,

zsöllér, ki lelkét elkapálta,

s földjét a szikláról elfútta az orkán,

s kiket városnagyok űztek: halálba,

mert naívul hittek, s védtelenek voltak,

eltévelyedtek Condottieri-k fortélyai közt,

kénsárga fogú hullaarc-uzsorások adósai,

s spanyol tekerők, kéneső, eleven fák

Dante bugyrai mélyén,

és ti, ti, kristály-, ametiszt hegyárnyak

gyöngyszín, rózsafelhős, smaragdkék ég alatt,

vadzöld erdőbozontok, égbe szakadó szirtek,

évezredekig változatlanok,

társtalan szépség örök jelképei,

s alatta: lila, fehér-kék tüllszoknyát lebbentő

táncoslány-gyümölcsfák, örvény ciprusok,

s virágok: jácint, nárcisz, tulipán,

madárhangok nappal szembeverődő

fényküllői azúr dómkupolában:

hogy fértek össze e diszharmoniában?

Hát nem volt elég

az olajfák alatt könyörgő haláltusája? :

"Ha a nárcísz-üveghegyek

ametiszt ze,néje: agalambszárnybajszú a.ggé,

az elhagyott, a ,vemhevesztett nőé,

a lelkét előrlő, malomhajtó rabé lesz:

akkor megéri" - s vállalta a keresztet.

Es csikorgatta fogát a kereszten

(nem sejtve előre: az idegek mimáza-gubanca

mily érzékeny). Görcsei csikorogtak örvény izmain.

S acsillagszülő csillagég csikorgása

egy szétrebbenő világegyetemben:
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csupán a pőre féreg kucorgása,

amely kuckét keres a védtelenben,

Rávicsorog a Csillag millió börtönrácsa:

"Ha mi villogunk nikkel-könyörtelenűl,

miért lázadsz a dzsungel rendje ellen ?"

"En Istenem, miért hagytál el engem?"

"Azért, hogy megváltsd ..." - "Mit ?" "A Végzetet."

S ő végűl hitte: "Elvégeztetett."

Es mi~den ment tovább azóta is,

mint régen: a megváltott ember öl, kinoz,

lefőzve fekete kannibálok éhét,

s keserv-levében már-már szétveti e világot

egy iszonyú végső detonációban.

Hát ezért halt meg? ..

Oh Isten, könyörgök,

nézd, én a madarakkal tudok beszélni,

csíz, cinke, rigó érti nyelvemet,

megért engem a bozontos ordas is,

lábamhoz ül, eztán füvet eszik,

mégha éhhel hal is ...

Uram add, az emberekkel beszélnIml,

adj csillagoknál is nagyobb erőt.

Ertsék, hogy van emberföLötti szépség,

szépsége annak, ki feltétel nélkűl szeret,

kristály-ametiszt alkonY'kék hegyárny,

jácintok kora tauaszi halála,

gyöngyszín-rózsafelhőssmamgdkék ég alatt.

Mindenség. hókristály-szép csillagrendje,

mely kihűlve is szűli újabb konstellációit

halottat élni zsondító szférazenéje ...

A halált zárjuk körűl ostromcingulussal,

ne az életet. Legyen a halálé a Magány.

Es legyen minden szűletett, születendő

ember: fordult, fűevő farkas.

Jánosy István
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