A MEZŐN
Vetkőzik a reggel a szélben.
A hajnál dermedt burka
lefoszlik,
a Nap az ereszre kiült,
fecskék
csúzligolyóit
lövi az égre. A fény
kopasz ágain fönnakadt
kacatok.
Micsoda reggel! — harmatos
bokával
lép a mélységeken
át, szeme se rebben,
s örvények fekete torka
csitul.
Magyarország
itt áll
jegenyék
felemelt ujjával arca előtt,
tavaszi szakállal, hajlatain eke jár,
csillognak százezer voltos idegek,
dombok
fekete homlokán
csobogva
végigcsordul
a forrás-tiszta
szél.
Kucsmába száradt ősök lépnek
feketén.
Kampó-gerincük
a földben
megakadt,
szemembe parázslik szén izzású szemük —
uramisten! — „Jó reggelt Dózsa György!" —
„— Jó reggelt neked is." — Senki.
Vontatók pufognak, pacsirták
nagydobjai.
Érre a földre le kell hajolni!
Patakja lenni, nyugtalan
áradása.
Lassan felengedő zsibbadás az arca,
ege sebekkel, ifjú tüzekkel
gazdag.
Múltját vállalni? Elásni?
Százöles
mélyből is kiált a
kitépett-nyelvű!
A karóba húzott,
föld-alá-alázott,
tömegsír-töltő
büdös paraszt, proli —
a huszonnégy éve agyonvertek
szétnyílt
koponyával énekelnek,
szájuk
cserepe rózsának: ez az ének,
ez az igazi ének! — Íme,
kiiható
minden pohár! Iszonyodva
és
boldogan,
öklendezve,
felcsukló
zokogással.
Itt van a menet, itt dobbantja a földet:
leheletéből szökkennek
betonházak!
És átkozódtunk
érte csikorogva — s jöttek
a temetésben
jártasak újra, az
ország-kupecok,
csinálni kupec-országot,
csont-zörgéssel,
dollár-vigyorral
nemzeti
mentést,.

hogy undorral el kellett bőgjem
magam.
Látványos fohászaim, kamaszkor! — Kinőttem.
Jó hinni, hogy kinőttük a
kamaszkort:
lesorvadó pattanásaink:
történelmi
adat,
suta lelkendezésünk:
példa és ítélkezés —
termő nyugtalanságunk:
Napot tartó csoda.
Állva az idő küllői között
keverednénk
szaggatott
lélegzetébe,
vernénk
szív-ütemével,
kihallani hangját, jaját tenni
örömmé,
mondani okos igazát, mondani,
hogy
fénnyé váljék szánkon a káromkodás
is!
Másként kupec-ügyesség
minden.
Te szíved szép hálóit kivetetted
olvadnak a
gyanakvás-kérgek,
a szívek vakondtúrásain
felböffenő
századok testvér-riasztó
meséit

—

töri a reggeli szél, mint száradt tavalyi kórót! —
körben-kinyújtott-tenyér-ország,
időben meztelen
szív,
feneketlen-sírból
kinövő tűz-fa ország! —
állok a reggeli-hűvös
mezőben: s látom
lélegzik a reggeli föld, fák rügye
szédül a fényben, repülne
tűzbogárként;
gyökerük őröl csontot,
koronájuk
épül konokan, arccal a Napnak.
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