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Barackvirágban és a fűben, —
a hegvek
hajlatán...
kerestem Májust kék, nagy tengeren
s a csendesen zöld Dunán.
Befurakodtam színbe és zenébe.
izéltem jelzőt és igét...
kora tavasszal, langyos esöcsöppet
s a ritka hópihét.
Fellobogóztam a szerelmet,
boros májusfát másztam ...
köszöntem napot és tejnettem,
vörös hajnalban, napnyugvásban. —
Májust azonban nem találtam
se borostyánban, se gyöngyvirágban.
Negyven májusban egyetlen Májust
kerestem, hittem, akartam, vártam ...
Bennem volt sokszor, nem hittem benne
és nem találtam.
Rohant előttem, zúgott utánam.
dörömbölt súlvos falakba zártan
sírt utánam és félre álltam,
sírtam érte és mégse láttam ...
de Májust mégis
vártam, vártam.
A szemem volt rossz a szívem és a szóm. —
mert Máins itt volt. végig, negvven
éven...
Ћет ott kerestem, nem jól kerestem:
nagyon magasan, vagy nagyon mélyen, —
csak csillagokban, vagy sűrű ködben ...
itt volt előttem és mögöttem,
itt volt, és vártam,
és — nem találtam.
t

Máins?
Hiszen a Varga János háza,
amit most megvesz abból, amit fizetett
munkájáért az »uj kor«
szövetkezet...
hiszen ez Május!
Május?
Hiszen az első döccenős »dé«'be.
amit lerajzol Kis Jula-néne —
s mikor virulva dugja szép feiét
szégyenkező két eres kezébe..
hiszen ez Május!

Aíáius?

Lobos a földön és a gyáron —
csillogó veritek, izzó. izgató ...
Május — hogy a Kis Béla
gyárigazgató.
s hogv hétszer győzött a Tolvaj

István!

Május!
Miszen. ahogy fejünket felemeljük
s belenézünk egymás szemébe
s ahogy kimondjuk rikkantó szavunkat:
harc, munkaversenv.'ere'iménv
— béke!
S ahogv az utcánkba kilémnk
s gyárunkba, földünkre visz a lábunk. —
ahogv a magunk mmikásAgazáért
szálfa keményen állunk, kiállunk!
Ahogy a má-t is mély-mélyre szántjuk
ekével, könvvvel. kalapáccsal —
s feldíszítjük holnapi iussnnk:
új szavú, boldog
iskolákkal...

—

áerű csilingel szivünk
szegélyén,
nevetünk a tegnapi gondok szegényén:
mi
megértük
és megértjük
MÁJUST!

»A tudomány kapujára, mint a pokol bejáratára, a követ
kező feliratot kellene tenni:
kik beléptek
itt, hagyjatok fel minden biztonsággal.
itt pusztulni kell minden gyávaságnak!* (Marx)

