e szorongást és boldogságot egymásba tükröztető költői formában
jelenik meg Jékely Zoltán költészetének egy karakteres változata.
Végül még csupán egyetlen költeményt említenék meg, ez az
1945-ben (tehát még vagy már újra Kolozsváron) írott Álom-rekviem,
ebben Jékely Zoltán a taganrogi gyűjtőtáborban elpusztult sógorát,
a kiváló történettudóst: Mikecs Lászlót siratta el. A gyász és a fájdalom itt álomszerű képekben jelenik meg, idézem a nagyszabású költemény egyik fájdalmas szakaszát: „De ők csak mentek, ajkukon
mosolygás, / szemükben tán sírás előtti sajgás; / s én akkor ott lerogytam s térdenállva / kiáltám: ne menjetek a halálba! / De távolodtak, s mind mélyebbre szálltak, / csak foltok voltak már, testetlen
árnyak, / bakancsuk a kövön fel-felekhózott, / karjuk megnyúlt s
ijesztőn rángatózott, / hogy közülünk néhányan felzokogtak, / mert
tudható volt, hogy ők már halottak.” Jékely, számos akkoriban írott
verse tanúskodik erről, vagyis az álom és a valóság egybemosásáról,
a költő nem egyszer festett ilyen álomszerű, mindazonáltal realisztikus képeket, mintha az álomban keresett volna realitást, magyarázatot és vigaszt. Egész költői munkásságát átszőtte az álom világa: kezdetben nosztalgikusan, minthogy veszendő ifjúságáról tett
vallomást, később tragikusan, mivel történelmi tapasztalatairól beszélt — az álmok világában is a köznapi és mindig fájdalmas valóságot mutatva be.

SIMEK VALÉRIA

Ajándék
Nekem ajándékoztad
üde zöld mezőid, enyém lett
ez a megkopott ég, s behasított
szélein időnként lázasan égetett
a Nap szeme. Lapjaim megfakultak,
nem vigyáztam rájuk. S a nyári
záporok utáni lakatlan csöndben
álltam napfogyottan, kértelek,
maradj velem hajnalhasadásig,
míg feloldódik bennem a félelem.
Nekem ajándékoztad az erdei
eper ízét, a gomba illatát, a
nyirkos föld szagát, madarak
vonulását. A kanyargó utakon
koppanó vadgesztenyéket,
szarvasbogarakat, őzeket a
vágtató időben.
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Virágok lobogását, s a fényt a
szemedben. Kézírásod hagyatékát
ebben a fehérre festett tájban.

Zsebkendőnyi
fájdalom
Visszatérek,
a reggel felém sodorja
harmattal csillogó csokraid.
Nap szívta ruhád színe olyan,
mint a mákvirágé.
Beszédes szemlélődést
raktak kezeid, történet itt
minden virágbokor.
Házad körül söpröget a
szél, arcomba nevet.
Már csak ő kopog be
hozzád, nem nyitsz ajtót
neki. Szeretetedhez elég
volt egy tenyérnyi idő, és
egy zsebkendőnyi fájdalom.

Valahol messze
Hajadban elül a szél,
táncos jókedved van.
Ájulásba zuhan a Nap,
fekszik a mézszínű avarban.
Füst fűszerezi utad.
Égig érő énekedben
előjönnek belőled napjaid.
Valahol messze egy vonat
kúszik, jössz és megtalálsz.
Az eső a Bakony kebleit
mossa, földig ér sötét
szoknyája. Az elsötétülő
ablakok mögött most
mondanak értünk imát.
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