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Bakonyi Péter

Egy nyári estén
Nyáreste jött, a süldő fák előredőlve
készülődtek már békésen elpihenni.
A vének ébren álltak, de bőrük remegni
kezdett, mert egy alálibbenő fuvallat
elébb gyöngéden átfésülte fenn a zöldet,
majd a gyökerekre szikkadt, árva földet
simogatta meg derűsen, mint anya, ha altat,
ringatva törzset, ágat keresztbe-körbe.

Eltűnt a rőt nap is, vakon előrebukva,
s vele a hamvas tóról is a csillogás.
Csillagok csoportosultak, előtolult a
sarkon egy nagy fényes, s az élükre állt:
és lenézett. De a lent néma volt és kihalt,
az egész tér egyetlen, éles parancsszó,
félénk kiáltásra lánczörej felelt, s a jajt
új panasz nyomta el, fojtott és elhaló.

„Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van.”
Verssor csupán, gyermek is tudja idézni,
de a csendes többség a néma sokaságban,
amíg a szíve meg nem remeg, mégsem érti.
A félelem csupán nő, nem kelt együttérzést,
de terjed, mint levegőben a kór, amellyel
ugyan nem lehet oltani magát az égést,
csak arra taníthat meg, hogy gyújtani kell.

Az elfolyó zajt felszívta a sötétedés,
de mintha nem tudná, hogy ez már az este,
egy kakas egyszer csak kiállt, s fújni kezdte
fennen, hogy itt az ébredés, már itt az ébredés.
A reggelekre megtanult kakasdalát danolta
bőszen, mindenki kedvére úgyse szólhat.
Látta ugyan a fürgén kigörgő kövér holdat,
mégis tudta, hogy itt neki most ez a dolga.
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„De ha, mi zúg, mi éji dal? Miféle ébredés?!
Csak ennyit ér a polgár álma?!” Mire a kakas:
„Figyelem, talpra! Ez nem gyakorlat! Ez kelés!”
Ám itt nemzetféltő s a nemzet is nyakas,
és egy dühös, vödörnyi forró vizet öntött ki
rá. Másik ijedten fülére húzott papucsot.
Egy harmadik elkezdett kábán öltözködni,
s egyenesen a keleti láthatárra futott.

„Büntetni kéne a kis rendszegőt!” – kiáltották
hangok valahonnan. „Vizsgálat induljon kitudni,
kik állnak mögötte, s hányan!” – s leváltották
egy főrendőr apját és fiát. „Nem tudsz aludni,
komcsi?! Jobb, ha bevallod, cigány, zsidó-e vagy!”
(Szegény kakas!) „Gyerünk ágyba, vagy tűnj el,
ha már egyszer mi lámpaoltást rendeltünk el!”
Még azt is mondták: „Lódulj, mert a múltad lehagy!”

Aztán nagy vihar jött, villám s víz lecsapott,
élő tömeg hengergett, sodorva, aki aludt,
s a kapálódzók nyakára köteleket dobott
a mentőhajó kormányosa, a balga múlt.
Sem irgalmas, sem éltető isten nincs jelen,
mikor a vad természet hirdet hadjáratot,
s a legfőbb gerincesből lesz gerinctelen:
de csak egy isten fékezhet meg vadállatot.

Mikor eloszlott a homály, elfolyt az áradat,
az őrzők s megmaradt éberek gyülekeztek
a kiegyenesedett süldő fák lombjai alatt,
s az ellenállók. A vének halva meredeztek.
Vajon a rosszban is lehet összhangzó értelem?
Hisz gyűlölet s ostobaság is embertől való!
Igazolás a pusztításra jogos önvédelem,
s hogy a járulékos veszteség kalkulálható?

Vajon hányszor kellene még itt újrakezdeni?
Lehet, újjáépíteni magasztos, de az időnek
dőlve fáradtan elhullani is éppoly emberi.
Csak jó hinni, hogy majd új bizakodók jönnek,
új naivak, s hogy e nagy, romos baromfiólban
mégis éledezhetnek, ha kell, olyan kakasok,
kik a mélyen alvó, szelíd szárnyasokhoz szólnak,
s a felriadók sárkányok lesznek, sólymok, sasok.


