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Berkó Sándor

Nem vagy magadban
A holdat csak egy satnya fényszál
himbálta a Duna felett.
Álmos szemekkel pislákoltak
túlnan a budai hegyek,
szél is alig fútt, mozdulatlan
aludtak lenn a csillagok –
néztem, mily bután botladoznak
rajtuk keresztül a habok.

Álltam a hídon egymagamban,
unottan gy�rve kalapom,
s oly mindegy volt, hogy azt, avagy
a saját testemet dobom
mélybe, mid�n ott lenn, alattam,
hirtelen megcsobbant a hab.
Porszem? Kavics? Min� hatalmak
gúnyolnak ki és játszanak

velem? Vagy… – furcsa tünemény –
ismét csobban és újra csend.
S egyszerre, mintha minden sátán
e csobbanáson át üzent
volna felém, a szél megindult,
hab habra kap, a csillagok
riadt fényét égig dobálják
a láncukat tép� habok,

surran a titkos üzenet,
csillagon, folyón, égen át
– óh, gyáva lelk�, gyatra h�s,
üdvözöld testvéred szavát!
Nem vagy magadban, nézd, a híd
alatt hány csobbanás izen.
Kiálts te is és add tovább,
felh�n, hegyen, erd�n, vízen
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a szót, mi ott huhog az éjben,
szépítve szegénységedet.
Álltam a hídon mozdulatlan,
mint b�nére eszmélt gyerek,
csak úgy, magamban ismételve
a szél elhaló szavait,
s, kiálts te is, motyogtam lágyan,
csak épp, hogy mondjak valamit.

(1939)

Madarak
Vigyázva léptünk, hat barát,
s velünk Cigány, a kiskutya.
Szinte egyszerre vettük észre,
s egyszerre futottunk oda,
két ág között pöttömnyi fészek,
– laknak-e benne, vagy üres? –
nosza Cigány, öreg csavargó,
vagy-e, mint én, oly szemfüles?

Madár! Madár! Ujjongva, mintha
a barbár gyermekkor vidám
csínyjeit ízlelném, loholtam
a fák közt, ifjú mohikán
a baltával, s hopp, fel a fára, –
arcom is kipirult belé,
ahogy fürkészve és szuszogva
nyújtóztam a fészek felé.

Madár! Madár! Ujjam mohón és
bizserg�n nyúlt az ágakon.
Ó, vérre les� ifjúság,
bódító, édes izgalom!
Már a fészekhez ért a kezem,
mid�n egyszer csak, mintha egy
f�szál dalolna, valami
furcsa énekhang üti meg
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fülemet, aztán egyre több és
több újabb hang zenél belé,
négy madárfiók, négy kopasz
rigócska kap orrom felé,
nyüzsögve, csipogva, riadtan
forgatva piciny szemüket:
ki lehet ez a csúnya medve,
ki megrabolná fészküket?

Ide, Cigány!… De máris nyomban
visszazavartam az ebet.
Négyen vagyunk mi is testvérek,
négy árva, védtelen gyerek,
három leány a rengetegben
s a legkisebbik én, fiú,
ó, hányszor dúlta otthonunkat
er�szak, önkény, háború.

Ó, hányszor dugta szörnyfejét
fészkünk felé sok kandi rém –
hogy féltünk, ríttunk, Istenem,
hogy lapultunk egymás szívén,
apa nélkül, négy csöppnyi rab,
a fészek bolyhos fenekén,
egyetlen meg�rz�nk a csend,
egyetlen italunk a fény.

Az éj enyém még
Csak most értem meg a parasztot,
ki úgy szánt, hogy a földre néz,
föl se tekint – hová tekintsen? –,
dereka, válla, melle és
valahány tagja rángatózó
inakkal tol, húz, nyom, emel –
kinek háta a földre görnyed,
tekinthet-e az égre fel?

Lapátot, csákányt, kalapácsot
lendít a vállam, napra nap.
Tenyerem véres, hólyagos már,
mészpor tapasztja arcomat,
nyakam targoncák merevítik,
hajamba betonpor tapad,
kinek háta furikra görnyed,
lejthet-e rímes táncokat?
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Csak most értem meg a parasztot,
csak most értem meg magamat –
ó, verseim, ti napba szálló,
pávásan lép� madarak,
be messze t�ntetek szívemb�l!
Halkabb és halkabb lesz a dal,
csap a csákány, a k� kifordul,

a szó úgy hull: tapadósan
fogja magához az anyag,
mint kusza verssorok dobognak
tovább a térdeim alatt
zúzott kövek, siket rögök közt
ütem nélkül és hangtalan,
lassan apadva t�nnek el, mint
egy-egy kiszáradó folyam.

Lassan apadva t�nnek el, de
elt�nhet-e örökre a
gy�sz�nyi vér, mely enszívemb�l
bugyog? A paraszt homloka,
bár föl se les, nem �rzi tán az
egek fényét és harmatát?
Az éj enyém még – és ilyenkor
alusznak ásók, talyigák,

két szem mered csak a sötétbe,
t�n�dve, mint a nyári ég,
a hullámok puhán dobálják
szívünk fölsértett ütemét,
csupa ritmus és csupa dal lesz
a sóhajunk is: – vers, zene,
zsibongva száll, mint izzadt test�
néger rabszolgák éneke.

(1943)


