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TESSÉK BESÉTÁLNI!

Barátsággal nyitok ajtót: Tessék
besétálni! De csak áll, be nem lép.
Úgy akarna látogatni engem,
remélve, a múltat levetettem
mint nehéz emlék terhét magamról,
s ha éltem is máshol, már ne tudjam, hol,
örvendve a békés pihenésnek
vagy csak annak, hogy még mindig élek.
Azért jött, hogy ezt láthassa rajtam.
Tessék besétálni! Hajthatatlan,
csak áll, kint a folyosón hidegben,
és az ajtószámot nézi felettem.
– Költözöl? – kérdi. Errôl a számról
megfeledkezhetnél végre, máshol,
számot, ajtót itt magadra zárva
élsz fagyasztott légkörû szobádban,
holtakkal beszélve, bûnösökkel?
Jöjj el innen! Ezek elôl tûnj el,
akkor aztán hiába keresnek,
ha tétova léptük utat vesztett.

– Hova menjek? Hol van az az új hely?
– Megmutatom. Ezek elôl tûnj el,
emlékszel-e, hol voltunk mi ketten,
még Budán. Vagy akkor már Pesten?

Ki felbujtó, s ki kit, mire bujtott?
Mi égett le, hol szikra se hullott?
Ha közöttünk, ott akkora ûr lett,
talán ezt nevezi ô ma bûnnek?
Tudtam, arra készül, egyszer eljön,
visszahozza azt a lyukas ernyôm,
amelyik alatt ô csontig ázott.
Én ernyô nélkül is, valahogy állok
kapuk alatt, néha hóviharban.
Nem vagyok cukorból; megmaradtam.
Hova kéne elköltöznöm innen?
Jár itt olyan rém, amelyik ott nem?
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Ha minden házikísértet elhagy,
te, helyettük, suta rémalak vagy,
beillesz olyan álomvitéznek,
aki védi az Emberiséget,
míg az nem védi magát magától,
jóravaló gyászvitéznek látszol.
Nekem úgy szép az élet, ha zajlik
az enyém is. Ez a gondolat nyit
neked ajtót. Tessék besétálni,
itt próbálj meg a lelkembe látni.
Készülj fel oly éles pillantásra,
amelyik már semmi jót se látna
bennem és már egyebet sem ottan,
csak egy duhaj ôst, elkárhozottan.
Mennék, de mutasd meg valahára,
hogy melyik út viszen itt Budára!
Ma, kezeden, az is, ami volna,
csak a pesti vásár, pesti kocsma.

Ha majd velem a Lánchídon által
a harminc nemes jönni nem átall
készen akár a szabad halálra,
és vár minket magyarok királya,
ha utunknak reménye se lenne,
figyelnénk a halvány fényjelekre,
hátha jönnek, hátha hajnalodna,
akkor mennék – bár lépni se tudva –
fel a Palotáig gyalogolva.

De van idô! Sok mindent megéltem,
amire már nem volt reménységem,
de pislákolt csak – óhajtva-sejtve,
s megtörténtek, lassan, nem egyszerre.
Gyere, és együtt fogjuk bevárni
– hogy mit is – ne kérdezd, akármi,
amit várok; nem kell ajtón állni,
tárva-nyitva. – Tessék besétálni!


