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Számlálgatom: nyolc, kilenc éve már?
Nyíltak a hársak és tombolt a nyári
mert korán jött a nyár abban az évben ...
Ott álltam az alkonyi félsötétben.
Egy harang szólt: azt hallgattam, amíg
megpróbáltam gondolni valamit,
áltatásul, hogy legalább ne tessék
olyan sivárnak bennem az üresség:
egy könnyet, melytől, bár csak gondolat,
talán az igazi is felfakad;
de nem jutott eszembe semmi. Láttam
vértelen, csontos testedet az ágyban
és kiszáradt kezed, amint fakón
meg-megrándul néha a takaróm
s egy emléket kerestem, ami hozzád
kapcsolna, mint egy szilárd bizonyosság:
hogy egy vagyok veled, a te fiad,
s átéljem én is a kínjaidat,
azt a tüzet, mely sisteregve, rőten

parázslik lassan szikkadó velődben.

de semmi nem fájt; inkább csak zavart
éreztem és a sűrű, fölkavart
éterszag émelyitett. Este nyolckor
meghaltál. A nővér a homlokodról
letörülte a verejtéket. Egy
feszületet csúsztatott a kezed
közé. Aztán elmentem.

Mennyi mámor
hömpölygött a Gellért-hegy oldaláról
s mennyi zene szólt! Mint egy orgona,
zengett a város messzi moraja:
túl a töltésen álmodozva, halkan
rázenditett a cigány az Avarban.
egy ablakból egy tangó fűszeres

hullámait lehellte épp a dzsessz;
a réten tücskök, távolabb a kertek
bokrai közt a rigók énekeltek,
s a Duna fölött búsan szállt tova
egy gyorsvonat klarinét-sikolya.

S ekkor, hirtelen, mint valami jelre,
föltámadt bennem, egy hajdani este.
Gyerek vagyok, tíz éves, tizenegy,
melledre hajtom álmos fejemet,
úntat a lárma, mennék haza máris,
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de még javában áll a júniális,
Táncos szoknyák lobognak és vidám
zene harsog, fölváltva dzsessz, cigány;
az égre zöld szikrákat szórva szét a
parton el dördül olykor egy rakéta;
aztán szünet, s a lágymányosi rét
felénk ontja a tücskök énekét.

Bn kértelek, vagy úgy kezdted magadtól?
Hogy fölfigyeltem a szavadra akkor!
Nagy boldogság áradt el szívemen,
és öntudat, hogy így beszélsz velem:
igazságról, mint férfivel a férfi,
mert akinek szól, tudja, hogy megérti.

Miről beszéltél? Börtönről, ahol
százhúsz "barmot." szorít egy szűk akol
s hol puskatus mér napra nap kemény bért
annak, aki szót emelt a szegényért;
a bosszúról. melyet a hatalom
szeszélye állhat az ártatlanon,
kinek nincs bűne más, mint hogy a védett
kevesek jogát kívánta - a népnek;
a megtorlásról, amellyel a kaszt
bélyegzi kivert vaddá az igazt,
akinek nem a címer és a festék:
a munka volt az igazi nemesség.
S a szabadságról, mely a zsarnokok
szuronyai alatt is ott lobog,
titokzatos tűz, szívből szívbe száll át,
fény, melynek el nem olthatják világát,
csillag ha kell, amely felé szabad
szemmel tekint bilincse közt a rab,
s vihar ha kell: ha fölvert dühe bolydul,
a világ rozsdás tengelye kifordul,
s Nap is: ha tiszta fénye fölragyog,
dúsabbá érleli a holnapot.
"világ reménye! - mondtad, - mert az élet
testében ő, a Szabadság a Iélekl"

Erre gondoltam akkor, alig egy
órával azután, hogy a szíved,
szegény szíved megállt. Az égre néztem;
"hol jársz, - tünődtem, - fönn a messzeségben,
s boldog vagy-e végre a sok sután
és mégis híven harcolt harc után;
s amiért itt lenn rúgtak és pofoztak;
amiért most, ilyen korán, halott vagy,
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amiért tűrnöd kellett a sötét
zsarnokság két esztendős börtönét,
amiért a bordáidat beverték
s velőd szétmarta végül a betegségi
amiért még a puskaagy nyomát
holtan is őrzi zúzott koponyád, 
(hogy ha a föld majd kiveti magából,
tanuság legyen és jel ami vádol,
némíthatatlan néma vallomás
rajta az az arasznyi forradás); -
amiért itt lenn, - Ó, nEm hős, csak ember! 
annyít lázongtál, annyi gyötrelemmel,
s amire, ha nem élhetted magad,
nevelted legalább a fiadat:
most, mikor végleg végetért a rabság,
tiéd-e már az igazi szabadság?"

Az égre néztem, s mintha hallanám,
akár azon a régi éjszakán,
a hangodat, azt a kicsit jogászos
lejtést, amelyben annyi volt a pátosz,
s látnám hozzá az arcod is ... A bál
még egyre tart, de már éjfélre jár;
fizetsz, főlállsz, indulunk haza ketten,
gyerekkezem megbúvik a kezedben,
halkul a zene, s köröttünk a fű

csupa dal, csupa tücsökhegedű...

Számlálgatom: nyolc, kilenc éve? - Régen
szétmart a nyirkos lúg a föld ölében.
Mi vagy ma már? - egy hajszolt lét után
egy kő alatt maroknyi csont csupán,
De minden kőnél, mínden néma csontnál
hívebben őrzi meg azt, aki voltál,
e kettős emlék, melyben névtelen
sorsodban fölragyog a végtelen.
Mert ahol a szabadság tüze lobban,
abban a tűzben a lelked is ott van,
hol testvér népek szíve egyesül,
ott is csak a te álmod teljesül;
s ahol a szolga lázad és eget kér,
megnyert jogával teljesebb te lettél!

"Szabadság" - mondom, s téged mondalak.
Nevedre tanítom a fiamat.
Ha szólok, érted szólok és helyetted.
Míg sebeid bennem is behegednek.

Rónay György
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