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HeRAKlIon
Hol Párisz és hol szép Heléna együtt jártak
remélve tán, hogy az egészen gyorsan túl lesznek;
még a trójai háború előtt, vér és gyilkolás előtt,
még mielőtt hősök születtek és tűntek el. Ott, hol
a Nílus torkolata agyagból épített száz kis szigetet:
most Heraklion gyöngyszem városa a tenger
gyomrából napfényre került Ámon és Honszu
templomának romjai és az istenek és őreik
súlyos szobrai mind; eszmék és törvények,
ékszerek és fegyverek hosszú sora. A tenger
óvón takarta előlünk: rablók és királyok,
tudós tudatlanok elől. így rejtőzhet tízezer
város és ős tudás sivatagok és tengerek óvó
fátyla alatt, s mi töredékét kotorjuk ki, akkor is
csak a felszínt kaparjuk csodákra éhes
körmeinkkel. Hisz mit mond ma itt, hogy Párisz
és szép Heléna azokon az utcákon jártak? Mit
jelent Ámon, és értitek-e Honszuban mit is
tiszteltek? Elválaszt minket nem csak a tenger
és ezredek, hanem tudásunk is más, másképpen
épül fel bennünk a másmilyen világ. Ők istenek
felkent szolgái, mi eszközök önszántú rabjai lettünk.
Járműink ketrecek és csak zabálni vagyunk jók
egymásnak, templomaink a vásárterek és a
pénzváltók; és oltár minden lakásban a képernyő,
melynek villogása Platón barlangját idézi azon
keveseknek, kik még tudják e földön élt Platón;
ki éppen Egyiptomba ment beavatásért. Mi
beavatásért ugyan kihez fordulunk? Végül
pedig, ha elsüllyed minden - mert ez is el fog
süllyedni, új Heraklion lesz -, ugyan mi marad
utánunk? Emlékezni fognak-e majd Páriszaink
és Helénáink tétova kalandjaira? Marad-e kő
vagy fény templomainkból, vagy mindent beborít
végül a műanyag szemét, nem csak tengereink
és városaink arcát, hanem magát a tudatot is?
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Nézd, ki van itt! Felismered? 
Valódi, nem utánzat. 
Láttuk már. Bajsza tananyag. 
Azt hittük, eltemette őt a század. 
Úgy tudjuk: maga a Gonosz, a téboly. 
Ám nézd meg türelemmel, 
hisz itt van, ismét köztünk, 
ím: egy ember.

Ember, nem szörnyeteg, 
nem rosszabb, mint a szikra, 
mely lőporos elmékre hull, homályos 
csontbörtönben megvakult álmaikra, 
vagy arra
az emberségre gyűlt, szikkadt avarra, 
mely magával hamvasztja eleven 
fáját, honnan lehullt.

Ember, nem szörnyeteg. És nem a múlt... 
Vasalt csizmák alatt ropog a föld – 
de túlontúl csömörletes az ősz, 
e cafrangos kutyakomédia, 
hogy tenmagadban őt megöld. 
S miért is ölnéd? Éppen őt? Parázs 
bárhol rejtezhet, s míg itt lángokat 
oltogatsz, amott tűzvész kap erőre.

Mert száraz az avar, vakok az álmok. 
Nézd, ki van ott! Kit delej ez e dőre, 
embertelen, ripacs kor újra létre! 
Még nem temettük el. 
Ne hátra nézz, előre! 
A múlt minden borzalmat eltemet, 
s marad az ember: szembeszáll, behódol, 
megtörik, belepusztul, újranő. 
Ki olyan is, mint ő. íme, a rettenet.
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