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– Ha annyira tudjátok, írjátok meg ti!
A lecsapott penna fekete foltokat ejtett a papíron.

– Ne húzd fel magad. Senki nem állította, hogy rossz.
Az asztal körül ülő négy fiatalember – egy feszült, 

három feszengő – komoran hallgatott. Amelyikük 
előtt a papír hevert, türelmetlenül dobolt az ujjával, 
aztán kifakadt.

– Nektek tényleg minden sorba bele kell kötnötök?
– Dehogy. Csak nem értjük, hogy jön ide az a se-

honnai bitang ember.
– Én értem – szólt közbe az egyik, aki eddig tinta-

pacákat terelgetett az ujjával.
– Te csak hallgass, Móric. Az előbb még azt sem 

értetted, hogy mi a kérdés.
– Mert azt írod, hogy ez a kérdés, válasszatok! 

De mi az az ez?
– Az előző sor, te birka. Hogy rabok legyünk, vagy 

szabadok.
Móric elvörösödött.
– Palkó sem értette. Csak nem merte bevallani.
– Ezt igenis értettem. Csak azt nem, hogy az ős-

apáink ugyan mikor éltek-haltak szabadon. Semmivel 
sem voltak szabadabbak, mint mi.

– Ez a költői szabadság. Csak nem írhatom, hogy 
rabok voltak, rabok is maradnak az utolsó ítéletig!

– Miért nem? Ha egyszer ez az igazság!
– Például azért, mert nem valami lelkesítő. Te kardot 

ragadnál egy ilyen baromságra, hogy nyugodjanak 
csak vígan a szolgaföldben, nekik már úgyis mindegy?

A kávéházban erre minden beszélgetés elhallgatott. 
A vendégek odakapták a fejüket, és érdeklődve várták 
a folytatást.

– Halkabban, Sandri! Megint kitiltanak, mint múlt-
kor, amikor az asztalon állva szavaltál – súgta a negye-
dik fiatalember, aki eddig nyaksálját igazgatva próbált 
kimaradni a vitából.

– Hagyd már, Jóska. Látod, milyen feszült. Mindig 
ilyen, amikor írnia kell – kérte Móric.

Sandri a vállát vonogatta. Lemondóan sóhajtott, 
aztán könyörgő tekintettel nézett végig a többieken.

– Sajnálom, drága barátaim. Gyűlölöm, amikor szorít 
az idő. De ti mind irodalomhoz konyító emberek vagytok. 
Segítsetek már egy kicsit, ahelyett hogy csak kritizáltok.

Asztaltársai megértően bólogattak. Aztán egymás 
után a kézirat fölé hajoltak.

– Szerintem alapvetően rendben van. Határozottan… 
kardot ragadós – vélte Jóska.

– Csak valahogy nem áll össze. Nem egységes a 
hangulata – kockáztatta meg Móric.

– És mi vele a gond?
– A végét olvasd fel még egyszer. Azon múlik az 

egész. A hatásos befejezésen – javasolta Palkó.
– Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, 

és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. 
Aztán persze megint a magyarok istenére esküszünk, 
és a többi, és a többi.

– Hm.
– Most meg mit hümmögsz?
– Nem is tudom. Nekem ez túl szomorkás.
– Szomorkás?
– Nem is szomorkás. Inkább egyenesen elkeserítő.
– Miért?
– Érted, a sírjaink. Ott domborulnak. Mintha már 

előre arra készülnénk, hogy rendben, kardot ragadunk, 
de úgyis belehalunk.

– Ez egy történelmi vers. Azok ilyenek.
– Pont ez az. Miért ilyenek? Csupa kudarc, veszteség 

és halál. Semmi boldogság. Vagy nem is kell feltétlenül 
boldogság, csak legyen benne valami jó. Sőt, nem is 
kell a jó, elég a kellemes. Jobban belegondolva a nem 
olyan rossz is megfelelne. Vagy tudod, mit? Kibékül-
nék a baromi rossz, de még elviselhetővel is. De nem. 
Nálunk az sincs. Csak a teljes reménytelenség.

– Ja, mint a Ferkónál. Ott is csak a halálhörgés, 
siralom megy, meg a kínzó rabság könnye az árvák 
szeméből – döbbent rá Jóska.

– Most, hogy mondod, tényleg. Aztán ott van a Mis-
ka verse is. Az is tele van halállal. Azt írja, hogy sírba 
süllyed a nemzet, és a temetkezés fölött egy ország 
vérben áll. Elég durva – tette hozzá Móric.
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– Erről beszélek. Nem csoda, hogy nekünk soha 
nem jön össze semmi.

– Ez a múltunk. Tényleg nem valami fényes – só-
hajtott Jóska.

– De ez a vers – mutatott Palkó a kusza javításokkal 
tarkított papírra –, ez a jövő.

– Mire célzol?
– Tudod, mit mondanak. Egy pillangó megrebbenti 

a szárnyát…
– Ki mondja ezt?
– Nem mindegy?
– Nem. Ha valami tök ismeretlen költő, lenyúlnám. 

Nagyon magával ragadó kép.
– Nem ez a lényeg. Hanem hogy egy lepkeszárny is 

tud vihart kavarni. Egy apróság is meg tudja változtatni 
a történelem egész menetét.

– Ezt hogy érted?
– Cseréld le a szöveget, és lehet, hogy minden más-

képp alakul. Ne írj bele ilyen búskomor baromságokat. 
Még hogy a sírjaink! Készüljünk inkább a győzelemre 
kivételesen.

– Mire gondolsz?
– Legyen ez az első pozitív jövőképű történelmi vers. 

Tudod, kérj, és megadatik. Hátha bejön.
– Nem is tudom. Akkor hogy is lenne a vége?
Palkó elgondolkodott. Aztán kihívóan Sandri sze-

mébe nézett.
– Legyen mondjuk… hol győztes szobraink lesznek, 

unokáink piknikeznek.
Sandri megint odavágta a lúdtollat. A tinta szana-

szét fröcskölt.
– Mondom, hogy kitiltanak. Pilvax már nagyon be 

van rágva rád – pisszegett Jóska.
Sandri lopva pillantott körbe. Megint mindenki őket 

nézte. Felkapott egy szalvétát, és idegesen törölgetni 
kezdte a tintafoltokat.

– Ugye csak viccelsz? – sziszegte.
– Abszolút nem – válaszolta Palkó határozottan. 

– A piknik az egyik legjobb dolog a világon.
– És nagyon polgári. A piknik az egyik legpolgáribb 

dolog is a világon – vette védelmébe az ötletet Móric.
– Nekem tetszik. Én büszke lennék, ha az unokáim 

miattam tudnának békében piknikezni – tette hozzá 
halkan Jóska.

Sandri elbizonytalanodott.
– Nem is tudom. És a következő sor? Az, hogy áldó 

imádság mellett?
– Azzal nincs semmi gond. Az imádság mindig jól 

jön. Pláne, ha áldó.
– És akkor kajálás közben mondják el szent nevein-

ket? Ennek semmi értelme.
– Tényleg nincs. Oda is kéne valami hangulathoz illő.

– És áldó imádság mellett grillezik a csirkemellet? 
– vetette fel Jóska. Aztán Sandri sötétülő tekintetét 
látva gyorsan hozzátette: – De a többi utána teljesen jó, 
azon semmiképp nem változtatnék, mehet a magyarok 
istenére, és a többi, és a többi.

Sandri felnyögött. Aztán hosszan meredt maga elé.
– Jól vagy? – érintette meg Palkó a vállát.
– Szerintetek ez tényleg változtathat azon, ami 

történni fog? – nézett fel Sandri a töprengéséből.
– Nem tudhatjuk. De addig is, amíg eldől, jobb nem 

a gyászos végre készülni – vélte Jóska.
– Én is jobban szeretek kedves, mint búbánatos dol-

gokat gondolni a jövőről. Például el szoktam képzelni, 
hogy a legnagyobb magyar regényíró vagyok – vallotta 
be Móric.

– Jó vicc. Ahogy azt a Móric elképzeli – nevetett 
fel Palkó.

– Még ha lehetetlen is, a kedvem jobb lesz tőle – 
vonta meg a vállát Móric.

– A döntés persze a tiéd. A te versed, barátom – 
csapott Sandri vállára Jóska.

De Sandri csak ült, mint akibe villám csapott. Hall-
gatott, néha a fejét csóválta, mintha önmagával vitat-
kozna. Gondolatban már valahol egész máshol járt. 
Talán a jövőben.

A társalgás akadozott. A kávéház is kezdett kiürülni. 
Későre járt.

Jókai, Vasvári és Irinyi felállt és elbúcsúzott.
Petőfi egyedül maradt.
Úgy nézett az összepacázott papírra, mintha éle-

tében először látná. Még egyszer megvonta a vállát, 
aztán fújt egy hatalmasat. Mintha a hosszú vita alatt 
felgyűlt összes feszültséget egyszerre próbálná kilehelni. 
De ahhoz egész biztosan elég nagyot, hogy egy lepkének 
szélviharnak tűnjön. Aztán felemelte a tollat. 

„Hol győztes  
szobraink lesznek,  

unokáink  
piknikeznek”




