
szereteté, voltaképpen nem más, mint az elsőnek, az Isten iránti
szeretetnek a szocializálása.

Nem a létre rákényszeritett törvények ezek, hanem a létben
benne rejlők; a lét törvényei, melyeket Krisztus világosan ki is
mondott az emberiség számára. A szeretet törvényei; s a lét lényege
a szeretet. Vagy visszatérve a Descartes-féle formulához: nem "gon
dolkodom, tehát vagyok", hanem:

vagyok, tehát gondolkodom; gondolkodom, tehát megismerem
létemet és természetét. és annak ismeretében a lét lényegéből folyó
parancsként ismerem föl, mint a világ törvényét, a szeretetet. Mind
ezt pedig a kötött forma - egy szonett - tömör foglalatában így
fejezhetnők ki:

Gondolkodom, tehát vagyok. De még
mielőtt gondolkodtam volna, voltam,
mert gondolat csak ott lehet, ahol van
gondólkodó; mert előbb van a lét
eszméimnél. S mert létem életét
ön-azonos lényemmé teszi, hogy van
különbözőség: a nem-azonosban
látom azonosságom hátterét.
Azonos lévén, igy tágul ki létem
határán túl a különbözőségben

s tesz azonossá más életeket,
mint azok őt, kölcsönös ölelésben.

Vagyok, tehát gondolkodnom lehet.
Bs gondolkodom, tehát szeretek.

FELTÉTEL NÉLK ÜL

Feltétel nélkül adom át
mindenem, amim van: fogadd!
Talán" könnyebben érem el

pőrén a partokat.

Mert már magamra is bizony
gondolnom illik néhanap,
hogy céltalan ne fussak itt

a fényes ég alatt.

Hogy jeltelen ne tünjek el
a válogató versenyen,
hogy elsőnek szakadjon el

a szalag mellemen.
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Rőt fáklyafény lobog körül,
megfesti fakó arcomat
és már a harsonák közül

egy-kettő hangot ad.

Van társam, aki már kidőlt

s a rezedák közé vegyült,
sárgát virágzik s nem dalol.

Charon melléje ült.

Összel búcsúzni szép, midőn

az érett burgonyát szedik.
Kegyes szerződést köss velem,

feltétel nélkülit.

TE VAGY AZ ELSO

Miként a hámozott gyümölcs,
előtted állok.

Ledobtam már a lankatag,
hazug világot.

Bordáimat rakom eléd,
meleg tüdőmet,

hogy meglássad, ha föllobog
a lüktető seb.

Te vagy az első villanás,
te vagy a hajnal,

téged rajzol a fürge kéz
égő arannyal.

Mert hasztalan borul föléd,
mi eltakarna:

nem rejthet el előlem már
il föld hatalma.

Hiába véd a kő, a vas
s a langymeleg bőr:

kihámozlak a villogó
kristályhegyekből.

És ujjaim közt lobbansz föl
te égi szikra,

míg döbbent szemmel bámulok
rőt lángjaidba.

Tűz Tamás

Tűz Tamás


