
S a pondrók, kavicsok, esők

kimossák, takarítják végre
koponyáinkból
az agyvelőnek nyálkás z'Úrzavarját,
az átkos labirintust,
melyet a gondolat izzadt ki magából,
ez a legparányibb megfoghatatlan szörnyeteg,
hogy vérszivó csápjaival, a halált szolgálva:
rejtezzen el a halál elől.

Ne sírj,
hogy véget érnek egyszer rejt j'!kútjai,
és labirintusának nyálkás ürégeiben
végre ő maga ís eltéved: a gondolat.
ez undok parányi rög,
s annyi halálos áldozat után őrjöngve

végre saját magába vájja körmeit,
s elpusztul.
Pusztuljon hát ez is!
S még' tiszta, üres csontjai:nkon
se könyörüljön az idő,

még az üresség is
ami bennük marad,
s amit magukba ölelnek:
átkozott legyen!

Gyilkasságaink rothasztó
dögletes szaga lebeg körülöttünk.
S nehogy megmérgezhesse
a barmokat s növényeket:
porunkat szélvész ragadja el
a végheteüen semmiségbe, űrbe!

S a szélvész is átkozott legyen!
Örökké kerengve
forogjon az űrben,

nehogy dögletes porszemeink maradékával
megtapadhasson egyik csillagzaton!
Ne sírj, i.tt az idő végre.
hogy beomoljunk a sír mélyébe,
s megnyugodjon végre rablóg'yilkos kezünk,
B csont jainkról a sok összefalt
véres, büdös húst
lemarja a föld.

Ne sírj, itt az idő végre ..•

'SIRATÓ
KÖNYÖRGÉS

Írta PAP KAROLYNe

Te fiatal vagy és halott. Én öreg és élek.
Bevallom: eljutottam odáig, hogy iszonyodom az irtózatostól: a haláltól.
Kedvesem, édesem: könyörgöm hozzád: segíts át ezen az iszonyaton.
Fogd meg reszkető kezemet és tégy úgy, mint az anyák, akik első lépésre

tanítják kicsinyüket. Fogd meg a kezemet, én édesem. kedvesem. Könyörgöm.
Igen. Nagyon iszonyodom.
És rejtőziködöm előtte. Belerejtőzöm fiatalok rnosolyába, szép, gyanútlan

mcsolyukba.
De most már -ez sem használ. Félek.
Te fiatal vagy és halott.
ll:n esendő is, esetlen is már.
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lts, tudod: olyan könnyű volt eddig. Gondoltam: a halál? olyan, mint az
írástudónak a betű. írás. írja, olvassa, közben észre sem veszi, hogy: él.

Most már tudom, hogy van. Mind a kettő. F.s annyira féleik a haláltól,
hogy az élettől is félek már.

Könyörgöm, én édesem. kedvesem: fogd meg a kezemet, segíts át az
első lépéseken. Amen.

NIOBÉK

Ö, Niobé, Tantalus király leánya!
Megsértetted az isteneket? Büszkélkedtél tizenkét gyönyörű gyermeked

del, rnígnem halálra nyilazták őket? Elhíszem. elhíszem.
De, tudod, a boldogság nem okul.

. Mert hát én is megsértettem az isteneket. Nem lett volna szabad gőgös

ködnömazzalaz Eggye'!. sem.
Elvették tőlem is az istenek. Halálra kínoztatták.
D€ én túl akartam járni az ő kegyetlen&égükön;· magamba varázsoltam

őt és hosszú éveken át úgy tudtam szívembe rejteni, hogy végül semmikép
pen, igazán nem lehetett megkülönböztetnem: ő-e, vagy én vagyoik-e ő. Hogy
ő sajnálkozik-e a világ múlandó örömein és örök bárgyúságaín, vagy én. Hogy
ő VI8ll-€ bezárva énbelém, vagy én őbelé. Egyelk voltunk, teljesen egyek.

így akartam én túlmerészkedni az istenek örökké éhes bosszúvágyán.
De nem lehet, ó Niobé, most már tudom: nem lehet.
Most már irigyellek. Szíklává változtál, és sirathatod gyermekeidet az

idő végeztéig.
Míg én?
Tudod: halandó vagyok, Ha galambszárnyakon is, de erősen közeledik

végórám. Es utolsó sóhajommal, ó Niobé! utolsó sóhajommal őt is ki kell
sóhajtanom magamból, és nem öröilc sziklává, de kérlelhetetlenül porrá vál
tozom, s velem együtt ő is. Bizony: elporladunk.

így bosszulnak meg engem az istenek.
így vált legszebb részvétem, végtelen szánalmam irántad: irigységgé.

Hogy bűnhödésed örökkévaló, változhatatlan. Márványszikla.
Míg én? Ö Niobé - - -

FOHÁSZ A HALÁL ANGYALÁHOZ
Roggyant térddel borulok Eléd, Halál Angyala,
Te legfőbb Hatalom, egyetlen Vigasz,
Minden léten túlnövő valóság, legnagyobb Jóság,
roggyant térddel köszöntlek,:
Halál!
Szívem égig nyúló háláját eléd tárva
sem tudnám eléggé megköszönni néked,
hogy megszüntetted az Ö kínjait,
8 szigorú mosollyal szálltál le hozzá.

Megnézted őt,

S láttad: téged vár.
Megküzdöttél minden borzalommal,
mely fogva tartotta, és nem akarja kiengedni karjai közül,
Oly erős volt, oly rettenthetetlen-makacsul tartotta karjaiban,
hogy alig tudtad legyőzni szenvedéseit.

De legyőzted. .
Ö, hála néked, legfőbb Jóság, legislegfőbb Jóság:
Halál!
Mi lett volna, ha Te nem vagy?! Ha nem terjeszt ed föléje
fekete angyalszárnyaidat? !
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