
részeredményekben lehet, hogy elviselhetetlen lesz, de a különböző színeknek egy
szer elő kell jönniök. A színek ez esetben az emberi kifejezés egész csontvázát,
idegrendszerét, érrendszerét, bélrendszerét jelentik. Meg kell születniök a soroknak,
világra kell Iökődniök. És egyáltalában - hogyan szülhet egyszerűen az ember
lánya? Létezlik ez? Lehetséges valamely értelmi szülés? Vagy csak érzelmi? Vagy
csak indulati? Csupán egy-egy komponens működése képes az emberi gondolatot
felszínre hozni?

A gondolkozás teljes testi-Iolkí-szelfemí funkció. Egy konstans komponens
megold egy sokísmeretlenes egyenletet? És még nem esett szó arról a megfoghatat
Ianról, amit csak hetedik-tizedik érzékkel lehet letapogatní, amit "eszelős sertés
nek" neveztünk, ami a "jellel jelölt, kiválasztott" költő sajátja. Amitől az egész
rabonbáni-bonci szertartás varázslatossá válik és lenyűgöz.

Olyan egyszerű a természet örök mozgása, változása? Olyan egyszerű a csoda,
az ember, a költő? Ezsalás, Dante, Shakespeare, Ady, József Attila olyan baga
tellek, mint egy beszédtechnikai gyakorlat?

MAJOR-ZALA LAJOS VERSEI

Jó halálunk imája

(ANYAM SfRJANAL AKISLAKOSI TEMETOBEN)

Jaj édes mellemnek tejvel nőtt gyermekem
nem tudok szólni hozzád ki lettél egyetlenem
ki voltál dajkaságomban távol elmúlásomban
jaj véled jót nem tehetek jóságom elapadt
a bánat kiszítta sejt jeim tejét a szavakat
hangom nem ér fel hozzád innen a mélyről

jaj nem tudlak óvni a sok rejtött veszélytől

nem bírom lehűtni a megváltoztathatatlan izzását
jaj élő fiam egyetlen gyermekem egyetlen halálát
szép piros véred elborulását ha eljön az óra
jaj hiába tenném kezem futó homlokodra
hogyelkapjam a Halált szemed hályogjáról
a Hidegség szorítást jaj meleg ér folyásról
jaj édes mellemnek szóval nőtt gyermekem
némaságomban remény-egyetlenem
ki voltál dajkaságomban hűtlen a pusztulásomban
a csillagok közt azon a csillagtalan éjjel
a ritmustörésben jaj nyelvem szánalmában
jaj jaj keserű mellem szóapadásában
ó ti fák húsomból nőtt füvek viseljetek gondot rá
Göcsej halmai szép zalai dombok nőjjetek palásttá
s takarjátok be gyönge szavait védő árnyékotokkal
ha idegenben lépked mutassatok neki utat
hogy ne féljen magától ne járja üresség
s hozzátok néha haza ti égő szőlőtőkék

mert félelmes magában az a~szonynak jaj még a férfinak is
hát még a költőnek ha szava igaz is
sohse fázzál mellemnek tűzvel nőtt gyermekem
kinyílt-szótalanságom rejtött-segödelmem
nap hold csi.llagok barátjai legyetek azon éjjel
ha ini!ulni készül bé hunyt-reménnyel
jó halála légyen mert igaz étte volt köztetek
ó szeVId emberek miért vattok ily idegenyek?

262



Bi~almatlanságunh imája

íme vara vél le Mária
arany fának ága
holtaknak bársonya
s velünk nem vala senki
csak a Bomba
a Fizika
a Kémia
nem lészen senki
aki hullásunkban tartaná
szűzvirág kezét
mocskot átszűrő tenyerét
gázokat megszűrő ujjait
aki boldogság bödör szép
haját fonná
reménytelenségünk ürességébe
a csillagok közé
tartalom-szemű hálóvá
aki agyunk perzselő futását
létté csomózná
hogy ne fájjon az esés
még az esés előtt

a Halál zuhanása
még a halálba-zuhanás előtt

íme vala vélünk a Bölcső Tisztasága
a Tökéletesség Köldökzsinóra
embe1'ségünk átvágott remény-ága

élőknek bársonya
gyötrelmeink puhán koccanása

íme nem lészen velünk senki
íme a Semmi
a Bomba
a Kémia
a Fizika

a Hatalom
íme vala vélünk a Hazugság

a Széttört-Bizalom
a szétrongyolt bársony
a Lehetséges-élet megpattant ága

íme nem marada vélünk senki
semmi
csak az AGY

a Tisztító
a Szennyező

az Elkárhoztató

az üdvözítő

íme vala ...
íme lenne vélünk a Szeretet
agyunk bársonya
a szétrongyolt Bársony
a félredobott Bársony
a Bársony

Végső uta~ásunh imája

Adj Uram
Sebesség Gyorsuló Istene
adj Uram bátorságot
és útiköltséget
a végső beszálláshoz
adj Uram Ritmust
ha majd kiejtem a sebességváltót
kezemből

és agyamban a gyújtás megáll
s nem én irányítom többé
a gyorsulást
a szavak futását
a nyelv fordulóit
kihűlt szavaimat
takarítsd el utamból
hogy úgy menjek el

mint ahogy jöttem
semmiből a semmibe
szógöröngyök nélkül
némán
megszabadítva
szabadon
görcsös ujjaim ökölből

békévé simuljanak
az útiköltséget széthintve
az űrben a gyorsulás tengelyén
a csillagok útjain
markomon a szelídség utolsó
ritmus-jelével
szálljak át az örök sebességbe
én egy füstté vált mosoly
ámen
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