
han át. Ez a világ nem "teremtett" - -nincs kezdete és vége, a semmiből elő

bukkanó elmúlások szakadatlan sora; és ahogy nincs teremtője, célja sincs. A
szemlélő, aki megelőzően még arról beszélt: "sebed a világ, ég, hevül / s te
lelkedet érzed, a lázat" - itt kilép a világból, s megteremti azt a nézőpontot

- vagy azt a lényt -, aki mégiscsak a világ központjában. s egyúttal a világon
kívül, felette létezik. A törvény, a szabadság, a boldogság keresésének kudarca
után a szemlélődő hallgatásban mégiscsak felmutat egy magatartást, mely több,
mint a jelenségek kuszaságába zavarodott, csillagok rácsába ütköző emberé,

De - milyen rettenetes, baljóslatú képe ez a szeretetre sóvárgó József Atti
lának! - ez a megsejtett-megteremtett Isten: indifferens.

FÁY FERENC VERSEI

Vgy é l t é t itt ...

Úgy éltél itt, hogy nem mosolyogtál
egyetlen sort se az emberek szemébe.
Napjaid' dérvert hidegével
takarództak a bokrok, sárgult az őszi vetés,
s lányaid szája körül
legelésztek a ködben, a kö,ltnyek.

Ki veti így majd szavaid koloncát
a csikó-fényes jegenyék nyakába?
Ki teré li majd aklodba a domb
vadrózsa-csendjét, tövises hamgját,
s a bicskás szél tavaszi vágyait,
ha úgy halsz meg, hogy egyetlen szavad.
egyetlen boldog mosolygásodat
nem beszéli a táj s nem őrzik meg
a foncsor-híjas ember tükrei?

Subás nyomorúságodat nekiveted a szélnek
és állsz a kökényt-érlelő esték hidegében.
Fejed felett kerekedik a hold, bújik a vadméh,
és ganéj-füstös álmaid körül
dideregve guggol az Isten.

Kövület

Hogy' tudnád elkíáltani
lerágott éjszakáid,
mikor az ízetlen szavak
nem jutnak már a szádig?

S elszáradt ujjaid hegyén
a rügybontó időnek,

csak fényt-rettentő árnyai
s gombás felhői nőnek.

S fellángolnak a csillagok,
tanítgatnak, hogy értsed:
mért vetnek, esténként, a fák
ágyat a szenvedésnek.

Kemény falukba ütközöl,
kemény, kegyetlen kőbe;

bezárva élsz, mint ős-halak

a borostyán-időbe'.

Sziirkén. és mozdulatlanul,
szálkásan, megrekedten ...
ez életed köré kövült
kegyetlen képkeretben.

S gyűlnek köréd az emberek,
gyűlnek köréd, hogy lássák:
az arcod áttetsző egén,
az arcuk pusztulását.

S hogy' tudnád elkiáltani,
kimondani, hogy értsék:
csontig lerágott szavaid
halálos érvelését?

Hisz' nincs már szád és nincs erőd;

csak vázad van és csended.
Vess ágyat hát, a fák alatt,
vackot a félelemnek.
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