
Folyvást azsúrban vagyunk: a múló idő uralma alatt nyughatatlanul űzetünk a rémjelen
szakadékony jegén, a végső elszakadás felé, amikor majd lágy gtpezetünk időzítéselejár, a
léleknek nevezett szférlkus űrhajó leválik a test második fokozatáról, a hordozó
hátramarad és visszaoszlik a Föld földjébe, melyból vétetett.

Ismétlődő aJ.akuJJsformák mentén zajlik a kétéltúek útja a viIágidőben; sirásod
szünetében rendre beáll a csend, a kétéltűek másik életének hírnöke. Ez a csendesség a
tekintet megemelésének az ideje, a kivonulás kezdete a jelenidő szennyes folyamágyáb6l,
a lassú elszakadás útja a hináros nehézkedés kötelékeitől; a ránkkövült páncélzat
megnyitásának kezdete ez, a szemek szoktatása a távlatok bársonyló kékiéhez.

A horizontra emeli ekkor tekintetét a kétéltúek népe; a határtalanság szemhatára, ami
minden határon túl nyílik a száműzetésben. .. Egyszer majd mindez elmúlik; helyreáll a
tér megbontott rendje, újra eljön a füvek és a fák kora, a létesítmények sivatagait elborítja a
lombok zöldárja; e korszakos tél után a hanyatlás harcos birodalmainak nyomát
kérlelhetetlenül eltörli az eget és földet átható megújulás.

Elmúlik a torkodat szorongató sírás, miként elhal majd egyszer az a hangtalan üvöltés is,
amivel a fájdalom láncolatában a kétéltúek egymást és Ót szólítják. Elmúlik ez a reálisan
létező nyomorúság, hogy átadja helyét a sokkalta reálisabban létezőnek;annak, AKIVAN,
mindenen túl és mindenen innen ...

PETZGYÖRGY

Megszülném fiamat
"Megváltó voltamegyéjszakán,

mindenből kimostak,
anyámra raktak"

A férfi statiszta. Nehezen viseli. Szeretne fontosabb lenni. Behódolni a Holdnak, nem
csupán keringési idejét, nagyobb krátereit tudni, de belülről is megélni.
A férfi statiszta. Megfigyelő és rendszeralkotó külsódlegesség, akit alkotásvágy bököd és
kényszerít hódítani, idegesen rohangálni az egyre bonyolultabbá zsugorodó világban.
Asszonya megfogja két kezét, domborodó hasára teszi. Termő, nyugodt. Egy lépést sem
tesz, egy könyvet, adatot le nem emel és mosolyog, akára legnagyobb bölcsek,
Mit tudhat, amit én nem?
Elmondom neki, mit érezhet. Fölmondom leckeként, mi vár rá, hogyan kelllélegeznie,
melyik izmával. idegével mit kell tennie - s ő csak mosolyog, izgul és nyugodt. Föllépés
lesz, ahová holmi statiszta elkísérheti, de elődás lesz, ahová az be nem léphet. Az egyetlen
rnűtét, aminek értelme van, ahol nem toldoznak-foltoznak valamit, hanem ahol fölüvölt az
eredmény, a k i megszülí újra meg újra az értelmes időt, pedig még alig több, mint egy
sírástól vöröslő céklarépa.
Aférfi bajbanvan az idővel, téblábol az előadásban, statiszta. Anöben ott holdfénylik az idő
a maga bölcsességével, s midőn ezt feledni kezdené - megerősíttetik a gyermekkel, a
fölriadásokkal, szoptatásokkal, simogatásokkal és a Nap járásával.
MegsZülném fiamat.
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