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A romantikus katarzisról

Az ember drámai lény. EszméIkedéseiben ősidőktől a legújabb korokig tör elő ez a sokat
hangoztatott tapasztalat. A létezés legszélsőbbellentéteit hordozza magában. legalapve
tőbb szemléleti és egzisztenciális életkereteiben. így az időben (sZüIetés-halál) és a
térben (lélek-világ) egyaránt a Végletes szembenáIIások alanya. Talán ezért is beszélt
Simone Weil tér és idő keresztjéről. Sugallván, hogy a létezés ellentéteinek feszültségéből

új perspektívák is nyílhatnak Az ember felüI tudja múlni önmagát, olykor éppen a benne
kiéleződődrámaiság révén. Eváltozásnak egyik művészi megragadása a tragikumot, illetve
a katarzis élménykörét idézi elénk

Közismert. hogy a katarzis fogalmát a tragédia műfaja és a tragikum esztétikája nyomán
fejtették ki. Majd áltaIánosították, tehát önálló, eredetétől eIküIönüIt élményt is jelöltek
általa. Ekként létezhet tragikum nélküli katarzis, valamint katarzis nélküli tragikum. A
romantikára nézve e megkülönböztetések fölöttébb érvényesek. A tragikumfelfogás
átalakulása természetesen hozza magával a katarzis módosulását. Az antik tragikum
világrend és egyén közötti meghasonlást, vagyis érvényes külsőségés megtévedt bensőség
közötti ellentéteket exponált. A katarzis így a világrendtől való eltávolodásnak, majd a
"vétek" felismerésének, az igazságra való rádöbbenésnek a következménye. Visszatérést
jelent - visszatérést a lét törvényeihez és alapjához, "megtisztuIást" a tévútra vivő

szenvedélyektől.

Az újkorban az ellentétek szubjektiválódtak; nem küIsőés belső, hanem két belső pólus
adja a kolliziót. Hiszen nincs érvényes kapcsolat az emberi eszmény és a világ rendje
között (a harmóniát a bűnbeesés kortudataváltotta fel), s a belső szenvedélyek szerepe is
eszerint minősül,A létezés drámája tehát bekerüIt a lélekbe. A régi görög tragédiák hősei

még elszánt egyöntetúséggel léptek fel a végzet, a törvény ellen avagy mellette. Modern
tragikum viszont nincs eredendő belső meghasonlás nélkül, mely egyben magának a
létezésnek szélsőpólusait is magába foglalja. Ez a katarzisra nézve azzal a következmény
nyel jár, hogy nem pusztán rádöbbenést - csatlakozást vagyszéttöretést - jelent egy
nagyobb törvény erejével szemben, hanem belső lelki átváltozást a belső ellentétek
nyomán. A megtisztulás nem a külső végzettel kapcsolatban, hanem a belüI felismert
rendeltetéssel kapcsolatban lép fel. Nem a szubjektum világhelyzete változik meg, hanem
maga a szubjektum lesz részese egy teljes átváltozásnak, újjászüIetésnek, metanoiának.
Nem visszatérésrőlvan tehát szö,hanem átlényegüIésről.A romantikus katarzis fő vonása,
hogy nemcsak objektív világhelyzetekben szembesít végzetet és egyént, hanem hogy új
lélekvaIóságot teremt: a metanoia révén.

Mindez persze feltételezi, hogy a katarzis sokat vitatott fogalmát az egyes művek

szereplöínek élményeként is vizsgáljuk. Goethe szerint az antik tragédiák arisztotelészi
katarzisa nem a nézökre, hanem a szereplökre vonatkozik. S ha nem is áIIítanánk így
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szembe az élmények kétféleségét, nyilvánvalónak tartjuk, hogy találkozásuk nélkül nem
lehet szö releváns befogadásról. .

Ekként is ku1csszóvá válik tehát a romantikában a drámaiság; nem mint műnemi
tulajdonság elsősorban, hanem mint rnűvészi minőség, mint alapvető egzisztenciális
ellentétek ütközésének kategóriája. Mellyel a belsővé vált egész, tér és idő teljességének
drámaisága jelenik meg a "törvény" és a "vétek" külsö-belsö viszonya helyén.

A konkrét szembenállás, melyből kiindulunk, az archaikus-egyetemes (szellemi), és a
modem-egyedi ( érzéki) élettartalmak között bontakozott ki. A. W. Schlegel sokat idézett
sorai szerint "a görög embereszmény az erők tökéletes egysége és aránya, a természetes
harmónia volt. A modemek ezzel szemben tudatára jutottak annak a benső megosztott
ságnak, amely ezt az eszményt lehetetlenné teszi; költészetük tehát arra törekszik, hogy a
két világot, a szellemit és az érzékit kibékítsék egymással és föloldhatatlanul egybeöt
vözzék." A romantika tehát ama kettősség tudatát is föleleveníti és hangsúlyozza, mely
ősrégi tapasztalaton alapul szellemi és érzéki, transzcendens és empirikus között, Ennek
felismerésére, majd az egységre törekszik, "egybeötvözésre": nem tagadja meg azt, ami
"túl" van, az "itt" nevében, és nem fordul el az "itt"-től a túllépés álútatában. Ahogy például
az egész tizenkilencedik század egyik jellegzetes alapélmény-párjánál, életszenvedély és
halálvágy kettősségénél is megfigyelhető. Mindkettő a másikat idézi, olyannyira, hogy
olykor a másik vonásait is magára ölti. Az életművészet halálszerű is: "dekadens",
pusztulásnak kitett, mulandósággal övezett, pillanatokba zuhanó, semmibe vesző. A
halálköltészet viszont életszerű is: állandóságra figyelő, maradandóságra készülö, tel
jességtől igézett, öröklétet ostromló. Életalkotás és halálvonzás: mindegyik színte önmaga
ellenpólusa felé tart; a stációk egymást idézik és keresik. Erről vall a romantika éjszaka
mítosza Novalistól Wagnerig, az "éjszaka lángjának" élménye Blake-tőlVörösmartyig. A
láng, a tűz az ellentéteket kiélezö, fenntartó és ugyanakkor összekapcsoló metaforaként
jelentkezik. A romantika, fölerősítve a hagyományt, gyakran e jelképben fogja egybe a
létezés drámaiságának ellentétes princípiumait. Schelling írja Múvészetfilozóftájában: "A
költészet a legmélyebbet nyitja fel, azt, ahol örök és eredendő egységben, mint egyetlen
lángban ég az, ami a természetben elkülönült."

Szellemi és érzéki szférák kettősségének romantikus megítélésében, mint a válsághely
zetre, léthiányra való retlexióban, jellegzetes gesztusok a titanizmus és az irónia.
Bármennyire is különbözönek tűnjék, a fennálló világ ironikus és titáni elvetése e ponton
rokon jelenségek. És itt van a romantikus éthosz egyik legkényesebb pontja is. Ahol a
romantika konkrét irodalmi fejlődéstörténetét illető minősítésre, különbségtevésre van
szükség. Az egyes művekben ugyanis gyakran elhomályosodik, hogy a megosztottság
nyomán, egyetemes-szellemi és egyedi-érzéki szférák elkülönülésének mélyén milyen
emberi státus rejlik. Miben áll ekkor lét és lélek kapcsolata; merre tartanak valójában a
fejlemények, mi ebben a sors érvényessége. Ugyanis a megosztottság ábrázolásában ekkor
kétféle értelmezés keveredik össze: a bűnbeesésjelleg és az elbukás heroikusnak láttatott
jellege. Mintha e kettő egymást feltételezné. Ugy tűnik itt, mintha az emberi létezés
drámája nem a bűn (hübrisz) és a megtisztulás ( katarzis, metanoia) közötti feszültségnek,
hanem pusztán a korlátai ellen lázadó emberi öntudatnak a folyománya lenne. S e
tragikusan hősinek ábrázolt lázadásban eltűnik vagy igazolódik a hübrisz, az emberi
létrontás gesztusa. Mindez különösképp a .byronízrnus" mentalitásában figyelhető meg.
Gondoljunk Byron olyan műveire, mint a Manfred vagy a Cain. Ahol a bűnösség és a
szenvedés közöttí kapcsolat téves megvilágításba kerül. S így a megosztottság, mint
"világfájdalom", az emberi önvalóság vélt kibontakozásának dacosan vállalt közege lesz. E
fájdalom alanya nem fogadja el sorsát, még ha tudja is, nem kerülheti el. S éppen e
lehetetlen törekvésben érzi magát autonóm lénynek. Ami persze csakis a pusztulás
autonómiáját jelentheti. Manfred előbb "legyőzi emberséget" (kilép a megosztottság
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alávetett helyzetéból), majd így szól az őt kísértő Szellemhez: "magam pusztítottam
magam, s ez így lesz ezután is". A helyzetet bonyolítja, hogy ez az individuális lázadás,
láttuk, gyakorta úgy jelenik meg, mint magasztos önteremrés. Byron lázadó démonizmusa
is, a drámaiság pozitívumának (továbbvivő erejének) tagadásával, ennek jegyében
sZületik. Csakúgy, mint a drámaiság (a megosztottságból fakadó ütközés) megkerülé
sének egyéb kísérletei is.

E kísérleteknek, a démoni önteremtésnek további jellegzetes útjai: egyrészt a drámaiság
ellentéteinek kiegyenlítési kísérlete, másrészt elkülönítési kísérlete.

A kiegyenlítés annyit tesz, mint feloldani ezeket az ellentmondásokat. Megpróbálni
elsimítani azt, ami valójában elsimíthatatlan. Az elkülönítés annyit tesz, mint elszigetelni
az ellentéteket, hogy azok sehol se ütközhessenek. Eltéríteni egymástól az egymáshoz
vezető irányokat.

Mindkét esetben a tragikum megkerülése, a szenvedésteli sors elhárítása a cél, mely
végeredményben megfoszt a katarzistól, az átváltozástól is. Mely így tehát lét és sors örök
dichotómiáját eredményezi - elzárja a sorsot attól, hogy a léthez érkezzék.

A kiegyenlítési kísérlet a szellemi felől történik, reprezentánsa Faust. Gondoljunk híres
szavaira Goethe művénekmásodik része végén, ahol eszméje természetes folyománya
ként képzeli el a valóságot. "Bátran szárnyaló eszmernből hadd legyen boldog való." A
szubjektív "eszme" valóságteremtőerejének jellegzetes tévhitével találkozunk, mely nem
a lét igazságát követi, hanem saját találmányában bízik. Majd: "a legnagyobb mű végre kész
lesz: egy ész elég ezernyi kézhez". A "nagy mű" megteremtésének e módját, Faust
harmonizáló programját a költemény egésze, Goethe alkotásának világképe hÚZZa át. A
"mú" ugyanis, amelyről itt Faust önhitten beszél, nem eszméjének megvalósítása, mint ő
vakságában hiszi, hanem sírjának ásása. A tévedés szimbolikus: az ilyen kiegyenlítési
kísérlet voltaképp "sírásás", a "vakság" eredménye. Ez is a szubjektív életalkotás
halálossága.

Az elkülönítési kísérlet az érzéki felől történik, ennek reprezentánsa Don Juan.
Emlékezzünk Kierkegaard fejtegetéseire a szellemi és az érzéki elkülönítésérőlDonjuan
alakja kapcsán. .Míközben tehát a szellem megválik a földtől, máris megjelenik az
érzékiség a maga teljes hatalmával, semmi kifogás nincs a változás ellen, és belátja azt is,
hogy hasznos, ha külön vannak ..."

A megosztottság kiegyenlítési és elkülönítési kísérletében egyaránt mindig van valami
"ördögi" vonás - tudjuk, Faust és Don Juan is kapcsolatba kerülnek az "alvilággal".
Kierkegaard előbbi elemzését folytatva, Donjuan "az érzékiként meghatározott démoni
kifejezése, Faust pedig annak a démoninak a kifejezése, mely mint szellemi van
meghatározva ..." Kettejük lényeges különbsége itt is kiderül, mint démonizmusuk eltérő

következménye. Faust lelkének halhatatlan részét az angyalok a mennybe viszik, míg Don
juant elnyeli a pokol. Hiszen a szellemi kiegyenlítés szándéka csupán téved, amikor a
drámaiság végső emberi feloldását teszi céljává. Az érzéki elkülönítés viszont nem is vesz
tudomást a dualizmusról; nem tud és nem is akar túUátni saját határain. Faust, halála
percében, a "legszebb pillanat" üdvösségérőlbeszél- DonJuan, mielőttelkárhozna, még
jól megvacsoráZik.

Az önteremrés lázadó (Manfred), kiegyenlítő (Faust) és elkülönítő (Don Juan)
drámaiatlansága után a romantika, élményvilágánakbelső logikája szerint, még egy stációt
jár meg az ellentétek elhárításában. Ezpedig az empíriától való végső elszakadás: magán az
emberi természetenvaló túljutás kísérlete. Az "istenülés" igézete, az "éteri" szellemiségbe
vonulás. A minden földit elhagyó transzcendálás tette. A dolog természetébőlkövetkező

en itt maga a kilépés a probléma, alétdrámát meghaladni kívánó szándékválik "hübrisszé".
A helyzet annyira Végletes és tarthatatlan, hogy tragikus bukáshoz vezet. Jelezvén többek
között, hogy a valóság negatívumaiból történő részesedés nem megtagadható. A csak
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szellemiben élő ember tragédiája nem is lehet más, mint az onnan való kitaszítás. Új útja
pedig, ennek nyomán, a drámai státus immár radikális képviselete, a katarzis, az átváltoZás
szenvedélyes akarása. Az irányváltoZás e pontján az újkori tragikum legjelentősebb

felismerései és legfenségesebb pillanatai születnek meg.
Amű pedig, mellyel a kilépés szándékára és az emberi sorshoz való kötődés katartikus

pátoszára hivatkozunk, Hölderlin műve: az E~dokles-drámatöredékek. nMinden mon
datában a szellem szöl" - olvassuk Empedoklesről. Ő az, aki tehát kivonja magát a
káoszból, az élet "szent Ziírzavarából", az empíriából, istennek tartva magát. "5ha csöndes
hegytetőnámulva tűnődtern olykor az élet szent Ziírzavarán, és sorsom megsejtve. mélyen
megráztak változásaid, az éter lehelt gyógyítón szeretetsebezte szívernre .. , és mélyeiben
megoldódtak, miként varázsütésre, rejtélyeim." Belépés az isteni teremtésbe, metanoia ( a
meghasonlott emberi státus átlényegülése) és a vele járó szakralitás nélkül - ez
Empedokles hübrisze. Eloldódik a szenvedéstől - nem részesedik belőle, hanem isteni
gesztusként szövetséget köt vele. Ennek következményeként vallja: nAZ embert nem
emberien szerettem.n Fölébe helyezi magát mindennek: "5zolgáimrná lettek az istenek."

Empedokles tehát nem az istenek ellen lázadt az "emberi" nevében, mint egy
romantikus Prométheusz, hanem az emberi ellen az isteni nevében. Ami éppúgy bún,
mert önkényes szembeszegülés ember-mivoltával, rendeltetése drámai irányával. "Iste
nült" állapotát, a kudarc után, maganevezi "balgaságba fordulásnak". Sorsával ekkor már
tisztában van; elbukását égi kegyelemnek tekinti. Akatarzis, az átváltozás felé vezető útnak,
tisztító csapásnak. "Egyet kértem csak szívemben az istenektől: ha majd szent boldog
ságom elvíselní nem tudom szilárd ifjúi erőben,s mint az ég régi kedvenceinél, szellemem
ideje balgaságba fordul - adjanak intő jelt, és a szívembe váratlan sors szakadjon, ez
jelezze, hogy a megtisztulás ideje eljött ...n

llyen tehát az emberi szellem "balgasága", ha kizárólag szellem akar lenni. Ez is
önteremtő életalkotásnak bizonyul: "az élet bennem költemény lett.n De Empedokles
végül, az nintő jel" révén, megtalálja sorsa igazi irányát, a számára megnyíló drámai létezés
terét. Thdja, mit kell tennie: eljött a "megtisztulásn, a katartikus állapot ideje. A tűz, láttuk,
itt az átvalósuIás szimbóluma, az "örök és eredendő egysége". Empedokles tűzhalálra

készül, vagyis az emberi létezés ellentmondásainak teljes magára vételére. "Érzéki" és
nszellemi" ütközésének stációjára, az emberi Végletek elfogadására, a tragikus felemel
kedés egyedüli útjára.

Empedokles tűzhalálának jelképes értelmezését megerősíti,hogy tette Héraklészéhez
hasonló. Erről Kerényi Károly írja: na tűz, mely itt lángra lobban, nem volt szomorü tűz.

Valahányszor a görögök Héraklész emlékezetére bárhol meggyújtották, vidám ünnep
séget rendeztek, s gyöngéd érzések légkörében emlékeztek a nagyDaktylosra." Madách
Héraklész-drámája, a Férfi és nő is tartalmaz valamit ebből az ünnepi rítusból, csakúgy
mint Ó-és újkor címűverse. "Mért nem halunk most úgy, mint hajdanán, Hellász napos,
olajfás partjain? . .. Máglyáról láng közt szállt fel szellemünk, De a honos föld körében
maradt ..." Hölderlin hőse előtt sem a halál, hanem az új élet tárul fel.~ hiszed tán,
alszik s megáll bárhol a szent, a tiszta életerő, hogy megkötözzed őt?n A tűz és a megújulás
kapcsolata egyébként is, évezredek művészeti és bölcseleti szimbolikájában figyelhető

meg. Az egyik legközismertebb vonatkozás ez, noha a tűz- vagy lángmotívumnak
természetesen más jelképes előfordulásai is vannak. Témánkban az átvalósulás és a vele
járó szenvedés jelenik meg általa. Olyan intenzitás, melyhen az embemek, "ég és föld
fiának" (Vörösmarty) legalapvetőbbellentmondása: négi" és .földi" (szellemi és érzéki)
természete éleződik ki. Képviselvén a létezés drámaiságát, s az erre irányuló katartikus
szenvedélyt.

"Az Örök Láng ég, futva, küzdve, mert minden csak megsemmisülve őrizheti meg
életét." Goethe soraiban az élet "lángolásánaknolyan misztikus-romantikus képei tűnnek
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elő, melyek Nietzschénél már nyílt, direktebb erkölcsi felszólítássá válnak. "Égesd meg
magad saját tüzedben, miképp akarnál megújhodni, ha előbb el nem hamvadtál." E
megújulás-eszmékben a lét felől érkezőKell és a szubjektívazonosulásból eredő Legyen
sokat emlegetett viszonya lép elő, egy újabb aspektusban. Ebből fakad a tüzszímbölum
etikai vetülete. Hiszen a lélek szellemi-érzéki megosztottságában a transzcendenssé váló
Kell és az immanenssé váló Legyen is eltávolodott egymástól. S az eltávolodás etikai
vonatkozásokat vet fel. Az átváltozásban, a metanoiában élés e szempontból tehát a Kell és a
Legyen azonosságában élés. A szubjektív akarat és a rendeltetés taIálkozásának egyik formája
a megosztottságból fakadó egységvágy katartikus-szenvedélyes átélésében valósul meg.

Az állandó metanoiának, a felemelő átlényegülésnek, mint a tűzmetafizika etikumának
jellegzetes képviselője a magyar irodalomban Komjáthy Jenő. Többször megállapították
róla, hogy színte mindig ugyanazt mondja - innen áradó, bár egyhangú eksztázisa,
ismétlődő rapszodikus kitörésel. Mindig ugyanazt mondja, mert mindig a "lángoló"
átvalósulásban érzi magát. Ezért marad egyhangúságában is folyton feszültségben.
Komjáthy is a fény, a láng, a tűz jelképeit használja, mint "megvilágosodás és korforduló"
(Németh G. Béla) együttesében oly sokan. Néhány sor az El akarok égnicíműversből: "El
akarok égni/Gyors emésztőkéjjel/S összeölelkezni/A szép istenséggel." Az élmény mögül
Zarathustra szavai sejlenek föl: .Azt, amit az emberben fölismertünk, lángra is gyújtjuk
benne."

A drámaiságban történő felemelkedés, az emberi dualizmusból az abszolútumhoz
érkezés problémája, a romantikán túl, a modem irodalomig hatja át a művészi

eszmélkedést. Bizonyságképp hadd utaljunk a metamorfözís-gondolattal való vívódás
egyik legjelentősebb, nagy hatású müvére, T.S. Eliot The waste land című költeményére.
melyben a harmadik részt záró sorokban Buddha és Augustinus - két világ - szavai
kapcsolódnak össze. S ha nem is végső érvénnyel, de szintén évezredek megtisztulást és
átváltozást sugalló jelképét idézik. "Lángban lángban lángban lángban/Ó Uram Te kitépsz
engem/Ó Uram Te kítépsz/Langban."

Mindezek nyomán kitűnik, hogy a reneszánsz óta terjedő emberi önteremtés, mint a
szubjektív akarat önmegvalósító programja, kimerült. Az újkori művészet egyik állandó
indítéka épp az önteremtes lehetőségeinek próbája, megmérétése volt, s a kudarc
kinyilvánítása egyre nyomatékosabb lett. Mind határozottabban mutatkozik meg, hogy a
felemelkedés útjának végső távlatai kívül esnek a szubjektív akarat látókörén és
hatósugarán. Az antik tragikum még "félelemmel és részvéttel" vonta le szemhatárát e
távlatok, a harmóniába betörő ismeretlen erők előtt. Tudta, amit a modem kultúrfilozófia
már válságként hangoztat, hogy a sors több, mint az akarat, az élet több, mint a tudás, a
lélek több, mint a vágy, s az isteni több, mint az emberi. Az újkori tragikum viszont
megnyílik az ismeretlen és a végtelen előtt, mivel a harmonikus létélmény elkülönítése
helyett tudomásul veszi az élet alapvető, állandóan jelenlévő ellentmondásait. De ez a
tapasztalat váltja ki más téren a téves reflexeket is: a drámai helyzetek "megoldási"
törekvéseit, az említett démoni kísérleteket. Az újkori ember míndenesetre már nem a
végzet egyszeri felvillanásában, hanem lelkivilága mindennapjaiban éli át vagylátja meg
másoknál, hogy a sors több, mint az akarat (Manfred), az élet több, mint a tudás (Faust), a
lélek több, mint a vágy (Donjuan), s az isteni több, mint az emberi (Empedokles). De a
Végtelen előtti elbukás a felemelkedés kezdete lehet. Ha az önteremtés csődje a léthez
tartozás felismerését eredményezi, akkor a végtelenség tragikuma nemcsak "félelemmel
és részvéttel" tölti el az embert, hanem az odatartozás élményével is. Az egyelőre

ismeretlen világnak mint jövendő otthonának elfogadásával. A hazatéréshez viszont
önmagát a kitaszítottságban kell meglátnia, tudatosítva létezésének drámai megosz
tottságát. Ezért kikerülhetetlen a megosztottság elszenvedése, a végletek drámai ütkö
zése, ahonnan a feszültség továbblendítő energiája születik.
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A modem embert sokan fausti embemek nevezték, nem ok nélkül. De mara az
individuum fausti korszaka véget ért. S nem pusztán századunk "krízisei" miatt, mint
többen vélik. Hiszen e krízisek maguk is a fausti célok termékei, melyek a bukást eleve
magukban hordozták. Ígynem egy magatartásforma történeti felbomIásáról, hanem annak
gyökeres tévesztettségérőlvan szö, E tévesztettség egyébként megfelel a Goethe rnűvén

belüli értékelésnek is.
Az önteremtés helyébe a lét teljesebb és részben ismeretlen távlatainak igézete kerül.

Ahogy Goethe hősénekkísérletét például Dosztojevszkij újjászülető hőseinek átalakulása
váltja fel. Ahol már nem az a kérdés, hol végződika sors, hanem hogy hol kezdődik. Hiszen
ami korábban végnek látszott, az ekkor csupán kezdet. Ez a modem pátosz pillanata, az
átvaIósulás ünnepi eseménye. Pátosz, mely a létezés drámai "lángolását" képviseli, hogy a
lét egészéhez tartozhasson, annak része lehessen. "Aszent tűznekszikrája vagyok csak" 
írta Stephan George, de ez a szikra mégis a teljességgel, magával a .szent tüzzel" azonos.
Ebben az azonosulásban van a katartikus átlényegülésnek, a megosztottság "egybeötvözé
sének" legmélyebb értelme. Hiszen a patetikus drámaiságból a metanoia lángja lobban fel.

VASADI PÉTER

Jöjjön a szekér

Megmérettünk s most
egymásra dobá/tatunk
halomba, mint a lucerna
répazöldje, bagymaszár
Meglappadunk, romlandó
anyag
a szentség záporáhan
Napfényre füstölögni
kezdünk és kiszáradunk
zizegve, mint a szalma
Jöjjön a szekér
ugrá/janak le róla
sebtiben a fényestestúek
bajuk csörögjön, mint
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az üvegfolyam
villogtassák sareantyűiea:

meztelen bokájukon
s hányják villával
szekérre ezt a halmot
s trágyázzák meg vele
ajövő idiJt, mely
elterül, mint hézagos
falunk előtta föld
aztán mossák meg
arcukat aranylavórlJan
s izzadt mellükre hintsék
a kozmikus felejtés
édesvizét


