
PARDI ANNA Fa a lejtőn

Megmarad nekünk talán egy-egy fa a lejtőn

tudósította első elégiájában Rilke az angyalok rendjét,
a retienetesi, szépségest, az erősebb létezésű fönségeseket.
Nem kellene-e végre gyümölcsözőbbneklenniük ezeknek
a legősibb fájdalmainknak? - kérdezi a Budapesi-Dunio
útvonalon utazot, ki csak zokog: csak egy csupa működés

Isten érthet át ekkora látómezőt.

***

Óriás veréb null az ágról,
óriás l1ajszált a fejen
nem tart számon senki sem.

Nagy magányosság atomjai szállnak.
A Nap is csak egy ezek közül.
Az emberi vereségekhez nagy reménységeket fűző Rilke
VÁLTOZÁSRÓL vált szót Duino várában az arkangvallal,
ÖRÖKKÉVALÓSÁCOKIC ott csücsül.

A magány ősanyag. Duino ősrégi munkanapokat {5rző kastély,
a tenger masezioumáoal szembeszegülő szikla passzívum
Mabresina melleti. Járt ott Dante, köpenyét a szenzualiiás
szele tépte, tíz a tizennyolcadikhatványon kölcsönhatásba
lépő elemi érzelmek, nukleonok, aniinukleonok. Megírta
hát az eget, földet, poklot, a szellemi szJérával hálva
egy ágyban. A költőutód Rilke is rászorult a műuészet

óriásmérvű túlságai közepette megtalálhato harmóniákra,
mivel a fáradságosan szerzett boldogság abban áll, hogy
az ember, kitartó munkája révén, olyan hatalmakat mozgósít
magában, melyek aztán egyszercsak dolgozni kezdenek rajta,
s megállítják a fát a lejtőn, meg, szeniűl, angyalian, igazá!l.
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Bűn és bűnhbdés

Kivételes a föld. Ideges bolygótárgy.
A Vlagyimir-templom közelében
néhány szellem pihenni vágy.

Pont egy lakásba néznek.
A lakás kopott, magasztos, szegényes.
egt) volt kényszermunkás haldoklik ott,
a szedővel még megbeszélve korrektúrában

néhány sort.
A bűn és bűnhédés végére nem érve
Szonya kopogtatja meg az ablakot.
Szőke hajánfekete varjak,

vergődő ikonosztáz hajtfíi dúlnak.
A beteg, ki hirdette, csak akkor leszünk
boldogok, ha végzetiink át- meg átjár,
mindent tud az Evangélium minden hatása

alapján.
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkijfelemelkedik,
vér folyik az arcán. Kivételes a föld. A vét ige
tengelyében rejlőn a vétkes Ádámtól a szellemvilágig

röpíti önmagát.

CSERNÁK ÁRPÁD Egy
Én vagyok a tengeri rózsa és
szép szirmai közt a vergődő

medúza, az imádkozó-sáska s az
apró férgek árja kiket marokra
kap s monon falni kezd, és az
iszapban támolygó szeniforgató
halak, s az utánuk koslató
kiéhezett vadak...

És álcázom magam akár a bot
sáska a gyík vagy a kísértet
bogár, mert ők is én vagyok,
mert én ők is vagyok már, a
bagoly és a bőregér meg az
óriás-álmos-madár, akik elől

álcázom magam...
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