
PARDI ANNA Dániel
Kétfiú állt a pult mögött.
Szemükben baljósat villant az elnevelt létezés,
a tüneti, a mély, általános, átlagos üresség.
Alkalmi munka, alkalmi rendezvény.
Keresni csak pénzt keresett a két fiú,
de nem az élet értelmét.

Z. barátom a Szlovákiából áttelepült költőről

beszélt, aki rendszeres heroinfogyasztó lett,
harmincöt kilogrammra lefogyva jatetlen faházban
tengeti életét. Felesége elhagyta, a legutolsó nője,

a szilikonos mellű sztriptíz táncosnő is kiadta útját,
bár született egy közös fiúgyermekük.

Te pedig menj a vég felé!
Köszöntött Dániel próféta szava a lépcsőn,

az értelmetlen értelmiségi buliról kifelé sodródva.
Te pedig menj a vég felé!
A pesti sötét utcán elfojtott szeretettől, szánalomtól
csobogott ama ótestamentumi folyam túlsó partja.

Sokan tévelyegnek majd, de az ismeret gyarapodik 
informált a gyolcsruhába öltözött, láthatatlan férfi.
A ban siet, a bűn kiált, a bűn hivalkodik,
a bűn terjed, a bűn reklámoztatik, a bűn elhatalmasodik.

Mikor lesznek meg? Már megvannak a tömeges életmérgezés
kétségtelen, reális, megjövendölt jelei.

6, bár magasságos, magasztos értelem
világosítaná meg köznapi értelmünket!
6, bár bátrabb lenne, aki keresztény.
Mert amikor véget ér a szent nép megrontójának
hatalma - mondod Dániel - mindezek beteljesednek.
Ezerés ezer lepecsételt tűzfal a jelenről hallgat.

Sokan megtisztulnak, fehérek és kipróbáltak lesznek,
a bűnösek pedig bűnösek maradnak. Pesten különös éllel,
sok vonatkozásban cseng e prófécia, míg súlyos, beteg
léptekkel megy a század a vége felé. Megy, halad,
megyek én is, örömöddel, Uram. A gyolcsruhákat nem látja
a multinacionális cégek kirakata.
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Merton cellája
Ami kegyetlen volt, könyörületessé lett.
Merton ezétnéz a cellában, övé és nem övé,
ok és okozat lakja, bűnrészesség, pszeudo
menekülő galamb szeli át az emigráns szándékok
tengerét. Egy amerikai férfi az individualista
mítoszokkal szembenéz.

Merton cellája szűk. De túlterjed a föld
válságövezetein. Szép, kopár indíték
tisztítja át a neurózis országát a mennyek
részévé. Atomkori kolostor, az kell neki,
embervolttal feltöltött elektromos ventillátor
az ő halálos feszültségei.

A cella berendezése egyszerű. Balra elzárva
az ösztönös képességek szekrénykéje, hol
az óember sokféle óindulatú borotvája pihen.
Merton asztalán lekapcsolva a lámpa, az előnyök,

hátrányok fontolgatása, a csordaszellem vagy
az önámítás kényelmes búrdia.

Merton óráján megállt az idő a keresztnél.
Nyitva az ajtó, végtelen keserű, kék ecetben
úszik az ég. Nyitva a gyönge pontok szakadéka,
a hit és a világ két rettegett pólusa. Majd a
holtteste, az Atyának visszaadott szegény szeg
áthidalja.
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