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SZÉpnRÁs

A fákról
A próféták közül számomra mindig is a fák voltak azok, akiknek
feltétel nélkül hittem. Tisztelem és becsülöm őket, akár erdőkben,

akár ligetekben élnek, vagy ha a tájban csoportosulnak is, és
ugyanúgy, ha csupán néhány fős családokban nőnek fel, rnint mi,
emberek. A legjobban mégis a magányosan álló fákat szeretem.
Oly árvák ők. Nem úgy esendők, mint akik szerencs ér próbálnak
messze az otthonuktól. mivel gyöngébbnek tűntek amaradóknál,
hanem úgy, mint Beethoven és Nietzsche, akiket nem értett meg
környezetük. Mert lombjaikban zúgott föl a világ , s gyökereikben
szunnyadt a végtelen: amit mások szóra sem érdemesítenek. .. 
de ők inkább minden erejüket összpontosítva az önmagukban nö
velt lét törvényére figyelnek csak, hogy azt egyéniségükkel egé
szen beteljesíthessék. Nincs nagyobb szentség, se szebb, mint az
erős fáké. Aki velük beszélgethet, s aki képes végighallgatni őket,

megérti az igazságot. Nem intéznek dörgedelmeket, s nem nyújta
nak biz tos szentenciákat át, hogyan töltsük gondtalanabbul időn

ket, hanem a lét ősi törvényére figyelmeztetnek.
Mert így szól a fa: bennem egy szikrányi magocska van, de

az az örök élettől való . Egyszer lehetőség kínálkozott, s ez
egyetlen lehetőséggel élt is örök anyácskánk, meg merte tenni
velem azt, hogy azóta tulajdon törzsemben érezhessem leveleim
fényes játékát és a legsötétebb horzsolásokat is ereimben. Ez lett
az én hivatásom, hogya kifejezhetetlen örök dolgokat egyszerű

ekre formál jam és megmutassam.
S így beszél tovább a fa: a bizalom az én erőm . Nem tudok

semmit szülémről, semmit se tudok ezernyi csöppségről, akik
belőlem hajtanak minden áldott esztendőben, Nincsen másra
gondom, mint az, hogy végsőkig élhessek annak a titoknak,
amit a magocskából növesztek. Hiszem, hogy Isten rejtőzött el
bennem, s hogya föladatom szent, E hit által élek.

Ha megszomorodtok, s már a létet sem érzitek elviselhetőnek,

akkor egy fa fog hozzátok jól beszélni: Nézz rám! Az, hogy az
élet könnyű, vagy hogy nagyon nehéz: ezek gyermekes elgondo
lások csupán. Isten az, aki hallgat, hát hagyd megszólaini ben
ned. Szomorkodsz, hogy utad elkanyarult anyádtól és hazádtól?
Hiszen úgyis minden lépted és napod újra feléjük visz . A szülő

föld nem itt vagy ott terül el. Vagy benned van, vagy sehol.
Induihatnékom támad távoli tájakra, ha csak meghallom az

esti fákat zúgni a szélben. Ha sokat és figyelmesen hallgatja őket

az ember, fülébe suttogják a vándoriások titkos értelmét. Mert
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egyik sem a megpróbáltatások elől akar elfutni, ahogy az első

szempillantásra tűnhet. Ellenkezőleg, ők éppen aszülőföldük

után vágyakoznak, anyácskájukra gondolnak szüntelen, így ők

az élet eleven példabeszédei. Hazavezetnek a fák. Minden egyes
léptük születés és halál, sírjuk pedig éppen ott van, ahol az
anyácska.

Aki ért a fák nyelvén, már nem is akar mást, csak hogy fává
válhasson maga is. Semmi más nem akar lenni, csak az, ami
volt. Szülőföld. És öröm.

A lágyak
Ök írják újra az eget,
a nyelv csak őket ismeri
igazán, kikre nincs szava,
a boldogsággal büntetett
halandók arca nem övék,
mi eltörünk, ha este lesz,
ők meghajolnak, égi fák
lesznek, elérni holdakat,
misziérium, üres csoda,
hiába, hogy újrateremt,
hiába, hogy üres csoda,
újrateremt, misztérium
a létük, szép utópia,
az anyagtalan testei
ők, néma tűrésben öröm
lelői, szertartásaik
is csupa kegyes áldozat,
ahogy kinyitnak ablakot,
ahogya napfényt elhiszik,
ahogy középkori zene
rendjére táncot lejtenek,
álom nemzette istenek
álmatlan teremtményei,
eljövő vallás szentjei,
hunyt szemmel vértelen tanúk,
kristály széthasad, ők soha,
aranyelkopik, de nem ők,

szakrális fogyatékkal él
nélkülük mind, kinek gyönyör
rajzolja bár át ráncait,
óvatlan csoda nélkülük
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