
a zárlatban megidézett evangéliumi részlet parafrázisát az Eu
charisztia szentírási előképeként értelmezzük: fInem tudom ho
gyan csinálod / bár mindennap ismeretlenül találkozom / egy
fiúval, kinek tarisznyájában / pár halacska van / s némi árpake
nyér".

A ciklusnak van azonban az egyéni időn és üdvösségen túl
mutató horizontja is, amely - ugyan szintén a szubjektum né
zőpontjából, s annak létére vetítve - az emberiség történelmi
idejének végét a végidő beteljesedésében, az Emberfia megérke
zésében határozza meg: "hallgatni fog és / csendbe lesz / arca
az arcom / és az arcod / egy szót sem szól az Időről/mégis

tudni fogjuk / ő a megérkezett".
Az Emberfia-ciklus tehát nemcsak azért lehet Puszta Sándor

kései költészetének legjelentősebb alkotása, mert egy bonyolult
cikluskompozícióba foglalva mintegy szintézisét adja a második
pályaszakasz költői teljesítményének, hanem azért is, mert szö
veg töredezettsége, amellett, hogy az értelmezői aktivitás maxi
mumát kívánja meg a befogadótól, már eleve az emberi létezés
kérdéseire választ kereső nyelv problémáját állítja a középpont
ba. Mégpedig oly módon, hogya befogadás során aktivizálódó
biblikus hagyomány visszavetül magára a nyelvre is: "tél van
/ hó az Olajfák hegyén / egyetemes zúzmara kopog / koralltüs
kéin fönnakadnak szavaim / megváltatlanok / nem érkeznek
meg / merre vannak most az angyalok".

BMNTIBOR Itt és mégse
Tóth Árpád utolsó előtti fényképére

Habár éppen itt vagyok
Elérhetetlen messze már
Ahol aranyport fúj a nyár
A kikötő minden utcája zafír
Márványtesteken rózsapír
Majd megérkezem egy napon
Sétálok majd egy padra ülve
Merengek hosszan vért köhögve
Látni vélem mi idáig hozott
Kanyargó füstös vicinálisom
Robog felém - hidakon át
(Hidak alatt alkonypatak)
A város átölel és kiátkoz
Rózsa nyz1ik az udvaron
Majd megérkezem egy napon
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Tóth Árpád utolsó
fényképére
Alkonyatkor, mindig akkor
hullani kezd az aranypor.

Ezt nézte ámuló magában,
maga nélkül a világban,

egy lassan ringó gondolában,
mely partot sose ért vele.

Körmenet
A változás a körmenet
templomban és templom megett
hol lejtmenet hol hegymenet
cipő sár léptek processszió
útkanyar szélcsend bukkanó
most lassuló most gyorsuló
mint a patak a csobogó
parázsló fényfolt trombitaszó
ki trombitál nem tudható
de alma szilva és dió
és fűbe ejtett mogyoró
talán a lét egyenlete
amit nem érthet senki se
de íze édes íze jó
mert alma szilva és dió
a változatlan változó
titokzatos processszíó
vonulás ki tudja merre
sár léptek torony bukkanó
a fűben arany mogyoró
fény mindenütt naplemente
csak azután az örök este
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