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saját transzcendens eredetéhez vissza nem találó léttel lesz azo
nos; a másik olvasat szerint az inautentikus létezés a művészi

szép magasabb rendű világától elzárt létezésként eszmélhet rá
önnön esendőségére. A két interpretáció, ha jól értjük (őket is, a
verset is), külön-külön s együtt is érvényes közvetítője a vers ál
tal elmondottaknak. (Érdemes észrevennünk e ponton, mert akár
jellemzőnek is gondolhatjuk, hogya művészi és a természeti lé
tezőt jelölő szavak közül az emberi alkotás nevét mesterségesen
módosítani [toldalékolni] kell ahhoz, hogy rímhelyzetbe kerül
hessen ["őrjárata"], míg a növényi létforma nyelvi jelölője ["fa"]
nemcsak felelő rímként, de a vers utolsó elemeként is tökélete
sen ellátja feladatát. .. )

Visszatérve nyitó kérdésünkhöz: a vers, miközben az értékvá
lasztás határozott műveletét végzi el, művészeti alkotásként
(akárcsak a tematizált Rembrandt-kép) szükségszerűen maga is
értékként (esztétikai értékek foglalataként) tűnik föl. Azaz kér
dést (illetve utóbb a kérdésnek megfelelő értékkategóriákat) he
lyezve "gyújtópontba", az "odahelyezéssel" (a lírai beszéd ki
bontakoztatásával) végül maga is oda kerül: a gyújtópontba, a
fókuszba, a kiérdemelt olvasói figyelem, érdeklődés és vizsgáló
dás középpontjába ... Gergely Ágnes alkotása az "érdemes"-t írja
körül példákkal, így vall rá az értékre, az értékesre, az értéksze
rűre - így körvonalaz értékrendet, s biztat (bizonyságul saját
poétikai rendezettségét mutatva föl) az ekképp megalapozható
rend lehetőségével.

Székely Magda
nyugalma
Beszédhiba nélkül

A tenger boldogsága végtelen.
Szájként nuűna): a fekete kagylók,
Beszéd/liba nélkül, találomra, tétován.
Kifordított kézzel fogom a kormányt.
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Fügebor

Az apámat csak hátulról láthatom,
Szeme fénye ott pirul a fiamon.
Álma álom, melyet meglékeltek.
Szemüveggel a hithez lassan jut el,
A száműzetésben fügebort készít.

Két történet

Kikapcsolta a fájdalmat,
Az ajkára eukaliptusz levelet illesztett,
És azt hitte, hogy elmúlt az életveszély.
Mikor a villám belecsapott,
A kezében piros gyümölcs volt.

A csend nem őriz szagot,
Se illetlen mosolyt.
Az ég alatt állati hangok.
A márványlapon fekete átok.
Összeszoritom az ajkam, mint akit skorpió mart.

A nehézkedés, akivel egybekeltem

A napszítta sárban sírkőcsalád.

Ismerős, rokon,
A sír körül feljön a víz!
A nehézkedés, akivel egybekeltem:
Győr, Temetősziget.

A rétes árus elforgatta a gyűrűmet,

Lehajolt a kis boltjában, és azt kérdezte:
- a közepét szereti vagy a végét?

Székely Magda nyugalma

Örvénylőnyugalmad
Máglya és háromszögletű árnyék.
Ha meghalsz, megszépülnek a verseid,
Mint hó alatt a sáfrány.

A lemenő nap a loherére siklik,
A százszorszépek isznak egy keveset.
Ekkor legtisztább a látás.
A lépcsőn kettesével rohanok lefele.
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