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kozik-e, de (3) a vers szavaira is ráérthetjük, amint (4) a nyelv
bölcselet horizontján általában a szavak, a nyelv, a beszéd jelölője

ként is jelentéssel telítődhet. Nem beszélve arról, hogy (5) e négy
olvasat akár együttesen is tartható: ekkor egymás intencióját jóté
konyan fölerősítő s kölcsönösen rögzíthetetlenné tevő érvényükkel
az olvasás körkörösségét, a művel (a nyelvvel, a léttel) való foglal
kozás lezárhatatlanságát idézik elő - s a vég alakzatát nem isme
rő létértésíek) időképzetét hívják életre ... A fény kegyelmét és a
(befogadói érzékenységtó1 függően: szó szerint vagy metaforikusan
értett) feltámadás misztériumát tematizáló mű ilyesformán a nyelv
létalapító és létmegtartó hatalmát is tematizálja. S miközben beszél
a nyelvró1, nyelvként meg is testesíti az elmondottakat: a nyelv ha
talmát a versnyelv hatalmaként mutatva föl.

A szövegben (nem számítva a mondatindító szavakat) mind
össze két szó nagy kezdőbetűs: az "Anyám" és a "Nap". E fi
nom ortográfiai megoldás egyrészt a kiemelés, az egyedítés, a
hangsúlyosítás szolgálatában áll; másrészt a két létező egyenér
tékűségét sugalmazza. A lent és a fent analógiáját, az emberi és
az isteni párhuzamát, a földi és az égi kikezdhetetlen kölcsönvi
szonyát. S mint a földi és az égi szerelem egymásra olvashatósá
gában, e kölcsönviszonyban is "az öröklét működik" - akárcsak
a Vasadi-líra által oly sűrűn evokált Pilinszky-életmű egy külő

nösen emlékezetes darabjában, a történetesen azonos című vers
ben: "Bogarak szántják a sötétet / és csillagok az éjszakát. / Van
időnk hosszan üldögéini / az asztalon pihenő lámpafényben. /
Megadatott a kegyelem: / miközben minden áll és hallgat, /
egyedül az öröklét működik." (Kegyelem)

Árnyékot ég
Szobád falára
a kelő nap galagonya
árnyékot éget.

Mutatta a kóoó1
Ami adva van, csak abból
lehet kiindulni.
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S a falakat
muiaita, a káM1 faragott
kapukat és kerítéseket.

Van út egy
Egyelértnek hitt pont újabb
elvesztése.

Áltatod magad,
hogy legalább az irány, hogy
az legalább megvan.

És amit
veszítesz, csupán a meg nem
tett lépések visszhangzása.

Le
számolni a tévedéssel, azzal,
hogy van út egyáltalán.

Meg sem ismer
Túlélni, azért a néhány szellős,

tiszta percért, amely jó esetben
követi, és amelyet másként, vagy
máshogyan, meg sem ismerhetnél.

Ez is sok
Keveset olvasni. Még kevesebbet
írni. Talán egy oldal. Bizonyos
esetekben még ez is sok lehet.

Csak egyetlen mondat. TáM1
metszve.
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