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Egymás nélkül
semmit
Parancs János szelíd parancsa

Van napi-, belső- és felsó1Jb parancs,
a szó csontmezők fölött átsuhanó káprázata.
Nincsenek gyakorlati célok, és nincs menekoés,
csak: legyen meg a mindennapi, külön akarata!

Másképpen nincs mód, talán így sem, kitörni.
Vergődik akár a dolgok mélyén az iszapos homály.
Árnyképe annak, amit az az egy és oszthatatlan,
az eredendő lehetőség végül önmagába zár.

Nosztalgiázó, torz okfejtések helyett
szétszórja magát a szélben, felh6kkellegyint.
Szertartása profán és kellően céltalan,
mint a pokol Blaise Cendrars úr szerint.

Mutató nélküli karóra az ajándéka, hozzá
agyagkorsó, rézpénz, porhű árnyak, némi epifánia.
A fuldokló-felfénylő kegytárgyak közül kilépve
"jó, hogy eljöttél, hogy itt vagy karnyujtásnyira."

Bármi is történik, nem történt végleges 
szoros textúrába szőve, ím, a túlélési terv.
A vers egyszerre emlékszik és emlék,
hiszen egymás nélkül semmit sem ér a nyelv.

Felforgatókönyv
"akkor befordulunk valami más

körül nem írható homályos térbe"
Tűz Tamás

Mind itt vannak ágyam körül.
Ezer toprongyos, üvöltő démon.
Egyre közelednek, a kezük magasban,
félek, majd szétpattan a halántékom.
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Mit akarnak ezek tó1em?! Messze a hold,
nincs segítség, nyitnám a szám, de kuss,
kezükben a fejsze, a hál6 és a bot
minden, csak nem archaikus.

Támad6im szaggatott lihegése már
nyakszirtemen. Kígy6fény-élű ütegen
kiterítve fekszem, s úgy nézem testem
ostorral estkezott pőreségét, mint egy idegen.

S a döbbenet, hogy milyen csönd van itt
az utols6 épp-hogy-még-szabad pillanatban;
már emelnek, késő, visszahangzik bennem
pilátus, szupersztár, ecce homo, hittan.

Mindig történik helyettünk valami.
Fenn a fakereszt, lenn a dühös nyáj van.
A felmenő nap szikrát sz6r a dombra.
Jön a megbocsátás tájkép alakjában.

Sikoltanék; nem jön hang a számon.
Megrémít a halál úgymond, közelsége.
Villám ver éket vérző öt sebembe.
A befejezésnek soha nem lesz vége.

A súlyos kereszt egyszerre szállni
kezd velem. Ki talán szerencse fia,
annak menekvése a csupasz ég felé
kiad6s csoda vagy benevolancia.

Jobb meggyőződésem ellenére érzem,
amint karom felemelve valami jelt
adok, hogy megállítsam, ha meg lehet,
e légbó1 kapott, kétes mennybemenetelt,

de elkéstem, már kész van a jelenet:
púdert szed a sminkes, cigi kell, pia,
s míg én álmomat hátl{l megirom,
ebédelni indul a statisztéria.
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Akrosztikon

Kezdődik újra, ami be sem fejeződött.

Pereg tovább, nincs még semmi veszve.
Megkérdezné a szótlan eget, .rnioégre?",
csak messze van, nagyon messze - -

A válasz: földbe süllyedt szobrok,
s egy elporló kőarc, mit a szél kiás;
az idő fedezékében lassan morzsolódó,
égre rajzolódó homokkő-hallgatás.

Mit véthetett ő korábban, hogy ide
száműzték az eposztalanított csendbe?
Milyen halhatatlanságot kap, akinek
nincs ki keserves dicsőségét zengje?

Tagok nélküli mozdulatsor itt minden
napszak. Fények vakító örvénye várja.
Nem szenved, nem tud az időről, fülében
egy végtelen lüktetés kádenciája.

Áldozati táblával jelölve temetik
vissza vagy kiállításra kerül: ő dönt.
Az árnyék résein áttörő ragyogásban
kezdődik újra, ami be sem fejeződött.
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"Minden halál hősi halál."
Rákos Sándor


