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emlékszem; együtt vagyunk, mint hajdan. / - Most már tudom,
hogy valóban megbocsátottál- mondta Káin-, mert a felejtésmeg
bocsátás. Én is megpróbálok majd felejteni. / Ábel lassan felelte: /
- Így igaz. Míg tart a lelkiismeret-furdalás, tart a bűn is." (Scholz
László fordítása.) (Ugyancsak az argentin szerző a Genezis, TV S.című
versében a gyilkos kilétének elbizonytalanításával nemcsak a felej
tés szükségszerűségét példázza, de - ami ennél is lényegibb - a
bűnösről a bűnre irányítja a figyelmünket: "Az ősi sivatagban tör
tént. / Két kar elhajított egy nagy követ. / Nem volt kiáltás. Csak a
vér. / Csak legeslegelőszöra halál. / Már nem tudom, Káin volt-e
vagy ÁbeL" [Somlyó György fordítása.])

Pilinszky János Kétsorosa egészen mást lát fontosnak, egészen más
tanulságot nyer ki a bűnös sorsképletéból: a befogadót is megszólító
versbeszéd a háromszorosan (dólt betűvel, ritkás szedéssel és ismét
léssel) kiemelt időhatározó révén az első gyilkosság múlhatatlansá
gát tanúsítja. Éppen a felszólítással adva esélyt arra, hogya vers drá
mai jambusainak ellenállva a megszóIított (az olvasó) a szelídséget
válassza, a visszakozó ártatlanság mellett döntsön - ha tud: "Emeld
fel, ahogya k k o r fölemelted, / és üss vele, ahogy a k k o r ütöttél."

A bűn teológiája Visky Andrásnál e kettőtől különböző módon,
de a Borges- és a Pilinszky-féle alapállást inkább kiegészítve, mint
sem cáfolva nyilatkozik meg. Az utolsó két mondat váratlan rímmel
szolgál (az első két mondatvég egybecsengőszavai távolabb esnek
egymástól): az "Isten" szóra a "lehetetlen", a hitre a csüggedés vá
laszol. Válaszol? Talán csak időlegesen és csak látszólag szegül, sze
gülhet szembe vele. A tökéletessel a tökéletlen, Istennel a bűn.

//

Oszi elegancia
Anyám apja a belvárosiban fekszik.
Én csak egyszer voltam kint nagyanyámmal.
Vettünk virágot, élőt a holtnak, énazértvittem
köveket is,gondoltam így logikusabb.
Persze ezt nemén döntöm el.

Talán nárcisz lehetett, talán sárga,
egy csokornyi, olyan, amit vendégségbe
visz az ember, esetleg látogatóba.
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Elsepertük a leveleket,
majd kidobtuk az elszáradt gallyakat.
Én mégvettem gyertyát is.

Volt ott egt) macska, biztos ott lakhatott.
megrohadt testekkel, évente egyszer
rokonokkal is. Adtam nekiegy tál vizet.
Nem kért beló1e, gondoltam az ilyen
kedvességhez nincshozzászokva.

Beleszagolt, aztán leülta szomszéd
kőre. Egy madárfejet rágogatott,
a lehető legnagyobb nyugalomban.

A novemberi délután pasztell szine,
ésavarszaga egészen a csontig hatolt,
átjárta a testet.

Teljes nyugalomban, mint akicsak
egy magasabb hangra vár.

Így álltam ott, kezemben a nárcisszal,
amit általában vendégségbe visz az ember,
zsebemben agyertyával.

Sosem értettem mértkell a testnek
annyi idő, hogy eltűnjön végleg.

Talán az a macska tudhatta,
ő ismerte a módját, amadárfejjel
a fogai közt.

Anyám apját sosem láttam,
csak képeket róla, barna zakó,
drapp garbó, őszi elegancia.

Biztos így fekszik most is,
ésátjárja a testét a novemberi délután
pasztell szine,a földnek az avarszaga.

Legvégül gyertyát semgyújtottam,
ésa nárciszt is kidobtam. hogyne
legyen világos, hogynecsináljunk
semmitfeleslegesen, hogymaradjon
megminden a lehető legnagyobb
nyugalomban, mini aki csak
egy magasabb hangra vár.
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