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Hetekóta magamba' beszélek,
nem dugdosoksemmit a
szellemi spájzban, k{méletből

rámolta ki a részegség,
hadd kikiáltsamföllelt
töredékeit annak, ami már
megvan valahol egészben.
Hagyoka csudába minden
mást, asztal sarkán halmozva
drága kupacban a köszönő,

s köszöntő levelet, óvatos
szeretetbe'fogant sorokat,
üdvözlőkártyát, hituisi, kis
füzetet, a lélekben ölelő-

nek rejtjeles vágyakozását,
akielső szóra adná oda a
testét (csatolva szavához),
fölvillanó igent láttama
szemében, én meg, a késlekedő,

elvétve alkalmat, időt, le
söpröm asztalomat, egyetlen
vágytól hajtva: ezt megirom.
Fölforrtam, mint a fazék oiz.
Ni, a vadember, súgom fene
kedve magamra, szeretem a
lángod, a szájzablád, azt
a konokságot, mi tépia
májad:hónapok óta öt könyv
bűvöletében égsza t üzon, a
fényeskedve kibomló logikát,
a véren ihletett fogalom
-veteményeskert termését
falod egyre, olvasás ürügyén,
elemésztveemésztesz,meg
világosodva besötétülsz,
próbált hűséges, te vajákos,
[iirdőzöl sztntiszta isteni-
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-emberi lehetetlenségben,
az egy lehetó1Jen, fölforgatva
fenekestül, lihegsz tőle,

üldöznek tán?,nézed az órát,
van-e még erőd lapozáshoz,
vonuló, zarándok, énekes
betűrendet, a mondatokat,
mik szent csavarulatokként
fúrják át az időt, visznek
előre, cipelnek, elfeledtél
élni,enni, aludni,zenébe
menekülsz, becsukod, fölidézel,
prédikálsz, kinyitod, egyszer
ledorongolod a szöveget, más
szor nagyokat nyelveimádod,
éberen beleálmodsz, álmodba'
beszélsz, cáfolod és dicsőíted
is, ahogy éppadatik; ember,
mit művelsz? Kételkedve meg
latolod, majdriadozva elejted
a mindig utolsó szavakat, mik
lassú puskagolyókként lökődnek
ki a szádon: nem a tiéid.
Csak benned. Csönd van utánuk.
Nincs esélye ellened a világnak.
Ez, ilyena dicsőség. Érdem
telenül. Sőt, csakis így.
Most neked adta magát.
Itt, a szünetesradiátor-
neszezés közepette. Csönd.
Éjszaka van. Mint akkor.
Minden egyes éjben azóta.
Nézed az élő semmit. Éga
szemed. Mintha tengelye volna
szobádnak a pusztamegértés.
Állhatatosság van. Nem rezdül.
Nincs "én". Nincs magyarázat.
A szentek te'bolya kő-józan.

(Hiába morogtok, költóK,
így járkál bennetek is,
haegyáltalán ... ) Alszik.
Szamarak mocorognak.
Nyöszörög. Kezével kalamol.
Mindjárt szopnia kell.
Kerekedik szívénekFörgetege,
s alázúg Hegyró1 a völgybe,
s maga köré gyűjt minden
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megalázottat. Ez lesza föl
sokszorozódó vágy tömörülése,
megrugdalt kicsik hegymenete,
hullámozva nyüzsögnek a szám
talanok homokszínű rongyban,
a kifosztott istennépe, a foguk
hullott senkik, a szegénység
mélygödre'be vetettek, ahová
semmilyen létra nem ér le,
nem művük, nevük sincsen,
havolt is, maguktólodahagyták,
arcukon a kiválasztottság
ezüstös rajza rezeg, nagy
leszmindennyomorult, szét
kiáltja a Mindenségben nevüket
az angyal, megfognak hajolni
nekikaz okosok, s az emberi
agglomerátumnak foszladozó
bőre csillog a szénszínű éjben,
készen a MennyeiMűveletekre.

Nem lángol ki
A csönd minthamásodik
énje volna; mi az, hogy
második? Elmélkedik ezen.
Mivel nemfügg a hangtól,
helytó1 se,hogya másik
épp fölnevet, rág, mutogat,
okoskodik vagy kibeszél,
feje kerek, húspárnás
arca fénylik, fölényes;
mily könnyedén ítéla
tányérján kockásodó és
sárga krémesek fölött,
eszikmohón, alulról
pillant fölfelé; hálás a
csöndes, végre elmerülhet
széthullámozva legbelül,
mint félkemény fotelban.
Győzködjenek. Vitassanak.
Rugóztassák a térdüket.
Vadásszanak jó falatokra.
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.. .A csöndesben jólhangolt
zongorán szelíd szonáta
ismételgeti önmagát ...
Szemében ül, mit s mire
válaszolna, deaz senkit
semérdekel. Uram, uram,
így jó. Látja a semmit
halmozódni, mely nő, míg
egy szilajgyermekfutás nem
dönti le, bicegve elsodorja.
...Nem lángol ki, mi
olthatatlan. Csak ég.

Parafrázis
Halmai Tamásnak

Eló1Jb csúfosan megkell
buknia - azután márszáll
alá, puhán húzza az éj le
Isten kezébó1 Isten kezébe.

*
Az egyikcsöndbe' van.
A másikszónokol.
Egyiknek menny a szó.
A másiknak pokol.

Nyugodnék én Tűzföldön is.
De itt - hogyan? Ha súgása
állandó izgalomba' tart?
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