
(H)Epigramm-etika
A művészet „Istenről szól, akit” a művész „mintegy belső

evidenciájában, a saját életében kutat föl… Így… az Istenről hírt adó
beszéd a normálishoz képest anti- és ellennyelvként jelenik meg”,
miben „megroppannak a nyelvi interszubjektivitás problémátlan

birtoklási struktúrái, hogy áttörhessen az” istentapasztalat.
(Alois M. Haas nyomán, Eckhart mesterről)

Az ugyanaz az egyetlen, ami biztosan más.
(V. P.)

Sors bona…

Ha vizsgáztatnak,
mindig megbukom.
Sokféle folyosón
álldogáltam türelmesen
fürge szemek kereszt-
tüzében, s fegyveresek
között. Frissen kaszált
fű illata áradt a fák
közül, amit a benti
pisiszag nem tűrhetett;
hát visszanyomta. Erre
a tárt ablakokon egy
hárs töményen támadott.
Akkor az ajtócsapkodás.
A néma küzdelem két
hulláma között
végre beszólítottak.

Ragozás

Köszöngetek, fehérek
közt egy magyar fekete:
Jó reggelt, jó napot,
jó estét, (és némi nyelvi
kéjjel:) jó éjt kívánok.
Visszaköszönnek a fehérek:
Szia!, s rögtön: Helo!
Elszántan ragozni kezdek:
én sziazok,
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te sziazol,
ő szi(jazik…),
mi sziazunk,
ti sziasztok,
ők szí(jaznak).
Sia lodato, Jesú Christo!,
mondják az olaszok:
legyen dicsérve Jézus Krisztus.
…Jó, jó, de tényleg
ezt akarják? S ennyien?

Képlet

Lenni nehéz.
Nem lenni semmi.
Tehát nem is nehéz.
Ha mégis élsz,
és mégse vagy,
csak haldokolsz,
bár járóképesen.
Élned kell, hogy lehess.
És nem akárhogyan.

Összegzés

Nem mondom, és
nem mondhatom,
hogy ez, s az legyen.
S hogy kell is lennie,
nem mondta soha senki.
De itt vannak előttem.
E kettő közt állok,
lassan szétszakadozva.
Ám minden egyes öltés,
amellyel összevarrnak,
egyre fényesebb,
ha véres is.

Kegyelem

A végső értés
szófukar. Szakaszos
csönd a beszéde.
Már tudja rég:
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bármit mond is az
ember, elárulja magát.
Nem érti, értheti, mi 
lesz vele, csak ezt-
-azt érteget, mégis
egyszerre kell majd
megmutatnia s elrej-
teni a benti drágakőt,
mely húsfényben ragyog.
És könnyű lesz, mit ő
is két vállon hordozott.
Óvatosan leemelik.
Eddig belőle élt.
Most majd Neki.
Ettől lesz végre önmaga.
Elámul ám a szótlan,
merev, csinos Ravasz,
és meggyűrődik hirtelen
a márványfej nyakán:
Ha lenne még egy pillanat!,
de nincs. Bevégeztetett.
Most majd a teljes csönd
zenéje, mélyen, hatalmasan.

Ferenc

Végefelé már csak
szedegette a földről.
S hallgatott. Sírt,
sírt, szégyentelenül.
Majdnem belévakult.
Ha kérdezték, arra
fordította fejét,
de hallgatott.
Dúdolt és könnyezett.
Egyszer fölállt, kicsi
létére is sudáran:
Aki már nem tud
sírni sem, végképp
félreértette a létet,
önmagát, s félre-
vezette a világot,
mondta halkan.
Lehajolt, s tovább
szedegette a földről.
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