
 vel szoros kölcsönhatásba lépve, önmagától megterméke nyülve dif-
ferenciálódott, számtalan újabb és újabb állapotát hozva létre.

Így termett meg minden ocsmányság, baj, szöszmösz, moslék,
sitt, por, sűrű füst, csikk és hamu.

Az örökkévalóság kezdetétől eonokon át megállíthatatlanul és
egy re organikusabbá válva szerveződött, szervezte magát, bonyo-
lí totta tulajdon összetételét, sokszorozta tömegét, formálta egyre
szubtilisabbá létfunkcióit.

Így jön létre az építési törmelék, a radioaktív hulladék, a selejt, a
va cak ság, a kóc, az ócska rongyok, a köpet, a mostoha körülmé -
nyek, az eldobott műanyag flakonok, a rossz lehelet, a madár ijesz -
tők, a betegség és halál.

A továbbiak során ez a világhódító konglomerátum a legcse ké -
lyebb ellenállás nélkül behatolt a szellem és erkölcs dimenzióiba is.

Ebből a törzsből eredeztethető többek közt a konok harag, a bűn,
a céltalanság, a közöny, az ártó szándék, a káros szenvedélyek,
különül el a korrupció, a sunyiskodás, a dölyf, illetve artikulálódik
az elnyomás és kizsákmányolás, a boldogtalanság, az éhezés, a ci-
nizmus, az urizálás, az abúzus, és a szívtelenség, amit az ember
manapság lépten-nyomon láthat, ha nyitott szemmel jár a hazában.

Így lett
Weber Kristófnak

kifejlődött bennem egy érzék:
csak a jó embereket tűröm már meg
akik rengeteget hibáznak
mert gyarlók és nagyon is gyöngék

de megadásukból kiárad
az a sebgyógyító fűszeres fényük
amiben még képesek látni
magukat is épp úgy hibásnak

amiben mélyre hajtott fejjel
állnak és kezüket mégis úgy nyújtják
ha akármi bűnt elkövettek

hogy épen marad bennük az ember:
a kegyelem tanát magukról tudják
így maradhatnak jó eretnek

FALCSIK MARI
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A bolond merítő
Jancsó Miklósnak 90. születésnapján,
mikor még saját kezébe adhattam

kevesen tűrik ezen a tájon
hogy az igazság nincsen darabra
hogy nincs egyetlen tömbös kövében
sem az időnek sem semmi térnek
nemhogy pártok származások:
semmi sziklává szilárdult helyzet
történelmek sem birtokolják

s hogy minden emberi való-ságunk
csak így létezhet: a meleg sárba
önvigasztalás iszapjába
ágyazódva ezer szilánkban
s a törmeléknek mi e mocsárból
kimosódik való igaznak:
nem volt egésze soha annak
kevesen bírják hogy semmi más nincs
csak ez az ezer szúrós szilánk van
hogy semmi ennél tömbösebbet
nem láthatnak a vérző tenyérben
és hogy az ezer véres szilánkban
villan csak össze amik lehetnek
s hogy semmi egészebb nem lehetnek

sem magyarabbak sem szabadabbak
sem igazságbirtoklóbbak
hogy a szilánk az egy szilárdság
s hogy minden sár vélekedés csak —
és aki meri? sipkás bolond az
bolond merítő akit a sokak
megcsodálnak vagy megdobálnak

bár ott figyelnek karéjban állva
de szélről lesve is alig állják
(ilyenkor tényleg megdobálnák)
míg nagy keze újra meríti
és felemeli és ők látják
hogy a vélelmek iszapjából
az ujjak közt csöpp se marad fenn

így mutatja fel színről színre
hogy rossz a jó is és jó az ördög
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s ha az állítás kitömbösödne
azonnal csapni kell a földhöz
s ha már csak törmelék a sárban
akkor majd szilánknyi igazáért
újraszűri a bolond merítő

Minden szelídet
minden szelídet Isten küldött:
ha te vagy erősebb meddig tűröd
— és mindig ugyanúgy történik veled:
mindig kevésbé tűröd mint tiszteled

minden szelídet megütnek egyszer
tessék ez jár a fölényeddel
és mindig ugyanazt téteti veled:
soká nem bírod: felbőszülsz megvered

míg ura vagy és nem szolgája
ezt minden erő kiprovokálja
mindenkiből — ez a helyzettel adatik

mert ha igaz és két helyzet van csak
mindig a fölsőt osztod magadnak
míg eszedbe nem jut végre a harmadik

Költőlétmód
Tímeának

először — ez a legrosszabb és leghosszabb —
bevallja magát saját magának amitől
keze-lába elkezd reszketni és még évekig
receg — de már másnaptól ebbe a
felismertségbe öltözve próbál botolva
járni-kelni kint is a kegyetlenségénél még
közömbösebb világban míg meg nem
nyugszik végre és munkába fog: abból
dolgozik ami neki jutott bizakodván hogy látása
mindegyre képes mélyülni vagy változni
de legalábbis megmarad míg a remegő
kéz lejegyzi működésének minden részletét
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