
Ha megzavarnak versírás közben, 
egyáltalán nem biztos, hogy egy óra, 
egy nap vagy egy hét múlva 
folytatni kell a verset. 
Illetve meg lehet próbálni, 
és ki tudja, talán jól is sikerül, 
de az már nem ugyanaz a vers lesz. 
 
A folytatás nem folytatás soha.  
Annak a szónak sincs értelme, hogy 
ismétlés. Egy félbeszakadt szeretkezést 
vagy egy be nem váltott fenyegetést 
nem kell beírni az életrajzodba. 
Fut a megsebzett vad a sűrűben, 
és már rég nem a bosszúra, 
hanem a barlangjára gondol. 
 
Mind fontosabb nekem is 
érintetlenül hagyni a múltat, 
mert ha egyszer majd nem tudom 
végignézni, amint a nap felkel, 
nem az életemet, csak egyetlenegy  
napkeltémet mulasztom el végleg. 
 
 
 

Emlékezés  
a lírai versre 
A VilágÉn-nek millió évekig neve sem volt, csak 
tűznek  hívták vagy világosságnak,  aztán Te-nek 
vagy Ő-nek,  mígnem Jézusnak, úgy kábé  Budd- 
ha csodás születése  és Mohamed  próféta  futása 
között, unva a mutató névmásokra hajazó Te-ben 
és  Ő-ben rejlő  kvaterkázást,  koppant  a szava a 
farizeusok  vitaasztalán,  mondván:  Én  vagyok!, 
s ezzel a személytelen lét  évmilliói  után  megte- 
remtődött az  egyes szám első személy,  s  vele a 
líra, az ember isteni énjének világi kifejezése. Il- 
letve lehetősége,  mert újabb korok jöttek ugyan, 
de a rapszódiákban gyónó bűnös  poéták, az égi/ 
lelki világossághoz megtérő, bűnbánó költők he- 
lyett  egyelőre még csak feddhetetlen, bűn nélkül 
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való szent verselők születtek. Szent Tamás, Szent 
Ágoston,  Szent Ferenc,   Szent Bonaventúra  (ez 
utóbbi a fényt tartotta a lét s a vers ősanyagának) 
hosszú évtizedeken át próbálgatták fejükre (az új 
személyes névmás tükrében) a dicsfényt, de csak 
Ferencnek  sikerült olyan himnuszt szereznie,  a- 
melyben a poéta alkotás közben már szinte világi 
költőként hümmög, latolgat,  válogat a jelzők s a 
rímek közt,  földi  lényekként személyesítve meg 
a teremtett természetet. Nem sokkal ezután azon- 
ban  az  alanyi  költők  elődök  nélkül  is  annyira 
elszaporodtak,  hogy a tizenkilencedik században 
már irtani kellett  őket,  akár  a molyokat.  De  hát 
már ez is régen volt,  csak  az irodalomtörténetek 
emlékeznek rá.  A mai költőket az jellemzi, hogy 
elfelejtették a szerelem és a szeretet  szavakat,  s 
pl. az empátia szót hallva  valószínűleg  számító- 
gépalkatrészre gondolnának. Vegyjelüket semmi- 
lyen periódusrendszer nem jegyzi,  de nem azért, 
mert sajátos elemeik, tulajdonságaik  kilógnának 
a  rendszerekből, hanem azért, mert nincs, mi ki- 
lógjon.  Az  újabb  kori  emberekről  az isteni di- 
menzióikat legyalulta az egyenlőség újkori Prok- 
rusztésze, a demokrácia. De ők már egyébként is 
az arisztokrácia s a demokrácia, sőt a kommuniz- 
mus üveghegyén, Tocqueville-en s Marxon is túl 
születtek,   kifelé  valamiféle  szuperdemokraták, 
mert egyenlők nem csak embertársaikkal, hanem 
a fűvel, fával,  hegyekkel, legyekkel,  rinocerosz- 
szal is, de befelé burzsoák: védőn körülkerítik ja- 
vaikat, jelszavuk az Én helyett az Enyém.  Versük 
is csak jószáguk, arra szolgál,  hogy eltakarja a le 
nem írtakat,  azt,  hogy  már nem tudnak a hason- 
latban maradéktalanul a hasonlítotthoz hasonulni, 
nem  képesek az átváltozásra,  melyben a csontok 
is  szekvenciákba  állnak.  Nem  vers már  e méla 
szöveg se,  csak emlékezés a Versre, a VilágÉnre, 
a fényre,  Nap bátyánkra,  a személyes névmás e- 
gyes  szám  első  személyére,  az Én-re:  az Úrra! 
Lejtőködből, tétova szóképekből, s kétezerkilenc- 
százhárom  karakterből álló egyetlen sóhaj  e szó- 
hegy:  Hol van már a tavalyi Én s a fény,  ősanya- 
gai a versnek, hol van Ferenc, s hol Bonaventúra!

598


