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Logika és varázslat

józsef Attilá ról armyit és armyiszer írtam már. hegy szinte szemérmetlenség újra szól-
nem róla. Bár óróla senuni sem elég. Sehasem elég. És éppen mest. anıiker újra rágal-
makból. vádakból. gyanúsítgatásel-:ból és tudatlanságból szemerú és mérgezett tévis-
keszerúja. Mint mérgeskígyó-fegakból szerzett kerena. Mint tátett óriás kebraszáj.
Pedig milyen egyszerű lenne minden. ha úgy lehetne. ahegy van. Ki velt é? tvli velt é?
Eszmélkedésiink és várakezásunk betlehemi csillaga. Vágyakezásunk titek kéve cse-
dalángja. Hitűnk és harcunk aranykardja. aranypáncél-vértezet a társadalem-fesztás
szégyenű és jévó-adakezás óhajú szív félótt. a mellkasen. a háten. défés-vécló. halál-
háritó nehéz kéreganyag. mint teknócék kazettás. demberú hát-tetóaete. sárgacsente-
zat has-pajzsa. lvlámerunk bieenyitása párás és gyémántes tiszta szó. kélté. aki elószér
látta elyannak a világet. amilyen. a kemer tudat nagyítólencséje sugáríókusz-pupilla
tűz. a heınályes és ésszegzett általánest részletes. pentes testté. szerkezetté és beritássá
félltúzó és kiemelé látás. Univerzum-benyelult lángelme. szigerú lét-tudat. kenek
pászter. aki nem hagyta szétkóberelni a szanaszét bitangelni vágyó delgekat. az anyag
tudása szellemórizó. megtartó dac. a félelem testére beritett csillaghimzésű fekete se-
lyeınbárseny palást. Mint a Félclgelyót burkeló menny-űr. Ülyan küldótt. aki éppen
akker jótt. amiker kellett. hegy elmendja. mi velt. mi van. mi lesz és azután mi jéhet
még. Ctlyan kiildótt. aki amiket tórvény-tiirelmetlenséggel kijelentette. hogy itt van.
hegy megérkezett: egyszerre kékebb lett a kék. piresabb lett a pires. sárgább lett a sár-
ga. égitest-munkává lett a darázs páncélbárseny dérmégése. legalább vígaszban és
meghatárezásban gazdagabb lett a szegény. s virutyegni kezdtek a lélek clehes és sété-
ten szikrázó üregeiben a szemgelyó-nélküli. áttetsző. fehér. jáspises elhagyatkezásek.
Aztán elhagyta a világ. Nem ó hagyta el a világet. A világ hagyta el ót. Nem ó hagyta el
a valóságet. A valóság hagyta el ét. A látható és a láthatatlan. S még akker is sugárzett
sététen és szenvedélyesen. mint egy kvadrillió greutmtsúly témegüvé ésszezuhant
csillag. arniker már csak legyinteni tudett. csüggedten. árván. keserűen. Lét-vesztesen.
Halál-gyóztesen. Miért kellett ilyen ekesnak lenni. József Attila? Miért kellett ilyen
pentesnak lenı`ıi. József Attila? Miért kellett ilyen észintének lenni. József Attila? Miért
kellett ilyen makacsnak lenni. józsef Attila? Miért kellett ez a beldegságra-erőszak? Ez
az érém-vágy? Ez a remény-riadalem? Ez a szeretetre-éhség? Ez a mindent-átvilágító
kemely tudás? Ez a mindenen-áthatelás. mint az atemsugárzás istenereje? lvlíért kellett
ez az egész cécó: vers. hit. kiváltódás. fólemelkedés. megváltódás. eskii az elnyemet-
takban? Ez a hűség? Ahegy a kététten és kötetlenül hű és hűtlen elemi részecskék és
égitestek ragaszkódása a kezmiktıs gemelygásban és társtalantársas szigerban. Ez a
belendulásig szeretet az anyaghez és az anyag szervezete és létezés-mértana képzetek-
hez és erkélcsékhéz? Ez a legika! A legika varázslata! Társítható ez a két szó? Egybe-
gyúrható ez a két fegalem? Hiszen a legika az elme erkélcsi kévetkeztetése a létról. a
varázslat pedig az anyagból kivérzó. az anyag-ésszeg félétt sugárzó misztika és mámer
tündér-cselekvése. mint a mesében. A célszerüségbe. ekba. célekes szavakba cse-
magelt sejtelem. rejtelem. fájdalem. A valóság kérül vibráló. fűggényésen érvényló
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sejtelem-eró. a valóság-mag eróterében kötve bolyongó biztos különösség, mint az
atomrnag kértll cikl<anva hömpölygé elektronfelhók. a néha-test. néha-nem. mindig-
máshel mindig-ugyanott lobogva gyűródé hullámnyalábek. sugárzás-függvények. A
fájdalom szélességi és hosszúsági görbéiból szerkesztett magány-gömb. Ünmagával-
végtelen. A szenvedés káprázat-gémbje kárpit-térkép bűntudatból és fólóslegesség-
érzet élet-mérgezettségból. Hiszen a varázslat vágy-liliemek gótikus tornya és tenyé-
szet-tengere. amiben és ahol. mint radielaria csontpórus kürtjeiben az érzó életszálak. a
belsó puhaság ídegcsillói. a titkok neuromzálai kilógnak: élni. fájni. érzékelni. táplál-
kozrti. Mindig gyózní! Ez volt benne az a robbanómotor. mint a névények zöldje klore-
Fıll. a foteszintézis festékanyaga. ami a fényt életeróvé. növekedés-dűhhé alakítja. De
lehet-e mindig gyézni? Tud-e rnindig gyózní a költö? Aınikor a gyétró. fertézött törté-
nelem. a járvány-idó. a társadalemból és hitbél-kitaszitottság, osztály-szegénység, osz-
tályok gégje. gazdagok vigyora. arany-vadkan mosolya. betegség tódul. mint lila vi-
hartajték. legyózni a gyózní-akarót? Mert nem é idegenedelt el a világtól. A világ ide-
genedett el tóle. Tórékeny alakjától. És nem a világ sivár. Benne lett egyre sivárabb a
világtapasztalat. Szivéb-en nétt egyre végtelenebbé a homoksivatag. fehér kósivatag.
AJ-ti félszabadnlni vágyott. szabad. tiszta. teremté tágassággá. mint a befejezhetetlen
világtér: azt bűntudatrácsok. osztály-rácsok. magány-rácsok. betegség-rácsok hálózták
és zsugorították ésszekétézve belül szenvedés-kristállyá. eltemethetetlen gyémánt-
röggé. És tudta. hegy a kiválasztottnak büntetésbél élve kell meghalnia! Ó. az a gyé-
mántos. logikus. jajgató zűrzavar! Ú. az a roppant keresztfa súlyú magány és szomorú-
ság! Egyre sárgábbá és szárazabbá észüló lángelméje. mint koraõszi fagyban kristály-
hús lombhullás. Csengve. szikrázva. ropegva. ahogy az üveg törik. Gyorsan. ahogy
logikusan félrobban a megütétt. erjedó teli szódásüveg. Tudjuk-e. hegy velt? A féktelen
legika-vágy virágzett ágyában betegséggé? Vagy az egyre erószakosabb és tomb-elva
bandzsitó betegség cseppkó-virágzása volt logikája? Merev és törékeny. A skizoiditás
kristályvirágzása a szigerúságban és precizitásban? I-liszen a természet kevert. Hiszen a
természetben. így az emberlétben is sokkal tébb. vagy legalább ann.yi a lágy. zagyva.
zavaros. kócos. elfolyósodó. látszatra szükségtelen. illogikus anyag és dolog. módozat
és cselekvés. visszaáramlás és csigaházasan. csillósan kinyíló virágkerék-pörgés.
fraktál-csápkerék növekedés és sűrűsödés. mint a tervezett és szervezett eksági rend.
kauzalitás-rácsviszeny. Legalább annyi az ésszerűtlen. mint ami az erkölcsnek ésszerű!
Aztán Szárszón az elmegyek megvilágosodása! Azzal lett örök. mint a kezmosz. hogy
kivonta magát a világból. Ahogy tokjából a kardot. Ahogy a testból a héketnence a
vizet. Ósűnk lett a tisztaságban. Titok-magasság tiszta csúcs. Mint havas bérc. amely
fölött a kopár csillagok hálós és eszeveszett kemény ragyogása. Mint keresztrefeszítés-
szóggé varázsolt ember. akinek nem az fáj. amire hafiálják. a világ félszégezése. a
megváltás átdéfése. mert é fáj az űtésben. a húsbahatolásban. a csontlukasztásban.
hiszen az ugyanaz éli. feszíti az ugyanazt. hiszen a kihegyezett. vasfillér-kalapos vas-
anyag éló idegszévetek háromdimenziós térhálója a szógbelsóben és a szégfelüietben.
minden atomja. melekulája egy-egy fájó agyveló. Mert kvadrillió agyveló fájdalma a
szög. És körötte bomlás. germy. vizenyé. hússzövet-rothadás. csontszövet-büdösség.
véraszalék.'Félétte a mindenség. Kérétte a halál.
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