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o l t y  p é t e r

Neoklasszik
Rend, egyensúly, tűztriolás. Afféle
takarékláng. Formafegyelmük,
visszafogottságuk, mosolyuk, ha pont
pont alatt mozdult, vagyis ellen.

Kellem. Úgy vélnénk, apparátusukból
lefaragták harsona-hangos
dolgaikat. Főként, ha kamaszkorunk
korszerűtlensége a kérdés.

Hogy mikor tesz pontot az önszerelmes
örökifjúsága mögé. Mint
támad, az arcszőrzet kinövésekor,
metroszexusból felelősség.

Voltaképpen férfiasabb egy apró
faszu Héraklész-szobor is. De
vissza a hangokhoz. Manuel de Falla
csembalókoncertje ügyéhez.
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óda a Grálhoz

Tinilányok álma
volt, kakaspirosban
kecélt a kancán, de nagyon
pislogós, együtt sose
jött pisilni, csak
bebújt a nagy
tárcsapajzs mögé, ha ránkjött.

Noha gyors kiút a
vér, a jómalaszt, ha
az exitus pillanatát
meg lehet választani –
rád lelünk, iszunk
belőled és
akkor, úgy, delíriumban –

kizárt volt, hogy igyon belőled. Ki
kellett fejtsed tehát :
csak magozott hús talál
kiutat. Trauma-
nyomkodta hús, aki egy
tinilány ölén,
önmagát föladva, vértefosztva,
megerőszakolva is el bír menni. –

Ha a Grál lovagja
képtelen belátni,
fogalma sincs, mi a Grál :
kő-e vagy kút, vérvonal
vagy gitáreffekt –
a bölcselet
képtelen belátni : tudja.

„A magot keresni,
önmagunk keresni,
kilúgozott, szentesitett
faszverés – szűz tűz ilyet
zászlajára. A
személytelen
szellemit keresni az más.”

Igazságom a lelkiismeret
békéje oltárán :
én, kutatáskútja-én
(noesis : kehely-én ;
test : írmag-én), de jelen
csak a visszavert
hang szerint (elektromosgitár-én).
Galahad se látta be, én sem, más sem.

Oh just and faithful knight of God
Ride on ! the prize is near.

(Tennyson : Sir Galahad)
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Levélrészlet (III.)
Vagy ? Geist (hegeli értelmében véve) tudom, hogy
van, lélek-lobod ott oldódott fel. De a volt speciesből
őrzöl még valamit ? Ha nem : akkor e kommunikáci-
ó nyilván ábránd ; ha azonban a sok belemorzsált
emlék közt a tiedből is tallózhat, egyedként
is fel-fellobbanthat, s olvashatsz odaát is.

Jó, egyirányú közlésnél több kell. De ha Szellem,
s lényegi jellemzője, hogy önkifejezni törekszik,
bármit üzenjek, tőle van. Általam írja. Tehát e
hozzád intézett levelembe (azaz levelébe),
egyidejűleg, olyan paradoxonosan – tebelőled
úgymond – szükségképpen a választ is beleírja.

Hírek. Van még tárgyi világ. Szinek, illat is, íz is ;
láttad volna az őszi avart ! Melodráma Dickenstől
este. Van egy nyomorékfiú, Smike, akinek csupa ütleg
meg szeretetlenség jut ; az új tanitó a hidegben
felkínálja kabátját, ő meg sírva fakad. Hogy imádnád !
Jézusi jóság, Kincskereső kisködmön, ilyesmi.

Emlékszel, mikor azt mondtad, hogy színekopottnak
látom ? Mindig a frízszobrokra hivatkozom. Össze
is vesztünk. Pedig egyik kegytárgyad ma is őrzöm,
elloptam, mielőtt kiürítették a lakást, meg
is javitottam a Stella Maris-csillag sugarát a
kék köpenyen. Csak a mindenség tűnt színekopottnak.

Olty Péter (1976) : filozófus, költő. Budapesten él.
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