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Éji tekintet

Paul Klee: Cseppek a mélyból

Szeretném újra érteni.
Artatlan voltam hal
koromban, tehát értelmes is.
A víz - fölfoghatatlanul 
fényemtől reszketett.
Szeretnék szent alvásokat;
a tengeren vonszolnám
álmom érc-boronáját.
Ma már - hogy értselek 
folyton emlékezem,
szétszórva magvetőként

szikráz6 hallgatásom;
míg a szikár világ
fölépül romjain, te,
szétziláit, te megmaradsz.

A hallgatag vakok
rálátnak partjaidra;
a semmiből kinő a csend,
az meg - akár a héjazat
lehámlik öt sebedről.

Éjed va<gyok

s te bennem kővirág,

melynek szemgödre van.
Kőcsontjaidban vándorol
a hold-velő, szemedből

én sötétülők ki.
Szeretném újra érteni,
hogy elfeledhess engem,
boldogan.

Architektúra

A Pokol utcája hófehérre
lakkozott. Sárgaréz forgókon
lengenek hatalmas ajtók.
Egy-egy bedöng, ahogy jeges
szelek végígsüvöltenek.

Itt-ott ajt6résből kihajt
a légnyomás gyolcs lepLeket;

fölnyinak, elsuhannak.
A Föld Paradicsom.
Nyüzsög benne az ember.

Megműveli homokját
domború s völgyes téglalapban
s búzával, bűnnel

hinti be.

Mikor kikel, hamvas s ragyog.
De tengerébe - lustán,
vöröslőn - vér folyik.

Szent sóvárgók hullámzanak
a Tornácok sötétes alagútján,
a számuk nő, egyszersmind egyre fogy:

Mennyország árnyalt s túltömött.
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Megtestesülés

A zöldben négyszögletű

homokpást van középen,
ahol még nem lobog.
Házablakom csíkos függőlegesen

meg keresztben:
odakint esik s fényvihar van.
Itt bent, mint egy nyaki
verőér, lüktet az időm.
Aztán homokra állunk.
Tocsog talpunk alatt
birkózó szőnyegünk,

bár csak toporgunk; körül
'kék: és vörös tekercsben
napláng kunkorodik; az értelem
kristálykék citromot szel át,
mely lámpaként lebeg s forog.

Különbség

Figyelmed nem vonja el.
Gl/úlölsz eléggé, hogy ezeress.
Megindulsz, én fölgyorsulok.
Előbb a fényed ér, aztán
az illatod. Ismerem ölelésed,
halálos és szelíd.
De én tüzem lököm
vas derekad felé.
Megállsz és rlngatózol,
mint aki sebzett és sebez.
Most villan föl kezedben
a túhegyesre edzett végtelen
s látom két szárnykarod között,
arcod lassan befonja,
meg tarkód és hajad
bolyhos indáival
a gyökér idő.

Kis kertemen,
akár a déli fényköd,
áthömpölyögsz.
Homályod fénytelenbe
ér és hirtelen
torok-sötétbe fúl:
ott fölragyogsz.
Hátad vakít, átlátok
izzó válladon.
Ellépsz mellettem, oldalt
villog a térded, benned
vagyok, mégis megyek
elébed. Fölosztanak
maguk közt fenyőim,

mint szócsoportjaid

NAGY SZ. PÉTER

fogam: fénytörzseidneJt
ajka nyílik s vére falfl.
Ki vagy, megrághat6 t1iláoolSág
és ragozott sötét?
Sugárral megfenyítesz,
árnyékaim letördeled.
A földnek éjjel égi
1ükröt állítasz:
ni, hogy világítumkr
Itt lent vakságwnkból
kicsillogsz, ott fent
a csillagokba éj szorul.
Jelen vagy,
szent Különbség.

,
"CSAK PONTTOL PONTIG"

Mészöly Miklós kísérlete
Miért oly nehezen érthetők a modern művészek, miért kényszerítenek ke

resztrejtvényele fejtésére? Miért van az, hogy ahogy közeledünk az időben, a művek

egyre homályosabbak. élvezésük egyre nehezebb? Másról vagy talán másképp
írtak a régiek? Miért nem oly közérthető és könnyen érthető Mészöly, mint
Jókai vagy Mikszáth?

Közholy : a nagy művész míndíg az élet alapvető kérdéseivel szembesít. Van-e
az életnek értelme, s ha igen, mí az? A régiek nagyrészt hittek egy célja felé
haladó, értelmes világban, műveik szemléletét ez evidencia adta, az olvasó egy
rendezetinek hitt világ törvényeit ismerte meg bennük s megnyugodott általuk;
E szép hitüket előbb a filozófia, majd a művészet megingatta, s ingatja ma is.
Am egy értelmetlennek hitt világ már nehezebben kifejezhető, világosan megírni a
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