
mélyben rakódnak mozaikká űvegdarab-dudogásokbát,s mire kihuknak a számon már készek, egé
szék, ntcgformáltak.)

Egy verssor, oly egyszerű és oly csodálatos képsor, hogy amikor újra meg 'Újra kimondom,
előttem is megáll az idő ...

"A pillanat villanyszék trónusán ... "
Maga a tökély, akárcsak a másik, a mozdulatlanság, az örökkévalóság képe: " ... sziklába

mártott nyakszirt".
(Mióta eszmélek, mindig volt külső beszédem mellett egy örökös belső monológom is. Mindig kín
zott a vágy, hogy kimondhassam, hogy megszólaljak és kiáradjon, kiömöljön belőlem' ez az örökös
belső zuhatag. Ma már tudom, hogy csupán csöppjeit foghatom föl, mert a sz:ó és az írás nem képes
tökéletesen visszaadni ezt a belső beszédet. Ott rejtőzik minden csönd mögött. Nézem az ablak
négyszögében a világot és nem gondolok semmire, szememen át kiröpülök, elálmélkodom egy sze
kér láttán. Nem gondolkodom' - azaz kész gondolat nincs a fejemben, s a nem készet nem lehet
megfogni. kimondani - mivel a kimondott már: megformált, kész.)

Csodálatos mondat: a .félelemnek és a bizalomnak nincsenek szemhéjai", Igen, sohasem al
szik, örökké nyitott, és szüntelen. "Az iskolák föladata - messze túl az ismeretek közléséri - .a
figyelem nevelése." A valódi szerencsétlen gyűlöli a szánalmat, de a figyelemnek, a tökéletes di
agnózisnak nem tud ellenállni.
(És hafigyelni tudsz a másikra.felismerni őt, akkor nem tudsz nem cselekedni érte, nem tudsz mel
lette elmenni nemtörődöm mádon. Nem biztos, hogy az igazi kaland messze van, lehet. hogya ka
land, az igazi élmény az, ahogy egy patak csobog és ahogyan leválik egy pitypang őszülőhaja és las
san szálldogálni kezd a levegőben.)

Sheryl hazamegy, elköszönnek egymástól. A könyvet bezárom és nézem, nézem egy elmozdít
hatatlan pillanatig a befelé figyelő, fiatal női arcot. Befejeztem egy könyvet. A valóság, amely ed
dig - pelenkamosás, mosogatás és vasalás között - már oly egysíkúnak tetszett, most felfeslett,
átrétegeződött, megmutatta mélységeit.

Gazdagabb lettem? Egyáltalán: lettem, észre kellett vennem, hogy vagyok, és van köröttem
minden. Kezem gépies mozdulatai mögött, a megszokás szavai mögött, itt, bennem is ezernyi
csoda. Mától figyelek, mától 'úgy élek, hogy titkokatfejtek, észreveszem minden apró mozdulat
jelentőségét.

Mintha lehuny tam volna a szemern, s most újra felnyíIna: sohasem láttam semmit így, mint
most, sohasem láttam az utcát, az embereket, a tulajdon kezemet, a félholdat a körmöinön.
Megszűnt az egysíkúság. Mint amikor egy vonal, amely csak a papíron létezett, egyszerre tudo
mást vesz a többi dimenzióról: a térről - úgy tárul föl előttem a világ és a tárgyak jelenvalósága.

Hajnalok
Régmúlt időben oly puhák voltak.
Mint ólban gyapjas kis juhok,
Körülvettek léleknyugtató csend
Fehér burkával hallgatón.

Most oly kemények, mint a szikla;
Peregnek 'komor perc-szemek, ,
Mint koporsóra a dübörgő

Kemény föld, hogyha rápereg,
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