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A magános áldozat"
" ... akárhová is kerüljön az ember, és legyen
bármilyen magános, mindég hárman vannak
együtt, ésez a szám elég a templom alapításához...
(Saint-Martin: Tableau Naturel)

Faházikónk a hajnal ritkás ködében úszik. Átellenben a tűzkorong a szendergésében
hömpölygő folyam felett még nem rebbentette foszlányokra az ég ritkuló tejfüggö
nyét, de a nappal közelítő varázslata egyetlen lehelettel tünteti el az éjszakáét 
hihetne élő lélek visszalopakodásában? Füvek és fák és harmattól csillogó háztetök,
és bennem is a felpirosló szikra, mind valahányan kibomlunk, tárulkozunk a nevető

ölelésre. Az imént még az álom mély fészkén, és máris a kunyhó lépcsőjénüldögélek.
Hármas grádicsánál akadna e földön hívogatóbb ülőhely? - a középsőt megülni, a fel
sőre hátunkat bízni, az alsó lábam nyugalmas zsámolya. Szemem hunyom, hajózom,
mire felnyitom, átúszott a kerten, átúszott a folyón, átúszott testemen a hajnal. Rábo
ruló cseresnyefakoronáról a tetőre az A-dúr hármashangzata pereg. Kelet felől ifjú
szél szárítja a harmatot és gyorsítja az ütemet. A varázslat elnyelte az éj párakék em
lékét, a hínárhálót, az imbolygót, a szelídet. Uralkodik. Színek aranya, ragyogása. De
pihenőmtől néhány lépésnyire, a kaszálatlan fűben akárha az első ébredés bársony
kékjének egy-egy cseppje hullott és változatlan maradt volna. Megremegek, hogyan
merjem felismerni az ismerősnél ismerősebbet? - igen, lenvirág ébredt pirkadatra a
kertben. Honnan az ajándék, honnan hozhatta magját ide a szél? hogyan fogant meg
itt, éppen itt a minden kékek közott a leggyermekibb, a legtisztább, a lenvirág kékje?
Felismerem, ez a te szemed kékje, és szemembe hunyom szemedet.

Az árok édes nyirkában két fülemile boldog éneke a csendet még mélyebbé sűríti.

Valamint a brokátselyem fénye a ráhímzett boglárok játékában még jobban ragyog,
valamint a fű az ágyában hajladozó pipacstól válik igazán zölddé, úgy a csendet is ez
amadárzene halkítja önmagává. amint minden várakozástól feloldva ölét nyújtja a
benne nyíló hangoknak. A feltáruló reggel az éjszaka némán vajúdó dübörgéseit meg
semmisíti. Mondják, a fülemile éjjel nem alszik. És valóban, éjféltájt, a sötétséget fel
felszaggató apró staccato hajnali öröménekéhez alig hasonlít, akárha az egész elbo
rult teremtést zokogná. De hogy ez a sírás a madárka ébrenléte-e vagy álma, ki tudná
azt tompa emberi hallásunkkal megmondani. Még azt sem tudjuk, van-e az ő merö
ben más világában a miénkéhez akár hasonlósága is az alvásnak, ébrenlétnek, és nem
a nappal örömvarázsa altatja-e el valódi éberségét, éjszakáját. Valószínűnek látszik,
hogy növénynek, állatnak, minden lénynek élő esszenciája, s ezzel éberségének mér
lege vagy az éjjelre, vagy a nappaira billen, ám az bizonyos, hogy az egésszé vált em
berben a kettő nem egyensúlyban van, hanem egy.

*

*A hely ismerője c. esszékötet egy fejezete
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A magános áldozat vagy lehetetlen, vagy groteszk, vagy emberfeletti tett. Már csecse
mőkortól fogva az ébredéstől a lefekvésig minden mozdulatunk társainkhoz viszo
nyítva születik és rögződik meg, jóllehet ezek mértéke csak másodlagosan a "töb
biek", gyökerében a születésünk előtti és feletti tudásból táplálkozik. A gesztusok, a
szokások, az illem - a rítus. Magasabb szinten mindez épp az, ami az életcselekede
tek sorozatának összessége, az áldozat. Akit bármilyen világi becsvágy, akár a szel
leminek vélt is, kivon a közös élet rendjéből, senyvedt és groteszk figurává válik, le
het az bogaras, bélyeggyűjtővénlegény, tudós könyvsorozat szerzöje, vagy hétország
ra szóló ilyen-olyan bajnok, virtuóz zenész, de még az üdvcselekedetek gyűjtője sem
kivétel, vélt áldozatának füstje földre csapódik. De mi lesz azzal, aki egyszer csak társ
talan marad? A teljesen magános ember életében a közös életrend formája egy ideig
még gépiesen ismétlődik;ha bizonyos oldottsággal is, mintegy felszabadulva az alkal
mazkodás terhétől, az ellenőrző nézök tükrétól. és ugyanakkor valami facsaró fájda
lommal a kölcsönös segítség, a játékos incselkedés híján. Majd egyre értelmetlenebb
lesz az öltözködés rendje, megelégszik a tiszta váltóval, értelmetlen az asztalterítés, a
napirend, míg végül nincs különbség nappal és éjszaka között, és ha tudni akarja, mi
lyen napot írunk, meg kell néznie a naptárt: az ünnepek eltűntek.Az idegenek szemé
ben úgy tűnik, a külvilág kedvteléseire, szenvedélyeinek szabaddá engedésére, sőt

elmélyedésre is több alkalma lesz. Ez éppen nem válik be, az ilyesmire szánt ideje
szétfoszlik, szórakozása keserű ízt hagy szájában. Kivétel a szent, övé az emberfeletti
tett, élete teljes idejét áldozattá égeti, élete magasan az élet felett lobog az eksztázis
ban. A szent azonban, minden megtévesztő látszat ellenére nem szakad el szeretteitől,

sem az élőktől, sem a holtaktól. Minél gyökeresebben leveti esetleges énjét, az időbe

lit, mondhatnók azt is, minél jobban átlátja elmúló énjének semmiségét, annál szoro
sabb közössége a mindenkiben élő múlhatatlan énnel, a halált nem ismerővel, akit a
Bhagavad Gita szavaival nem fog a kardél, akiről Eliézér így szólt gyermekének: lel
ked érc, senki sem morzsolhatja szét, csak Isten tüzével olvadhat össze. Ezzel a leg
erősebbel, ezzel a leggyengédebbel él közösségben, ennek szól életáldozata, a mind
nyájunkban élő isteni Énnek.

*

Az időélet áldozata az időtlennek szól. Ha valaki megérintette az idötlent, a hívás
vonzása a rezdületlen kupolán időrést hasít. Megérintette és megérintetett: az áldozat
fel és le ugyanaz. Egylétünk állandóságán kékben ragyogó időréseketnyitsz. Megláto
gatsz. Nem medvebundásan bebocsátást kérve, nem kísértetként, levetett szokásaidat
keresve. Rigó vagy az öreg cseresnyefa idén sarjadt ágán. Amit annyi hajnaion pró
bálgattál, együtt fütyülni a fekete rigóval, most milyen hibátlanul tudod. Itt szemben,
a levelek mind énekedre röpködnek, csak te nem röppensz el, ha hívásodra kilépek a
verandára. De télen, mi lesz télen? Tudom, te nem költözöl délvidékre a többiekkel 
és én láttam már fatövére zuhant fagyott rigót. Ez az ének, ez megmarad. Nem, nem
az én fülemben, nemsokára az is elporlad. Ének - a feledés örökkévalójában.

*

Honnan a kert vakító fehérje e holdtalan, e csillagtalan éjben? Kívül ezüst, belül a ki
meríthetetlen mélység sötétjét ontó olajfád karolja körbe a fehér liliomszálat, mind a
hármat. Virágját senki sem látta. Te sem, csak hagymáját ültetéskor. Én sem hajtom
szét belépésre az olajág szárnyakat. Liliomlángod perzselése az olajfa szakadékába
merítene - miénk a mennybolt fátyláról a gyepre visszaverődő láng szikrázó pora.

*
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A magános ember szobájában kiejtett szó, Visszacsendül a tányéron, az asztalkendőn

egy pillanatra rnegtapad, a vázában a rozsáról a terítőre hull egy szirom, a falak fel
isszák, továbbrezgetik, kint a bokrokon, a szeleken át a folyóig, a víz elsodorja - és
most, elmerülésének pillanatában az egyetlen hang saját magjával egyesül.

A magános házban egy szó. Én az első, számból kiejtettem, én az utolsó, fülemmel
felemeltem, én, az összes.

*

Khaszid mondás: "A magány ne tegyen téged gonosszá", és Kassner: "a szent élet kí
sérlet a valódi magányra." - Valóban nincs más lehetőség. A gonosz a magány ellen
magába gyűjti a légiót. A szent, hogy ne legyen magános, kiűzi magából a légiét. A
kettő között a morzsalék.

*

Mi lehet hatalmasabb a magánynál? A Brihadarnyaka Upanishad szerint
Brahma saját magányától megrettenve teremtette a világot. A magánya potenciák
összessége, a hatalom telje. A potenciák első megrebbenése, a t u d a t meg akar nyi
latkozní, hogy lássa önmagát, tükröt teremt, a mayát, a világot. Ilyenképpen már a
logos is különválás, s ha a teljesség fényét is sugározza, az árny lehetőségét is magá
ban rejti, a képét, a káprázatét. De a logos, ha teljessége érintetlen is marad, nem tud
elszakadni attól, ami belőle, általa káprázik; ez az elszakadni nem tudás a lények
iránti szeretete. A lények nem tudnak elszakadni attól, aminek tűkrei, visszavágyásuk
a teremtő ölébe szeretetük. Van különbség a két szeretet között? Van különbség az
egyetlen híd között, amely onnan ide, innen oda vezet?

*

Kassner: " ... megkísérelni valóban magánosnak lenni, a világtól oly gyökeresen el
szigetelődni, hogy az teljesen az emberben, és egyszermind teljesen kívüle legyen."

*

A ház összefoglalása nemcsak a helynek, az időnek is. Ha az idő benne nem teljes, ak
kor kísértetté válik, múlttá, Saint-Preux viszontlátva a régi helyet, a régi tárgyak bű

völetének hatalmába esik, azok lenyűgözik és felébresztik a valaha közelükben tá
madt szenvedélyt. A tárgyak tanúink. és amikor a régi tárgyak, a tanúk eltűnnek, és
mi magunk válunk önmagunk tanúivá, akkor egy ilyen Saint-Preux-i visszanézés, egy
ilyen visszahívás olyan, mint amikor valakit a túlvilágról vágyai ídeidéznek, nem tu
dott burkaiból kibontakozni. Ilyenkor a hely-idő viszony megfordul, és az idejét vesz
tett üres szemű tér reánk dermeszti időbeli arcunkat, annak immár hiányát.

Ahogy a kabbalisztikus héber vagy ősi kínai kozmológiában a keleti égtájnak a nap
folyamán a reggel, az esztendő folyásában a tavasz, az északnak az éj, a tél és így to
vább, valamennyi helynek a megfelelő idő felel meg, úgy az emberélet realitását is ez
a megfelelés biztosítja. Enélkül az analógia nélkül összezavarodik az állarnrend. a vi
lágrend, és megzavarodik az ember viszonya éggel és földdel. Az idejét vesztett tér a
holt. Ha valaki visszatér emléket keresni gyermekkori lakhelyén, nem a hellyel talál
kozik, hanem a holttal.

*

Az idő valótlan, de az idő valósága a tárgyaké. Rabbi Lévy-Isak: "Isten nem a dolgok
által szól, a dolgok az ő gondolatai." - Az idők felruháznak bennünket.
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A magános ideje az este. A reggeli derengés halvány, de már nem röpdöső öröm.
Valami hálás csodálkozás vegyül bele, íme, megint kapott ajándékba egy napot, ké
szülödésre, az este fogadására. Éjszakájából hiányzik a másnap hívása. Vagy a nyugta
lanság démonai látogatják, vagy a messze maga mögött hagyott örömön és bánaton
túl úgy tér pihenőre, mint aki már elfogadta, hogy többé nem virrad rá életfény. Ám
ha napnyugtakor megtér otthonába, még élete utolsó estéjén is meglepi, hogy senki
sem vár rá, nem várnak rá sem meleg szöval, sem meleg étellel, és nem várnak tőle

semmit. Mert hazamenni annyi, mint valakihez hazamenni. Az elsivárosodott lélek
nek ilyenkor mindegy, hogy utcán van-e, vagy vonaton. vagy otthon, éhségét kielégíti
és ráveti magát a nem frissen vetett ágyra.

Semmit sem tud a magányról az, aki haragjában, vagy a világ hiábavalóságától elfá
radva akár barlangjába húzódik vissza. Aki önszántából fordított hátat övéinek, ba
rátainak, ellenségeinek, még akkor is, ha elválását és leválását véglegesnek hiszi,
lappang benne valahol a remény, még egyszer találkozni Istennel nemcsak cellájának
éjszakájában, de a társak szemében is.

Mondd, miért van az, és hogy van az: Isten mindenütt jelenvalósága vala
mennyiünk veleszületett tudása; itt van, a barátban, a szomszédban, még az ellenség
ben is, itt van bennem - és mégis vele, a legközelebbivel a legnehezebb a találkozás.
íme, a zsoltár is oly esengve hívja, akárha az elérhetetlen távolba kiáltana. Ő ben
nünk az élet, és az élet őt takarja. Egyik végső paradoxon ez is: amikor a nyomorban
vagy amikor az ellenséggel szemben találva magunkat, amikor leginkább el
rejtve előlünk, akkor bocsátja ránk magányunkat. és magányunkban közvetlen és
alig viselhető közelségét. Alig viselhető, s ezt csak az értelem feletti értelem érti, az a
villanás, mely már a közelséget, ami még mindég távolság, majd el is tünteti. A Chan
dogya Upanishad egy fejezete beszél az áldozati rítusról, melyben az áldozó azzal az
istenséggel kell azonosítsa magát, akinek áldozatát bemutatja, mert: .nadevo devam
arcayet - Istent csak az dicsőítheti, aki maga istenné vált." Jézusnak is a pusztába
kellett vonulnia ahhoz, hogy azonosítsa magát azzal, aki. És nekünk? Akik kicsiny
dolgokért oly sokat és könnyen tudunk áldozni, csak hogy nagyságunkat takarjuk,
egyedül a magány segít levetkőzni a kicsinyt, közelíteni megfoghatatlan valósá
gunkat.

Az igazi magános az, akire senki se vár, sem kint, sem bent. Ha nem kiégett lélek,
cellát épít magának, abban lakik, akár az utcán a nyüzsgő zsivajban. akár az erdöben,
akár zárt otthonában. Megérti, terjeszkedni most már csak vertikálisan lehet. Ez a rá
szakadt magány kiváltsága, a cellaélet. De a kísértés és enyhet kínáló élet arca gyak
ran összemosódik. Acellaéletnek megvannak a maga fokozatai. Eleinte olyan, mintha
sivatagban élne, a falak tátongón meredeznek, ha képek függnek rajta, semmitmon
dóak, legjobb leakasztani őket, a tárgyak közül alig van valamire szükség, fölöslege
sek, szinte tolakodóak, de kis idő múltán mintha életre kelnének. A lámpa a sötétség
besurranásakor világosságát kínálja, a tűzhely, még ha nem hasábfa pattog benne,
csak a mechanizált világ villanyégöje, gázlángja, akkor is valami életmeleggel hízeleg,
a bögre megkívánja, hogy fényesre mossuk s azután lenevet a polcról, és inkább ő

kéri a beleöntött tejet, semmint az, aki megissza - a tárgyak mozdulataink élő üre
gévé válnak. A fekhely és az asztal, a meglazult kilincs s a nehezen nyíló, de már jól
tudjuk, melyik mozdulatunknak engedelmeskedőablakzár nem is környezetünkké.
idestova testünkké válik. Viszonyunk személyessé lesz, olyannyira, hogy lassan már
gyengéjüket is kiismerjük, s a személyes kapcsolat csalhatatlan jele, a humor is ki
buggyan. Ilyenkor rászólunk a tejre: ki ne fuss, míg egyet fordulok! És még inkább az
állatok. A magános azokkal tudja csak igazán benépesíteni sivatagát. Elég egy kóbor
macska, egyszer megszánta, megetette, s az ezután minden reggel a szokott időben

bemiákol, kéri jussát, nemsokára vacsorájának is társa lesz, és ha a kis jószág elma-
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rad, már ízetlenebb az egyszerű estebéd. Hát még a kutya! Az, ha pár jó szót adott
neki, elébe telepszik, nem tágít, a maga, számunkra csodálatos kiityatudásával meg
vonja szerzett gazdájának lakhelye körül a határt, és világát e körülhatárolással őrzi.

Ki ellen őrzi? - kérdezi a remete, aki nemcsak nem fél senkitől, de jól tudja, éppen
ezért nem is fenyegetheti senki. A magános most feleszmél. Amikor a tárgyakat életre
keltette, amikor háziállataival valami derűs, és mégis fanyar idillt teremtett maga
körül, megkockáztatta, hogy a régi, emberinél alacsonyabb szinten a tárgyi életbe
visszaburkolódzék, hogy a háziállatok ártatlan tompaságával közösségben maga is a
fel nem ébredt természetbe visszasüllyedjen. Új eszmélésében a tárgyak a magános
beléjük lehelte életüket elvesztik, a szellem által fel nem ébreszthető barmok iránt
mélységes részvét fogja el, s azok értetlenül bámulják gazdájukat. Most, egyszerre vi
lágos lesz, mi törtét. Körülvette magát az életet könnyítö, az élet álcáját viselő dol
gokkal. A kétfüles, a magát ibolyamatricákkal kellető bögre a padlóra esik, darabok
ban, talán nem ügyelt, talán túl közel helyezte az asztal széléhez, a cserepeket össze
söpri, nem gondol rá, míböl iszik ezután; az ez idáig engedelmes kályhában a fa nem
fog tüzet, lehet, nyirkos a tüzelő, lehet, szél csap a kéménybe, abbahagyja a hiábavaló
erölködést, nincs is olyan erős hideg, pokrócot terít hátára és vár. Fel sem tűnik,

hogy a kutya elkódorgott, a szokott ugatás megszűnt, a cica még be kígyózik az ajtó
résen, a maradék tejet elébe teszí, visszadűl a lócára. vár. A dolgok cserbenhagyták.
Micsoda megkönnyebbülés így várni arra, amit szó nem tudna megnev.ezni. A háznak
ez a most már véglegesen visszatért magánya, a dolgok halála szembesít halálunkkal,
sokkal visszavonhatatlanabbul, mint annak idején a világi életben az élet halállátvá
nyai, inkább, mint tehette azt akár gyilkos fenyegetés. Olyan mélyet kortyol a ma
gány új italából, hogy már nem csatlakozhat emberhez sem, ugyan ki az élők között,
aki ugyanezt az italt, míg nem jött el az ő magányának órája, együtt ihatná vele. De
magánya még nem teljes. A halottak visszajárnak haláluk valóságával magányára em
lékeztetni, a véglegesre.

*

Mondd, kinek könnyebb meghalni, annak, aki a családból, dédelgető baráti közösség
ből, földi dolgait a törvény szerint betöltve, övéiről gondoskodva távozik, vagy annak,
aki senkitől sem tud meghitt búcsút venni?

Hallom válaszodat: kinek könnyebb átúszni a folyót, a bundába, csizmába bugyo
láltnak, vagy annak, aki mezítelenül veti magát az árba? Értem, válaszod, akár ideát
ról, onnan túlról is a kérdés velejét kicsordítja, értem, akiktől elbúcsúzunk, azokhoz
jobban hozzánövünk, őket nem engedjük magunktól szabadulni, és maszkjaik súlya
alatt magunk a folyóba süllyedünk. De mi, mi, ugye én kedvesem, mi nem búcsúz
tunk el - el sem válhatunk.

*

A magános ember kiváltsága a szüntelen beavatási helyzet. A helyzet személyes ne
ve állapot. Az állapot nem azonos a személlyel, annak csupán ideiglenes meghatáro
zója; jellernzöje a helynek, ahol a személy éppen megállt, jellemzöje várakozási foko
zatának. Mert a személy, míg nem lett valóban önmagává, addig várakozó a két határ
között. Az egyik, amelyikről tudomása bizonyos, de nem ismeri, aki felé tart, és akire
vár: saját megvalósult személye; a másik határ a bizonytalan az örökösen változó idő

ben, ez a nem végleges hely: ez az állapot. A várakozás, mint helyzet passzív, de mint
személyes állapot, legyen valaki mégoly nyugalomban, akkor is aktív. Szüntelenül a
határon él, mulandó és halhatatlan énje között; már itt az életben abban aközöttes
állapotban, amit a tibetiek bardo-nak, az íráníak barzakh-nak neveznek, a végső

válaszúton, amelyre minden beavatás előkészít. Állapota aktív, mert nem helyzetétől,

691



kizárólag imagináciőjától, az imagináció irányította akarattólfügg, hogy merre for
dul, mire vár, várakozásában megtorpan-e, s ezzel visszazuhan, vagy az egyetlen va
lóra nyílott ébersége addig feszül. míg azzal azonosulva, az egyetlen valóságosba ol
vadva maga is megvalósul.

A magános első beavatási állapotában, az e világtól kiüresedett életében, sivátagjá
ban, önmagából. perceiböl, mozdulataiból egész világot népesít be, hogy felismerje a
kanál zörrenésében. a szúpercegésben, még az egér rágcsálásában is ugyanazt a ne
vezhetetlent, aki a csillagok pályáját irányítja. Sivatagja formákba, színekbe öltözik. A
kútra járás öröme, a csipkebogyószedés, egy-két családtagjává fogadott bokor rügye
zése, lombhullatása, az évszakok körtánca testével egybeforr - a megszokás. Kezdeti
sivatagjából a profán élet helyébe valami melankóliával behavazott, és mégis új para
dicsomot varázsol. Nincs ennél megtévesztöbb káprázat. Ez még csak a gyönyör eksz
tázísa, várakozását a hamis halhatatlanság labirintusába csábíthatja - hol van még a
határ, ahol kénytelen szembenézni önnönmagával- saját halálával.

De egyszer csak, nem tudni, mi töri meg a várakozás ez üdvözültnek érzett állapo
tát, talán a felfedezés egy harmatfátyolban csillogó hajnalon, kedves barackfájának
elférgesedése, talán az elhaló fülemileének? Még valószínűbb az ilyesmi. Halk
gyöngyházfény a kiterített várakozás, a határtalan, ködszínekben játszik rajta az al
kony. Ez az esti séta ideje. Szokott barangolásából megtérve már csak vagy húsz
lépés a kerítéstől a kunyhóajtó, és ő megy negyven lépést is, többet is, lépteit ugyan
nem számlálja, de mérhetetlen hosszú ez az út - a házikó sehol. Eltévedt volna a sö
tétben? Nincs is vaksötét, a holdfény tévesztené meg, tapogatózik, sehol, elvétettem
az utat, bizonytalankodik, és más kertjébe léptem? - nem, hiszen itt az öreg diófa, és
talpam ismer minden kavicsot - a bolyongásban kimerülten leroskad -, pirkadatkor
a ház lépcsőjén ébred.

Akárhogy is, de megtörténik a felismerés, hogy a testéhez nőtt ház, kert, vidék és
esti séta éppúgy képzelete múve, mint saját teste, éppúgy nincs, és éppúgy van. Ettől

kezdve a csillagok téli ragyogása semmi egyéb, mint emlékeztető a fény elhomályo
sodására, a küszöb alá, téli szállásra beköltözött tücsök fel-felcirpelése emlékeztető a
kedves hangokat magába sűppesztö űrre, ettől kezdve, ha meg is issza reggelijét,
akárha valaki más, idegen és ismeretlen inna, ha ápolja rózsatöveit, egy idegen kéz
tartja a kapát, a locsolót, és a rózsák illata valami távoli, régmúlt ágyásból árad - - -
mintha valaha járt volna erre. Az üres karmával visszaballag a házba, az ablaküveg
tükrében megpillant egy arcot - - nem ismeri.

*

Magányunk végső burka azonos Isten első burkával, a szóval - de amikor a szó meg
szűnik -- ----

*
Az első magányban az űr be akarja tölteni önmagát és formát keres. A formák kime
ríthetetlenek, Isten gondolatai kimeríthetetlenek. A manifesztált lény Isten egy-egy
gondolata, egy forma, egy idő, egy hely, egy személy - egyetlen egy. Magányának be
töltéséhez ajándék az idő, és mire formáját betölti, mire helyével azonos lesz, az aján
dék elfogy, lejár. Megérkezik az állomásra, ahol függetlenül az életfonal megszakítá
sától, vagy továbbkúszásától, eza véges, ez a számlálható idő az időtlennel találko
zik. Ez az az állomás, .ahol a megnyilatkozott forma semmisége a teltségben feltárul.
és kezdi levedleni mulandóságának maszkját. Ha fiatalabb életkorban éri utol az
embert ez a köznyelvben megrekedésnek nevezett befejezetlen befejezettség, csakha
mar elveszti egyéni .vonásait, valamilyen kollektív típushoz hasonul; első rá
nézésre könnyű megállapítani, milyen konstelláció alatt szűletett, mert ezután a ter-
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mészetinek mondható konstelláció uralja őt, és nem ő azt. A típus. A fenyegető máso
dik magány elől a sokaságba rejtőzik és halála is a sokaság halála. Idősebb életkor
ban az arcizmok meglazulnak, a járás elveszti ruganyos voltát, látható műveire legfel
jebb a mulandó kártyavárába menekülő tompaelméjűbüszke, és hiába kuporodik a
kályhasutba, házában már csak vendég. Ha ő nem is veti le formáját, az elhagyja őt.

Az ember. ha még itt tengődik, formátlan, olykor nevetséges roncs lesz, mígnem por
rá válik, amiből vétetett. Ezekre illik a szkeptikus mondása: "Öregkor - az élet
bosszúja önmaga felett."

Kevésnek adatik meg a második magány szenvedése és tudása. "A lélek sötét éj
szakája." Akárha a lehullott forma Istent űzte volna ki a lélekből, akárha a lélek
semmi egyéb sem lenne már, mint tátongó űr, remélni nem képes, a reményhez aka
rat szükséges, az az akarat, amely formát keres. Az átlagember, az egymagában is so
kaság alig veszi észre az űrt, amely nemsokára számlálatlanul elnyeli. De van a másik
űr, a nagy várakozóé, megnevezni ő sem tudná, mire vár, megnevezhetetlen az, nincs
tárgya, száma, alakja, az egészre rányílt űr, az az űr, amelyet ha a várt és váratlan
kegyelem betölt, nem az idötlenbe, de az örök időbe merül.

*

Olykor úgy tűnik, születésünkkel együtt kapjuk a magányt és a magányt betölteni
kívánó akaratot, az alig csillapítható szomjat. A csecsemő, ha teleszopta magát, egy
időre megnyugszik, azután ismét sírni kezd s míg anyja nem veszi ölébe, meg se
nyugszik. Elsöaktív megnyilatkozása ez a sírás a másik test-lélek ölelése után. Egy
kívánság van, az űr magányának betöltése. Nincs olyan kívánság, legyen az egy biro
dalom uralma, vagy tudós felfedezés, vagy csak egy kedvünkre való tárgy megszerzé
se, hogy ne az eredendő űr betöltésének álcája lenne. Ha álca, sohasem telik be, sőt

minél inkább teljesül, annál többre kívánkozik, az álkívánságok betöltése az űrt mo
hóbbra tágítja, az egyetlentöl távolít.

A népszáj azt állítja, a halottak, ha nem teljesül utolsó kívánságuk, kísértet alakban
visszajárnak jussukat keresni. Ha valaki meghal és a helye üres, és a teste üres, az
ottmaradtak félnek szobájába lépni, félnek helyére ülni, szorgosan kitakarítanak
utána, volt fekhelyét máshová helyezik, ne találjon vissza régi kívánságaihoz, szoká
saihoz. A reinkarnáció chiméráját is a lefokozott imagináció kis kívánságokat szűlö

ereje csillogtatja. Van, aki egy elmulasztott földi utazásért. van, aki egy megkívánt és
leszakíthatatlan körtéért térne vissza. Egy szegénységéből kikászolódni képtelen fia
tal lány azt mondta: sohasem volt ilyen habos, ilyen lágy selyemruhám, ha még egy
szer születek, ilyenbe öltözöm. Még késö öregségében is emlegette a testéhez soh
sem simult oly kívánatos ruhát. Imaginációja oly elszakíthatatlanul összenőtt e
vággyal; nem lehetetlen, hogy kísértetlelke az idők végeztéig a rue de la Paix kápráza
tos kirakatai elött bolyong. Az idöbe tapadtság, ami viszont maga a mulandóság, a
végső házát meg nem talált léleké. Ahalottűzés népszokása, akár az élők és holtak
világának varázslattal történő elválasztása, valamint az eltávozott "kívánságainak ki
elégítése", mint betenni a sírba az ételt, a lovat, sőt feleséget és szolgákat is, mind
ennek a meg nem épített és tovább nem építhető háznak a meghosszabbítása. Valójá
ban mindez annak a befejezetlenségnek felel meg, amit a tradíció az exoterikus szin
ten ősök útjának nevez. Ide tartozik az ősök tisztelete, oltára, a felmenők képeinek
tulajdonított mágikus erő és hasonlók. Az istenek útjára tért léleknek sem szerszá
maira, sem tiszteletre, sem félelemre, de még itthagyott nevére sincs szüksége, Ő,

maga az ősöktől és utódoktól elszakadt, az összes ős, a névtelen.
A Bardo Thödol figyelmezteti az eltávozottat, ne tévessze magát össze azzal a holt

testtel, aki körül hozzátartozói tesznek-vesznek. Úgy látszik, a legnehezebb megszo-
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kott és valójában már lehullt formánkat, a házat, amely kivetett magából elhagyni.
Csak annak adatik meg, aki már itt teljesen kiürült. Milyen meglepő R. Guénon halá
los ágyán feleségének nyilvánított kívánsága. 6, a beavatott, aki nemcsak az emberi
lét. de szélesebben az univerzális létnek a szent könyvek alapján ismert minden ál
lapotát oly biztonsággal tárta fel, azt kívánta, halála után íróasztalához ne nyúljanak,
hagyják úgy: mintha tovább is ott dolgozna. Az időbe tapadó kívánság nem kimerít
hetö, főleg nem a tudás kívánsága: "aki tudja, nem tudja." A lélek ürességét, a ma
gányt csak a másik lélek magánya tölti be, amikor az egyesülésben valósággá válik a
harmadik - az első.

"Valahány lélek, végső medrében ott a mély magány, a nagy egyedüllét." (Ebner)
Nem a Világlélek teremtés előtti, önmagával azonos magánya ez, amiről a Védákban
olvasunk? Nem a böhmei létre nem ébredt csend (Stille ohne Wesen) magánya ez?
Nem ezért van az, hogy aki a lélekkel való találkozásra szomjas, másokkal és önmagá
val, annak előbb a pusztaság magányába kell merülnie - a végső mederbe?

*

Magányom tükre magányod. Azt kell hinni, végső együttlét nincs más, csak Isten
magányának és a miénknek egyesülése.

*

Magányom akkora, mint Istené - mért nem takarjuk egymást? közöttünk az árny, a
szenvedés.

*

A formák burkát levetve, a lélek a saját mélységét takaró áttörhetetlen burokhoz jut,
Eckehart "végső alapjához", "ahol nincs egyéb, mint merő hallgatás", ez Halaj "a
megszentelt kört takaró szent köpenye, amin túl az isteni való rejteimébe nem hatol
hatunk", ez a hallgatás, és ez a szent határ, az ember végső magánya.

*
Milyen békésen ápolt ez a mai nap. Langyos szélcsendben, a fűbe telepedve a zöld
kockás abrosz feslett szálait beszövögettem, hiszen tudod, a vidám vacsoraabroszt, és
ma este ismét azzal terítek és ismét veled teázom. Ö, ez a saját szépségében úszó,
szépségének közönyében, közönyének kegyetlenségében tündöklő nyárelő.

A szépség és közöny ikertestvérisége - lehet ennél irtóztatóbb,s ezzel a végleges
elhagyatottságot inkább ránkdermesztőfelismerés? Ellenállhatatlan vonzereje a szép
női testnek, a szép virágnak, nem éppen az a közöny, amit mi, akik számára egyetlen
való a személyes valóság, a nem közöny, még szépségének támadása árán is szemé
lyessé akarunk tenni. Valószínűleg a személyes jelenlétnek ez a követelése késztet
egy-egy kamaszodót, hogy a virágba beleharapjon, és ugyanez a gyökere a szadista
agressziónak. akkor is, ha egyébként olyan érzékeny tudatosság birtokosa valaki,
mint G. Bataille. És a hódítás, akár a szépsége teljét élő nőre, akár a magas hegy
csúcsra irányul. Van, aki saját személyét csak a "nagy" teljesítményben képes érzé
kelni (a más és önmaga ellen elkövetett agresszióban), áldozatát nem tudja elválasz
tani a birtoklástól. Az alpinista, aki a természeti széppel nem elégszik meg a szelíd
lankán, a "legmagasabb" csúccsal kíván egyesülni. Ezzel szemben a haiku költőben

minden fűszál, minden múló pillanat az örök jelent ébreszti. A pillanat közönyét, ami
maga az elmúlás, múlhatatlanul éli, személyének semmisége így válik eggyé az örök
kévalóval - ez a találkozás lobbantja fel a szépséget. A természet, a puszta élet közö
nyös, és számunkra, akik a szépség kegyét (gratia - charis) kaptuk, minden és min-
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denki, aki e kiváltságban nem részesül, kegy-etlen. A hang, a szín, a forma, úgy, ahogy
azt az élet elfogadja és beleburkolózik és közönyösen éli, még nem szép, Szép csak a
mű, amelyben a hang, a szín, az alak forrásával találkozik, a mú, akkor is, ha az nem
egyéb, mint ez a felismerés bennünk - a csodálat.

Nem, nem a nyárelő ragyogása ápolt, a személytelen szépség képtelen a gyöngéd
ségre. Én ápoltam e napot azzal, hogy személyedet mínden lélegzettel, minden öltés
sei beleszöttem. hogy kettőnk múltba hulló életével telítettem. Később, csonka cse
resnyefád árnyában a könyv csukva maradt. Újból alapvető kettösséged és végső egy
séged kérdőjele kísértett. Újból eltöprengtern, ha egyáltalában valami vágyadról szól
tál, az sohasem volt egyéb, mint a ház, a házunk, és mégis mindent megtettél, hogy le
hántsd magadról, ami e világból rádtapadt - elszóródni, megsemmisülni, még az üd
vöt is elvetni, az üdvöt, ami a világ, az idő meghosszabbítása. Kucköban, díványsarok
ban, szük kávéházi asztalon, egy irattáskában rendezkedtél be, a földi háznak még le
hetöségét is megsemmisítve. És csodálatosképpen, a díványsarok. egy-két óra a víz
parton vagy a töltéslejtőn elég volt az idill testetöltésére. Talán annyira vágy tál rá, bi
zonyos, annyira szeretted azt a fel nem épült földi házat, hogy tudtad, ha meglenne,
nem bírnálleszakadni róla, tudtad, oda hazajáró lélekként vissza-visszajárnál. így, eb
ben a házban, amit neked építettem, nem kell visszajárnod - itt vagy.

És mást is tudtál, bizonyosan minden lényegeset. Tudnod kellett, hogy az istenek
csak pillanatokra jelennek meg a halandóknak. Az istenek tudása, hogy az idill, a
maradás boldogsága nem adatik a földieknek. Burkot formáinak számunkra szépség
ből, ez az istenek áldozata, és mi burkainkat levetve visszaadjuk az áldozatot. A két
áldozat elválaszthatatlan, ám az áldozatot időből szötték, és visszaadása után az idő is
betelik. Akiben a tudat magas fokán lángol fel isteni énje, abban a kettősség lobo
góbb, azt a felébredt isteni láng felperzseli. És különös módon, őt, az időtlent az idő

jobban égeti, sürgeti. Számára fájdalom az idő. Ebből a fájdalomból a sietség és me
lankólia. Melankólia: részvét, együttélés a világ szépségével annak tudatában, hogy
ez mind káprázat. És a sietség: a kirepített nyílvessző sietsége célja irányában, meg
állíthatatlanul az egyetlen valóság felé.

Egyszer, mikor? Erre nem tudnék, és minek is válaszolni, egybeélt időnkben nin
csenek dátumok, de mégis, mondjuk így, az első nagy megnyílásban. isteni voltunk
feltárulásában azt kérdezted: tudod, hogy csak pillanataink lesznek? Nem tudtam,
és miután megmondtad sem értettem. Távozásod órájában értettem meg ezt a tudá
sod, s ennek a tudásnak életárnyát, az elkerülhetetlen, a mélységes melankóliát. Ál
dás volt, hogy nem tudtam, áldás, hogy mondásodra sem értettem, így, ebben az ér
tetlen tudásban, kettősséged elfogadásában egész időnk egyetlen pillanat, s egyet
lenségében az el nem múló pillanat lett.

*

Már alkonyodott, amikor a könyv, talán a felkerekedő nyugati szél sodrától, talán
szórakozott ujjaim játékától mégis kinyílt. Ezt olvastam benne: "Vagyok, ki tündöklő
hajnali fényben reggelizik." És a másik lapon: "Védtelenül, halálraszántan, testemen
átsüvít a szél." Basho sorai, de írhattad volna te is, vagy írhatta volna Basho rólad is,
a másik vándorról. Verseinek elernzöje azt állítja, Basho azért választotta a széltől,

esőtől, égő naptól óvó ház helyett a vándorlást, mert a szegényes egyszerűség mély
séges együttérzéssel vonzotta. Bizonyára így van, de csupán egyik szükségképpen ve
lejáró arca ez annak a vándoréletnek, amely lényegében nem különbözik a magános
élettől a házban. Vándor, vagy magános, mindkettő önmagában lakik - az egészben.
Mindkettő az a beavatási fokozat, ahol lehull a fölösleges, és mennyi mindenröl derül
ki, hogy fölösleges, és a lehullott helyébe, a dolgoktól megszabadult szegénységben
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milyen nem várt kincsek fedik fel fényüket. Mindkettő a nagy út, úgy, ahogy Yüan
Níu, a kínai költönö megélte: "Nem keresni az igazságot, nem keresni a káprázatot, a
fűzfa zöldel, a virág piroslik, a dolgok önmagukkal azonosak", úgy, amint búcsúverse
szól: "Égbolt - tavaszi naplemente, égbolt - őszi kelőhold fénye, melyik volt a való,
melyik volt az álom?"

Azt is állítják, hogy a haiku-nak azért nincs címe, mert tárgya megnevezhetetlen.
Megnevezhetetlen csak az abszolút szubjektum, a nevek adója, a névadás hatalmának
adója, a Névtelen. Igaz, a haiku költő tudja, és épp ez a tudás költészete, hogyha azt
mondja: kelő nap, azt mondja: fűzfa, azt mondja: reggelizem, többet mondott, mint
fűzfa, napfény, reggeli, azt is, ami benne nevezhetetlen. A haiku költő tudja, hogy az a
több, annak az érintése futó felületével az időben azonos magával a Névtelennel. így
szünik meg a jelentős és jelentéktelen különbsége. A fűszál az árokparton, a fűszál

hegyére röppenő, és már tova is tűnt szitakötő ugyanúgy egy mérhetetlen és nevez
hetetlen pillanata a vándornak, mint a szárnyával ablakot súroló s már tovaszálló
cinke a magány házában élő remetének. A vándor és a magános egyaránt erős a
gyengeségben - ez az ereje gyengédsége és együttélése az erőkkel. Ehhez az erőhöz,

ehhez a gyengeséghez vet le magáról minden fölöslegeset, a közvetlen érintkezéshez,
így ajánlja fel magát a magasabbnak. így, ebben a várakozásban valósul meg a talál
kozás, hogy megsemmisüljön benne a különbség jelentős és jelentéktelen között. Ná
lunk sem ismeretlen az, amiről a Távol-Keleten azt mondják, ha a fa túl erős lenne,
miböl ismernők meg a szél erejét, ha a hullám merev lenne, a hold szelleme miben
nyilatkozna meg? Nálunk sem ismeretlen, Eckehart ugyanezt mondja: "Ha Isten gyer
meke akarsz lenni, hánts le magadról mindent, ami különbözővé tesz." A francia rno
ralisták az újkori Európában a gondolkodás érzékenységének magas szintjét érintik.
Ami írásaikat mégis csak irodalommá teszi, az a szalon, ahol tapasztalataikat szerez
ték, a szalon, ahol írtak. Aszkézis híján nem ismerhették a fölösleges lehullatásával
feltáruló örömet, igaz, a végső szakadék ránkmeredö sötétjét sem, azt, amit ismert, és
megismerve áthidalt a haiku költő a szélviharban, azt, amit ismertél te, távol a szam
szarától, az árokparton. térdeden a jegyzetfüzettel.

Engedni, vigyen bennünket az út, akár a vándorlásban, akár a magános házban. Az
út különbözősége lefosztja rólunk a különbségeket, enélkül nem igyekezhetnénk va
lahányan ugyanarra a helyre. De hol van az a hely? A Gyémánt Szutra jut eszembe:
"A felébredt lélek sehol sem tapad meg." A felébredt lélek maga az értelemmel fel
nem érhető hely szabadsága. Ez a megnemtapadás és ez a helybenlét a másik haiku
szerzö szabadsága, akinek "vállán rőzsenyaláb, előtte nyílik az út, jól ismeri a házat,
ahonnan tűz világol."

*

Vannak múvesek, akiket a tér hatalma lenyűgöz, és vannak müvek, amelyek a tér ha
talmát érzékeltetve megrendítenek. Ilyenek Giacometti szobrai. Űrt vágnak a térbe
és benne Imbolyognak. keresztül látunk rajtuk, és megszédülünk. A tér művükben és
a szemlélőben űrré válik: nem é ri n t i k meg a teret, s az hellyé válás helyett ürré tá
gul. Üres az, amit nem érintek, amit el nem érek, s ezáltal a tér érhetetlenné
válik, sohasem hellyé. Vannak múvek, és ilyenek a kínai, japán tájképek. amelyek a
teret egy faággal. egy madárszárnnyal érintik, s ezzel az egy érintéssel az űr megszű

nik, a tér hellyé válik. A műves megérintette a teret, s ez azonos azzal. hogy a tér
megérintette a művest. A tér általa és benne hellyé válik, ö maga örök létének egyet
len helyévé válik. Ennek az időbeli, és annak az időn túli helynek egymást áthatása a
megvalósulás. Helyünket akkor ismerjük meg, amikor még a pillanattal sem mérhető

visszanézésben az időn túlnéztünk. Másképp ez azt jelenti, hogyahelyünkkel való
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azonosságunkat elérve már el is hagytuk ezt a helyet. Erre utal a Sankhya Karika,
amikor azt mondja: az ember, a megszabadulást elérve testét elhullatja, az visszajut a
körforgásba, de az élő szikra (a purusha) a szenvedéstelenbe lép, ez a moksha, a meg
szabadulás. A halhatatlan szikrának, amelyhez többé semmi sem tapad, "legmaga
sabb neve kshetrayna - a hely ismerője, az, aki tudja, mi hol van." A hely ismerőjé

ben azonban nem különbözik az ismeret az ismerttöl, nem különbözik önmaga ön
magától.

*

Ismerni, míg ebben a világban vagyunk, kettőt jelent: ismerni a világot mint "Isten
sugárköpenyét", a megnyilatkozott szépséget, a paradicsom kertjét, de jelenti a para
dicsom elvesztésének felismerését, a zuhanást is. Aki a kettőt együtt ismeri, az az
idillt csak nosztalgiaként élheti, annak tudása éppen az, hogy a paradicsom elgyo
mosodott, s ha erről nem veszünk tudomást, elkerülhetetlenül a végleges halálfa
mérgezett gyümölcsébe harapunk. A paradicsomi idill elvesztése után nem marad
más, mint a gyomot irtani, a kiszáradók helyébe új fát ültetni, a lét életben ért mér
hetetlen katasztrófáját jóvá tenni - ez a mű. A mű a nosztalgiából, a paradicsom em
lékéből és a várakozásból emelt épület. Azt, amire művünk, a magunk befejezése vár,
nem lehet megnevezni, mert ha nevezik is azt az idő végének, kegyelemnek, ingyen
ajándéknak, ez az, amiben már nincs semmi tárgyszerű,azaz megnevezhető.Lehet az
emberi műben még annyi tudás és tiszta erőfeszítés, befejezetté csak a megnevezhe
tetlen teszi, és ez az, amire mindenki, aki életét a müre tette, vár. A paradicsom virá
gos, de az elveszett paradicsom után a végső mü, az Égi Jeruzsálem jáspisból épül. A
jáspis nem a súrú, a nehéz kö, a megkövesedett viráglét. amelyben az élet a legmé
lyebben alszik, hanem az esszeneiává tisztult átlátszó lét, amit az emberi nyelv csak a
drágakövek kristályával tud szimbolizálni. Ahogy az Égi Jeruzsálem nem emberi mű,
ugyanúgy valamennyi élet beteljesedett művé válása, maga a beteljesedés, túl az em
beri akaraton, képességen. Ahogy a föld az ég körét négyzet alakban valósítja meg,
ahogy az emberi mű megalkotásának képe és száma a számok összességére, a tet
raktysre alapozott ház, hasonlóképpen a betöltött életmű az áttetsző háromdimen
ziós kvadrát kristálya. De míg ebben a világban vagyunk, nincs olyan megnyilatkozás,.
amelynek ne két arca lenne. így a kocka is. A hazárd éppúgy arab szó, mint az al
kémia, és nem egyebet jelent, mint az alkémiai művelet végső eredményét, az átlát
szó kristályt, és végső bizonyosságot. De ugyanúgy jelenti a játékot, a bizonytalant.
épp azt, aminek érezzük magunkat a számunkra bizonytalan univerzumban. Mégis
éppen a kocka az, amit a mű befejeztén el kell vetni, mintha semmi sem történt vol
na, mintha mit sem alkottunk volna, mintha semmi és senki sem lennénk. A bizo
nyosnak látszót, a megformáltat a bizonytalanba hajítani. A hely ismerőjénekez vég
ső, itt még sejthető tudása. Távozásában mindent, amit összeolvasztott, egésszé tett
és átlátszóvá, a bizonytalan bizonyos kedvéért elhajítani. - Végső tudásodról
szóltam.

*

Beesteledett. Ismét a grádicson ülök, mint napkeltekor. Vagy talán el se mozdultam
azóta? Úgy rémlik, ezt is, azt is tettem-vettem, a virágágyakból kigyomláltam a tarac
kot, öntöztem, bámészkodtarn, varrogattam. a lehajló ágakról pár marék cseresnyét
szedtem, színes kavicsokat válogattam. gyümölcsfáinkkal beszélgettem. először a sze
detlen cseresnyefával

gyümölcse megérett
nem szedi senki

hullatja szemenként
fűbe szelíden
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bíbor a csend a lomb
fényálmot ringat

míg a leomló
nappal egyesül

azután a körtefával, tudod, most van tizedik születésnapja

alighogy elültetted
már tovatűntélaz örökbe
menyasszony bimbajáról
ma e titkos hajnali órán
harmat pergett a rózsatőre

azután kérdeztem a meggyfát, a kis csenevészt, sehogy sem mer felnőtt fává növe
kedni

meggyfácska mért nőttél ide?
- hogy búbom megülje a cinke
miért is nőttem én ide?

- koronám felett hogy elsuhanj

a mai nap volt ez, vagy a tegnapi, hosszú volt ez a nap, vagy rövid? Csak azt tudom,
örök pillanatunkba szövődött. Hűvösödik,úgy látszik, éjjel esni fog, a bokrok rezgése,
a madarak csipogássá halkult esti éneke, mind a közeledő szél jele. A levegő párától
súlyosodik, se hold, se csillag. Azt olvastam, a japán költő évszázadokkal ezelőtt

mondta e négy sort, de most van az, és nekünk mondta:
szívemet a múlt, jelen, jövő

átvilágítja
oltsd ki a mécsest

a távol hegy hamuvá hullott

Se hold, se csillag. De lábamnál egy szentjánosbogár kinyíló lámpása a sarkcsillag
smaragdját szikrázza, sugarában világosan hallom: a n t a a n a, tiéd ez a fényhang, ez
a hangtalan? Kié is lehetne másé? Igen értem, és mindég is értettem - te vagyok.

Te én vagy, én te vagyok. Egymásban lakunk, de nem úgy, mint egy száron az egy
máshoz illeszkedő levelek, köztük még van távolság és közelség, s a viszonylatok
különbségét összetartó szár, az arány, az illeszkedés, a ritmus, a számtörvények köz
vetítette, a számokat kioldó szeretet. Ott még van fény és árny játék, ott még érvé
nyes az idő változása, ami nem egyéb, mint a szeretet lankadása vagy izzása. Te én
bennem, én tebenned, az együttlét teljében megszúnik a vonzás, a taszítás, a megvaló
sult szeretet már a szeretet szót is levetette magáról, minden szót levetett magáról.
Egymásban megkülönböztethetetlenül. És épp ezért, most már tudom, nem fogsz a
kapuban megállni és csodálkozva körülnézni szólván: "ni, kaput is építettél", mert te
vagy az a kapu, és nem fogod egy váratlan pillanatban megkoppantani az ablakot, ez
csak az időben történhetne, nem, nem fogsz megjelenni, mert itt vagy, te vagy az a
ház, itt bennem, én tebenned. Anta ana - kimondtad a szót, a szó megszünt,

A szentjánosbogár lámpása kialudt, sötét szél szaggatja a fákat, gyere, húzódjunk a
házba, illatos teám majd felmelegít.

Reggel óta most lépek először szobánkba, különös, alig ismerek rá, vagy az nem
ismer rám, valahogy megtelt, valahogy kiürült - hol vagyok?

Várakozom
vagyok a csend súrújé
üres szobában tele könyv
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