
pintható világ mögötti univerzum, amelybe az anyagi világ gyökerei
nyúlnak. Ahol a dolgok mintegy önnön jelképükként léteznek, ahol
az álom és a látomás nyelve az egyetlen nyelv. A magány — a ma-
gányom — „Isten világában” nem magány. A legnagyobbak, a „be-
érkezettek” minden bizonnyal képesek arra, hogy mindkét világban
egyaránt otthon legyenek, noha az árnyékvilágot ők sem tekintik ott-
honuknak. Számomra annyi adatott, hogy egyikben se legyek ott-
hon. A két világot elválasztó kapu környékén bolyongok, mint az al-
vajárók. Néhány napja, egy kora estén elmentem sétálni a kutyával.
A közeli völgy volt az úti cél. A nap még megsütötte a völgy dél felé
néző oldalát, illatoztak a rügyező tölgyfák. Ebből a fénytől átjárt, erő-
sen illatozó erdőből kakukk szólt, idén először. Az északi oldal bük-
kösében már félhomály uralkodott, hűvös légáramlatok érkeztek a
patak felől. A bükkfák közti félhomályba pillantva olyan érzésem tá-
madt, mintha Ernst Ferdinand Oehme Waldinneres című festményének
erdejében járnék. A kakukk hangját visszaverte a völgy északi oldala.
Monoton, varázslatosan repetitív éneke egyszerre mindenhonnan
szólt. A napfényes és a sötétedő erdő határán álltam. Mintha egy ha-
talmas harang ismétlődő kondulása rezegtetné a sejtjeimet. Hirte-
len nem tudtam, hol vagyok, honnan jön a hang, honnan az illatok,
honnan a homály. Magányos voltam végre Isten világában.

Aquamanile
I
Hervay Gizella

nézem az arcát pókhálóval
szőtt anya-szemét s ahogy nézem
nagy eső támad a fák térdig vízben
vándorútra mennek balladaképpen

estére már együtt félnek jön a fagy
bokától a gerincig s ők párban
gőztakaró alatt megpihennek
a bizalom pusztatemplomában 

micsoda csapda hogy valóságos
a kő a fény a csontkoponyatemető
lemossák a megrendezett mosolyok
maszkját és az idő újraélhető
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a reménynek hány színe van! kobalt
égbolton virágzik kiutat keres
felissza mind a maradék éjszakát:
szeretni csak bonyolultan érdemes

nézem az arcát összefutni kész
vonalak mélyén oldozza áldja
elfoszló szavait a kigondolt tett
hűvös csillag-geometriája

II
Pinczési Judit

mint aki testvéréhez indult
először mégis aztán mégse mégse
ilyen lehet a kamra homálya
a maradni készülők elköszönése

az egyedüllét havában hová
a váratlan szivárványos menet
siettetni szabadságát
kimondani a boldogító nemet?

bordái betéve tudják az időt
lépteinek mégis köd a hossza
tenyere elhagyta gerince visszajár
puha kések közt szív-kanossza

mi múlt el? most kezdődik csak
türelem bolondja mintha sírna
mint hajnalban a klematisz
négy égtájra nyíló utolsó szirma

most kezdődik ami elmúlt láng
volt az élet és lomb a remény
egy morzsa öröm páfránykaland
a csöndmezők megértő kezdetén
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