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Ronald Stuart Thomas

Nincs válasz
Csakhogy a kemikáliák nem
voltak készen az agyamban, így hát
hagytam, m�ködjön tovább, oldva
a szavakat a
nyelvemen. Barátom, megmondtam,
az élet túl rövid
a vallásra: sokáig tart,
míg föláldozzuk magunkat
az Istennek. Fordulj inkább
a tudomány felé, az mindent
föltár, nincs ára a
kérdezésnek. A tudás hatalom:
a régi bölcsesség
nem változott. Az atommagok
nem várnak a parancsszavunkra. El�re,
kiáltjuk, és a por kiteríti
sz�nyegét. Hitvallásaink
és remekm�veink fölött forognak a kerekeink.

Szinopszis
Platón nem sok olyat ajánlott
nekünk, amit Arisztotelész ne vett
volna vissza. Kés�bb Spinoza
racionalizálta a megközelítés formáját:
megtanultuk, hogy a szeretet
létünk intellektuális
módusza. Hume azonban megkérd�jelezte
azt is, aki szeret,
és azt is, akit szeretnek. Az én, kit meghagyott
nekünk, volt az, amit Kantnak
nem sikerült transzcendálnia. Vagy Hegelnek
eltüntetnie a rémségnek azt a szürke
alanyát, kit Sören Kierkegaard
festett le, amint áttör ezer mélység fölött,
a bestiát, a történelem dühöng� �rültjét,
ki mosolyogva elnököl a pozitivisták tanácskozásain.
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Elveszett karácsony
Egyedül. Karácsony.
Három fa tart a hegyre, a három király.
Csillag is ég
a sötét jászol fölött. De hol a gyermek?

Milyen kár! � is messzir�l jött,
akár a fák, kik türelmesek voltak,
mint �. De lelke megel�zte
a hosszú úton. A jászol üres.

Ámen
Minden elrendeltetett:
sz�z a gyermekkel, születés
Bethlehemben, a poros út föl
Jeruzsálembe. A próféták
megjövendölték, az írások fölkészítették arra,
hogy elfogadja. Júdás tette a dolgát
savanyú csókjával; mi mást tehetett
volna? 

Bölcs öregkor,
a kitartó szolgálatért járó érdemjelek
nem méltók egy megváltóhoz. Meg kellett
ölni; a megváltás halálos
b�nt kíván. A lélek sötétjébe gyökerez�
fát, az eredeti létbe-ágazást: isteni
kertészkedést. Nincs értelme az életnek,
míg vannak emberek, kiknek nem kell
a szeretet. Istennek szüksége volt a vértanúságára.
A keresztr�l réved� szelíd szemek
perverz diadalára. Mit tehet arról,
hogy az embereknek csak ilyen csekély áldozatra tellett?
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