
SZILÁGYI ÁKOS

(Böhme és Nincs)

„kezdek kicsit kikészülni –
mondotta a cipész-zseni
név szerint Jakobe Böhme –
és a nap is lemenôbe!”

„hol a csizmám? – ejnye Böhme!
varrd meg nekem egy-kettôre!”
dördül rá Böhmére Isten
kinek neve ha van: Nincsen

Nincs-szívébôl a Nincs-bánat
a világra hej kiárad
Böhme ugrik méri lábat –
legyen neki ha feltámad 

nincs-kezében nincsen-cérna
közben kérdi: de hát mér’ma?
„azért ma kell az a csizma
tieidtôl elbucsuz ma!’”

Böhme néma: „ó Nagy Nincsen!
végtelen térben szelíd csend!
add hogy idômet kitöltsem
lét poharát kiürítsem!” 

hej felcsattan erre Nincsen: 
„Böhme hát ezt meg hogy értsem?
idôd nem volt! nem lesz! nincsen! 
jól tudod hogy kölcsön nincsen!  

hogy ami Van csak a Nincsen!
ezen áll lét – nem parancson! 
nincsen semmi így sem úgy sem –
ne hagyd hogy más eltérítsen!

bölcsôbôl néz Böhme bölcsen
koporsóból – kis csel jó csel 
semmibôl néz – Nincsbôl Nincsen 
megtörik hangján a létcsend:22



„írva vagyon” – „mi van írva?” 
„kegyelmet kap minden árva”
„árva-árva – csak miféle
Nincs szívébe belefér-e?

mit számít az a pár vércsepp? –
család? haza? lôtt seb? lét-seb?
hiszen ami számít: Nincsen!
nincs mi hozzá közelítsen!

ki velem jön de az útról
bucsuzkodni visszafordul
létrôl ki nem tud leválni
soha nem fog mássá válni!

ami itt van – az ördögé! 
legalábbis eddigelé
így volt – de hát így is lészen
míg a világ nem lesz készen!”

„nyilvánvaló: nincsen való!
nincsen Nincsen!” – szól a Csaló
fogalmakkal Rágalmazó
a légynek sem irgalmazó

érti Böhmét persze Nincsen 
kell neki még egy kis létcsend
csendbôl hogy erôt merítsen
idôt ponttá tömörítsen

enyvszag terjeng – csiriz cseppen 
bôrök szaga – csizma reccsen:
volt-nincs Böhme – nincs csak Nincsen
halottat hogy kiterítsen

(ugyehogy)

ugyehogy nem vagyok! ugyehogy!
tárgyalják az embert – ügye fogy
hogy vagy? – kérdezik – úgy ahogy –
fogyaték hagyaték – nem nagy ügy!
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végül is mindenki együgyû
egy az ügy nem nagy ügy: élet-ügy!
azért vagy hogy ne légy  – hát eredj
nemlétbôl nemlétbe penderedj!

legvégül megérti: nincsen ügy 
emberügy istenügy – csak ürügy
minden visszafagy visszarügy’ –
olyan ez akár az egyszeregy

(szétesik ember)
„…on jette enfin de la terre sur la tête
et en voilà pour jamais.” (Blaise Pascal)

szétesik ember lassan
szétesik kéremalássan
szétesik-nem esik – lássam
emögött valami más van 

szétesik ember lassan
szétesik kéremalássan
valaki jön és elássa
nem volt itt maradása

valaki jön és elássa
de hát majd Isten kiássa
látja hogy szakasztott mása –
fôleg az ásítása!

szétesik ember lassan
összeáll majd a magasban
összeáll test és lélek –
így állnak végül kötélnek


