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ismert magasabb rendü ¢rdeket kell ¢rv¢nyesÁtenie, erk´lcsileg pedig az¢rt, mert szent¡l meg van
gyûzûdve arrÂl, hogy ´lni nem szabad, Ágy hÀt az ´l¢ssel m¢g a bünt is magÀra vÀllalja: Ágy Àldoz
az igazsÀg oltÀrÀn az isten. Az ilyen szellemes gondolatmenetek felmentik JÂbot a tovÀbbi lÀzadÀstÂl, ez¢rt aztÀn felt¢tel n¢lk¡l alÀrendelheti magÀt Jahve kif¡rk¢szhetetlen akaratÀnak. De
mivel a nem ¢rt¢s az egyet nem ¢rt¢st, pontosabban az egyet¢rt¢s hiÀnyÀt is magÀban foglalja, az
¹n megoldÀsa tovÀbbra is nyitva hagy egy kis ajtÂt a lÀzadÀs szÀmÀra. BÀmulom ez¢rt a ravaszsÀgÀ¢rt, m¢gsem hallgathatom el, hogy findzsacsel¢n kevesen lÀttak Àt az elmÃlt ¢vezredekben.
Ez¢rt ¢n mÀsfajta ravaszsÀgot ajÀnlok, mely nem a szenvedû hûsben, hanem t´rt¢net¢nek ismerûiben tartja ¢bren a felhÀborodÀst. JÂb elkedvetlenÁtû morÀlis fegyverlet¢tel¢nek r¢szletezû pingÀlgatÀsÀt ÀllÁtanÀm a figyelem k´z¢ppontjÀba, azt a folyamatot, amelynek sorÀn a rendkÁv¡li
szem¢lyis¢g megb´lcs¡l, vagyis megb¢k¢l a valÂsÀggal. Az Ágy v¢gigmes¢lt t´rt¢net kizÀrnÀ a
katarzisnak m¢g a lehetûs¢g¢t is. Ez¢rt volna az ilyen happy end korszerüen vacak, ¢s a r¢szletezû kisrealizmus k´lt¢szete csak eszk´z lenne arra, hogy àalÀÀssa a mÁtoszok vallÀsos antropomorfizmusÀtÊ.8

Jegyzetek
1. MñZES. 20/4.
2. ESZTER K¹NYV E. 2/7.
3. L. Hegel: ®STHETIK . BerlinäWeimar, 1984.
II/104. Magyarul: Hegel: ESZT°TIKAI ELýADçSOK . Akad¢miai, 1980. II/291.
4. °ZSAIçS K¹NYV E. 52/14, 53/2.

5. L. Hegel: ®STHETIK . Uo. I/78. Magyarul:
I/70.
6. JñB K¹NYV E. 42/8.
7. JñB K¹NYV E. 42/10, 12.
8. LukÀcs Gy´rgy: AZ ESZT°TIKUM SAJçTOSSçGA. Budapest, 1965. II/633.

SzakÀcs Eszter

CINKOSOK
A cs´ndben t¢tovÀn Àllunk,
mint apÀlykor megfeneklett hajÂk.
A tollat, noteszt telefon mellett
merev Àllal igazgatod.
SzÂ, szÂ, szÂ. M¢zes k¢ssel
a nyelvem ´sszehasogatva.
Ezer kÁgyÂ¢ lett a nyelvem,
nem tudom, melyik¡nk akarta.
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HozzÀd simulok. çrny az Àrnyra.
Arcom alatt sz¡rke flanelkabÀtod vadÀllati puhasÀga.
így ´lelkezn¢k egy farkassal.
TalÀn te is valami mÀsra gondolsz
mÀr, s ez egy percre megvigasztal.

MEGETTEM HçROM KIFLIT
Megettem hÀrom kiflit,
¢s nem eml¢kszem az iz¡kre.
Szomjazom,
bÀr csurig elûttem a b´gre.
A szomsz¢dban sÁrnak.
R¢gi leveleket olvasgatok.
SzobÀm m¢ly¢n
arcod csillagmÀglyÀja fellobog.
þrhajÂm,
e gyorsulÂ test, hozzÀd mikor ¢r el?
ElszÀmolhatok-e mÀr
az Ãt jobb (vagy rosszabb) fel¢vel?
MelegÁtesz. Mintha nap s¡tne.
Mosolygok,
megettem hÀrom kiflit,
¢s nem eml¢kszem az iz¡kre.

AZ ALVñK
AkÀr egy vÀros, ahol valaha laktam,
olyan vagy r¢gÂta mÀr nekem.
Kora esti f¢ny villÂdzik
a zsalukon, r¢zkilincseken.
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MÀsok is jÀrnak ide. LÀbatlan
test¡nk utcÀid f´l´tt lebeg.
°rezz¡k, hogy vÀrakozol ¢s a
bel¢d visszat¢rûket lesed.
ZÀrt ajtÂk, els´t¢tÁtett szobÀk.
De mi¢nk itt az utca, a t¢r,
s elveszed tûl¡nk a vacogÀsunk, ha
ÀtfÃj test¡nk´n az ûszi sz¢l.
Falaid k´z´tt napestig
kÂborlunk, ahogy kulcsos gyerekhad.
Alkonyatkor a park z´ld tavÀban
Ãsztatjuk j¢gkocka-hÀtainkat.
Egyre k´nnyübbek ¢s k´nnyübbek lesz¡nk.
Fogyunk, mÀr csak mint az ikra,
mÁg beleolvadunk v¢gleg m¢ly,
borzongatÂ vizü Àlmaidba.
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A FEKETERIGñ
A romlott kÀposztÀt anyÀm
ä mivel utÀl ¢telt kidobni ä
egy sz¢thajtott ÃjsÀgpapÁron
kitette az erk¢lyre. Tepsinyi
drapp kÀposzta a madÀretetû
alatt ä Àllati tetem hült hely¢n
ny¡zsgû f¢rgek. MÀs minden eltünt:
keny¢rmorzsa, napraforgÂmag, alma...
A kÀposzta ¢rintetlen maradt.
...HÀrom perc alatt sz¢tf¡r´dt¢k.
HernyÂkbÂl ´sszetÀkolt
lÀbain, mint egy pocsolyÀban,
tapicskolt a hÁm feketerigÂ.
°s itta is f¡rdûje anyagÀt:
idûnk¢nt ¢g fel¢ emelte

ã

687

