
Tebenned úgy csap a poéta Széjjel,
Mint a sebes villám setétes éjjel,
Midőn teremt új dolgokat
S a semmiből világokat!

Kihez intézte Csokonai ezeket az elektromos igéket'? A "Ma
gánossághoz". S hol robban ki egy kis kacsa tojásából. azaz a Sem
miből a csillagok világa? A Kalevala tengerének magánesságán.
Ez a kalevalai tenger-semmi, ez a semmi fölötti Semmi: ez a Ka
levala indító kiáltása. Ez a kiáltás hozott bennünket közelebb most
már a Kalevalához,

Mert bizony sokszor álltunk már közel a Semmihez. S a Tör
ténelem még sokféle próba elé állíthat bennünket. De a Kalevala
éppen most jön segítségünkre.

"Kevés ide már Ady tragikus pátosza, i' Nagy Tivornya g6zf'
felett: Véres bor koponya-pohárban, Hajtsd föl, Világ, idd ki fe
nékig ...._. Kevés ide már az aischylosi máltóság lázongása és ke
veset érnek már János apokaliptikus víziéi. Kevés ide már az
Edda: a Ginnungagap tátongó ürege. Nem a germán Ázok kakasa
kell már ide végítéleti riadónak, az aranytollú óriási Gollenkam
be ... Hanem egy kis kecses kacsamadárka : ez még bátran szem
benéz a Semmivel".

Ezelőtt hat évvel így fogalmaztam meg a Kalevala paradoxiá
ját. Most az Idő fogalmazza így meg.

GttlYá.~ Pál
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Két szemem kél pöttöm angyaikának adtam.
Vigyék vigaszul a villogó golyókat
Nem láló szemeknek fehér patyolatban.

Ké! fülem letéptem ánrilisí szélnek.
Hallgalózza meg ha pelyhesedő szájak
Pityergő, esengő meséket meaélnek.

Rábíztam a nyelvem rikkantó rigókra.
Hadd szülessék rajta permetező felhők

Csöppjein lehulló csengetyűző nóta.

Pillogó csillagra két kezem letettem.
Szemérmes csillagfény nyugtató szép gyöngyét
Tenyeremből kapja sereg árva ember.

Lábaim kötöztem orkán kerekéhez.
Hadd hozzák szaladva messze füvek írját
Olyannak, ki csonka, olyannak, ki éhes.

Szívemet hűs erdők földjébe vetettem.
Gyöngyvirágok nőnek szagosan belőle

Kivilágosítö hajnali tüzekben.

Mindenem kitéptem, mindenem odad!am
Tékozlóbb poétát nem fogant a század
Se könnyben, se gyászban, se pünkösdi dalban ...
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