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l!;lhengeTÍtették a sírkövet azok,
kiket az Isten küldött
s most láthatjátok a feltámadott
Krisztust, kik itten ültök.

A keresztfán ugyan kiszenvedett,
de fel is támadt aztán.
O pásztorolja az én lelkemet,
ő az én áldott gazdám.
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A kőre térdelsz, mégsem érzed, hogy fáj
a térded, mert előtted ott az oltár,
a gyertyák reszkető, mézsárga fénye
és Krisztus, aki olyan mintha élne.

Es él is, mert a pap most felmutatja
az ostyát, mely testének egy darabja,

. az élő Krisztus teste és vére -
Vakít a gyettyák s örök élet fénye!

Legyen áldott ...

Reggel felé madárcsapat
fütyörészik a fákon
s az ablakomból a hegyek
pihenő testét látom.
Olyanok, mint a hasaló
agarak, és a tiszta
üveglapszerű láthatár
ragyog a soha vissza
nem térő, drága pillanat
fényében. - Legyen áldott
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a kertész, aki anyaként
gondozza a virágot;
a földműves, ki lovakat
hajt és kifárad estig
és aratáskor ágy helyett
az anyaföldre fekszik;
a munkás, aki robotol
magának és agyárnak
és áldottak az asszonyok,
kik gyermekükre várnak.

A TÁNCOLÓ ÁTÉ
Mi történt 1817-ben?
Nem emlékszem. Mi volt 1817-ben?
Nem, nem emlékszem. Azt írja a filozófus: ami megtörtént. az nem az, ami

megvolt. Ami megvolt. az még - még mindig - megvan. Ez a történelem csönd
je; ami megvan ; van. Nem emlékszem 1817-re. Bizonyosan nem ilyen volt. De
valami még megvan 1817-ből: darabidő csönd, rés két szöveg között. A résen va
lahová látni. Hová? Még nem tudom. Még nem tudom, mit látok. Azt nem látom,
ami történt. Azt nem tudom, ami volt. És nem látom, amit nem tudok.

Berzsenyi két mitikus képéről beszélek. Azért mitikus ez a két kép, mert
amit összefog, az egyszerre jelképes és ismételhető. Nem egyszeri, hanem gyako
rító és gyakorítható, olyasvalami, ami megeshet, ami megesik, ami meg szokott
esni. Mégsem általános és közömbös: az, ami itt megesik, képviseli a maga összes
eseteit, tehát az a mód, ahogyan megesik, eldöntheti azt, hogy miként szokott tör
ténni az, ami történni szokott. Az, ahogyan kimondjuk a mítoszt, nemcsak arról
dönt, hogy míképpen fogjuk érteni a mítoszt, hanem arról is, hogy tniképpen
fogjuk átélni míndazt, amit a .mítosz képvisel; arról határozunk ímígyen, hogy
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