
lendített bennünket. Egy idő után igen fárasztóvá és elszomorítóvá válik az újra
és újra tettenérhetően beingó rossz egyensúly, az én-központúság. Ennek hamis
sága és kisszerűsége annál fájdalmasabban érint, rninél inkább világossá lesz a
másik, az istenközpontú egyensúly nagyszerű, igazságnak megfelelő mivolta s ak
kor keresni kezdjük azokat a lendítő erőket, amelyek képesek bennünket kiemel
ni a szubjektum kátyúiból. Ilyen kiemelő erő minden tárgyiasulás ís: mínden
munka, ami szolgálat is egyben, valamint a (nem keresettl) szenvedés, ami oly
pőrén tárgyiasít, hogy mellette valóban nincs helye semmiféle hazug bájolgásnak.

Itt állok a tükör előtt, szétmálló ábrázatommal szemben, s szemben a sötét
séggel, ami szernélyiségemet szétroncsolja és semmivé teszi. Nem vigasz és nem
megoldás semmiféle tréning, torna, testi-lelki higiénia és jóakarat. Egyetlen szi
Járd pontom van a sötéttel és a semmivel szemben állva: Isten, - aki úgy al
kotta meg a mindenséget, hogy boldogító igazság van a centrumában, s aki úgy
alkotott meg bennünket, hogy az igazságban szabadságra lelhetünk. Leépülő, el
szegényedő életemet, senkivé-válásomat elfogadom Istenem kezéből. Nem aka
rom kikerülni ezt a folyamatot, mert ráakadtam önmagamban valamire, ami ha
lálravaló, s aminek valóban meg kell halnia. Ennek már régen meg kellett volna
történnie, de mind ez ideig elodázódott: itt az utolsó lehetőség, ami biztosan
véghezviszi ezt a kikerülhetetlen, törvényszerűen kötelező eseményt. Úgy érzem
magam, mint az életem elején, - szinte izgatott várakozás van bennem. Elsza
kadni, elengedni, elhagyni: mindez olyan friss elszántságot követel az embertől,

ami szinte pontos megfelelője a fiatalkor hősi élet-vállalásának.

A "tátongó mélység Iábairnnál" nem riaszt. Nem azért, mert "glóriával átal
lépem azt", - hanem mert ,,0 ott is ott van énvelem". Nem tudok róla színte
semmit azon túl, hogy van, létezik. Bár vele éltem, ismeretem róla elrejtett, meg
fogalmazhatatlan, s szinte csak abban az egyetlen lendületben sűrűsödik össze,
amiben átadom magamat neki. De ebben a bizalomban és bátorságban van, erő

södik az ismeretem róla, - és a szerétetem is.

FECSKE CSABA VERSEI

Ecloga-töredékek

1.

A komor, sötét fenyők csak zúgnak,
a rend - az erdő - mindig helyreáll,
de a többitől kicsit távolabb
egy rakoncátlan fenyő sírdogál

2.

A tiiskéken tépett gyapjúszálak,
az összecsapódó bozót remeg:
erre terelte át nyáját valaki 
Nyomok, jelek. A hiány még meleg

3.

Nézd. a túlbuzgó vtrag
piroslik, nem retten vissza,

.s az őszt, akárha méregpoharat,
hirtelen fenékig kiissza

4.

Tüskés borókanyáj gubbaszt
a kiégett domboldalon
Sehol senk( Valahogy mégis,
gazdátlanul, a fájda·lom

5.

Az évezredeket őrlő

csillagok alól épp hogy kilátszom
Az egyetlen dalt, mit tudok,
Istennek néma c'sontomon játszom

6.

Pásztor, fölfaltad nyájad! (Jvöltenek
az éjszakában éhes farkasok .
Veszíteni valód már semmi, semmi:
vér helyett ·árnyékod csorog
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