
TANDORIDEZSÖ Trilógia
A Semmivadonból

Leginkább szentIélekhívő vagyok,
ez összefér totemdllataimmal,
el nem mondhaiom itt, miféle kínnal
viseltek Semmivadon-álvalót,
hogy- ez legkevesebb - alább valók,
dehagyom. Mit se tehetek.
Megérintem posztómedvéimet,
madaraimat, keresem Pilinszky
végszavát, ahogy ő tekinti
az apokaliptikus állagot.
Ez lett az apokrífi lovasok,
az égő ketrecek sorsa! A répa,
hadak utáni romterepeken,
mára kerítés: tolvajok karéja,
hol összeér a Mégis ésa Sem.
Néz rám verébszem, él,de ők is élnek,
meduéim és drátláb-madaraim,
mind szentje-lélek, megközelítésnek,
vadonlakó, védettállatain
pihen vakon, tekintetével ennyit
kérméga hajdanból-maradt világ
épen maradt lélekhite. Figyelmem,
mint könnyebb szél,végre felkél, mihez?
Ahogy lelken-kívülim feledem,
annyi sem igaz, hogysemmise lesz,
csak Környűletes s Könyörületes.

Két nap - és megmenekülés

Milyen lehetett a fészekmeleg
első két nap? A szél,a lengeteg
érkezés, a szüló1cé. A csőrtátás,

tolongással a fiókák közén,
aztán valami még. És meztelen
repülsz, zuhansz, lábad töröd, hasad
felsebződik, rád lelnek, emberkézbó1
kapod, cseppre csepp, a tápot s vizet.
Nincs, hogyföladnád. Ilyet nem bíztak rád.
Sikerülsz. Hozzánk kerülsz. Mert nekünk
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mentettek meg, mert kértünk- s néha nem 
"maradjon itt, hogymaga csak maradjon
itt", mondta az állatmegmentőasszony,
s pár hét múloa mentünk érted. Azóta
vagyörömre öröm, ésfeladatra
feladat. Veréb, úr,Nagy Önmagad,
éscsekély gyerek madár is maradtál,
nincsetető tál, itatótál,
a kezünkbó1 iszol, érdekesebb
- és fontos - falatokat .mi" s "neked"
adunk,adunk, naponta vagy tucatszor.
Legföljebb magot csipegetsz, az emésztéshez
homokot. Szeretsz kezünkben ülni, fészek
meleg, körötted az elűzött

társak lebbenése, árnya, lengeteg
érkezés minden pillanatod, éskezünk vagdosod.

Az elsőmilliomod másodperc

Keresik az elsőmilliomod
másodperc anyagocskasűrűségét.

Mi egy sérült ueréb kedvét keressük.
Ez a világ, ez együtt. Rajta úsznak
napihírekkel apapírhajók,
az újságok, szólnak a megzenésített
mindig-ugyanazok. Esztétika-divat
hozza rangját, hallatja hangját,
vetkőzik, öltözik, tűnik, pótlódik.
Eljutsz itt sakkig, lóig, vagyszonettig,
regényig, értéklistáig, kevéske tollat
magad kitépkedsz, vedlesz fó1eg
iszol valamit, meghízol, lefogysz,
lassan érdektelenné, válnak mármagadnak,
magadnak is, úgynevezett műveid.
Megtartod őket, és nemaz, hogy"itt"?
Nem a visszhang csodája, süketsége,
valami más teszi, hogyaz Egészbe
úgy fogsz s végtelenül vissza, ahogy
talán az utolsóegymilliomod utáni
akármi. Mi lesz majd Főmedvédékkel?

Akiket,és nem totemállatok,
megsimítasz napra nap,"Vigyázzatok",
kéred, elsősorban rátok, az életük
vagytok, meri életetek van velük.
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