
tudjuk, mikor? Nem a két lábon járás, nem a gondolkodás stb. emel
ki minket az állatvilágból (hisz láttuk, van még mit tanulnunk tőlük
is), hanem a haláltudat, amit kénytelenek vagyunk az élet szerves
részeként elfogadni? És ezáltal még nagyobb tisztelettel és megér-
téssel nézni hétköznapjainkra.

(tíz) „Törékeny hajlék.” Louis Funes írja ezt Valère Novarina esszé-
jében a tükörre. Talán azt jelezve, hogy a mi kis színjátékunk nem
is térben és időben vagy a történelemben zajlik, hanem a testben, a
testünkben. És ez, egyet kell értsek az esszébeli Funes-vel, igen tö-
rékeny hajlék. És ha igaz, amit Borbély Szilárd gyönyörűen megfo-
galmazott, hogy Jézus megfeszítése óta „minden testben Krisz tust
ölik meg”, akkor a test valóban egy törékeny templom. És paradox
módon a test egyetlen reménysége éppen a keresztre feszített Jézus
marad. A test tehát templomként funkcionál, közvetít ég és föld kö-
zött. Törékeny hivatás. A test legfontosabb részlete, az arc pedig
még sérülékenyebb. És ha tükörbe nézel, kinek az arcát látod? Egy
eleven maszkot? Mert akkor nincs nagy baj… Ahogy Ham vas írja
naplójában: „Az egyetlen [minta] Jézus.” Az egyetlen ember, kom-
mentálja ezt húsz évvel később Weöres. Az egyetlen ember eleven
maszkja néz vissza a képtükörből.

Föld az égre
a könnyű préda vére alvad így
s a holt időre dőlnek így az árnyak
mint lábnyomába lép a szép szelíd
halál a körbe járó zord magánynak

a bűnök bűzét lassan felbugyogja
a vétkezőkre váró lomha láp
világra fordul így a holtak gyomra
mikor az Isten veszti egyfiát

ahol a füst a dombot körbeéri
ott gyilkot rejt a felgyújtott kacat
mert gyászba így esik az új előtt a régi
mikor a föld az égre felszakad

a végek hulló ága reszket így
mikor elérik mind a sanda vádak
mint lábnyomába lép a szép szelíd
halál a körbe járó zord magánynak
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