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e g r e s s y  z o l T á n

Mi, rejtélyes etruszkok

Diszciplínánk, szabályaink összessége 
egyértelműen megszabja isteneinkhez 
fűző bonyolult kapcsolatainkat. Szilárd
korlátokat készítünk, velük terelgettetjük 
magunkat, bár erre nem lenne szükség,
mert szabad, természetes folyás sodor 
számunkra is felfoghatatlannak tetsző, 
varázslatos kooperációnk irányába. Sok
mindennel nem vagyunk még tisztában.
Fontos hozzátenni azt is: nem tehetünk 
mindenről. Mindazonáltal igyekszünk a
nagy kegyre méltónak bizonyulni. Zsigeri 
alapvetésünk, kiindulópontunk a minden
kompromisszumtól mentes, szakadatlan 
kutatás. Lankadatlanul vizsgálunk össze-
függéseket, viszonyokat, bölcs madarak 
röptét, ezen röpték ívét, a felhők játékát,
szakaszos vonulását, villámok fura, ám
jellegzetes, későbbi korok számára majd 
bizonyára okkultnak tűnő, érthetetlen
jelentéstartalmát. Eddigi eredményeink 
büszkeséggel töltenek el, arra engednek 
következtetni: pörsenés, szemölcs, s más 
vadhajtás létezhetetlen szükségszerűség 
feltételezése nélkül. Az egek cikkanásai 
korántsem ártalmatlan, ártatlan fellegek 
suta ütközései miatt keletkeznek, éppen
ellenkezőleg, azért koccannak a felhők, 
hogy a villámlások felszikrázhassanak. 
Különösen fontosnak tartjuk, aggályos 
szigorral figyeljük minden belső szerv, 
elsősorban a máj vizsgálatát. Szeretjük 
a bort, tiszteljük a nőket. Tartós utakat 
építünk, írni tanítjuk a hálátlan jövőt. A
bilincses temetkezés, vadul csaholó 
kutyáink emberekre uszítása nem több 
rágalomnál, későbbi hamisítás, miként 
is lehetnénk mi kegyetlenek ennyi tudás 
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birtokában? Nem beszélve a sajnálatos 
tényről: még rettegünk halottainktól. Ez 
a probléma egyelőre megoldatlan. Hű
szelleme itt marad minden legyilkoltnak, 
a sírok ennek megfelelően ház alakúak,
festményekkel és tárgyakkal díszítettek, 
ételeket és italokat is készítünk, valamint 
képmásokat, a halottakét. Igény esetén
beleköltözhetnek magukba, ha akarnak. 
Fontosnak érezzük, így kényelmesebb 
körülmények között bocsáthatnak meg 
az esetlegesen ellenük vétkezőknek. 

Green flash

Csend terül el benne, erős, józan hűvösség, 
nem szédül, csak 
utazni kezd lassan a levegővel. 

Szemében egy zöld sugár fénye tükröződik,
a lebukó
napkorong felső szélénél villan fel,

ahogy a légkör sokféle színre bontja
a lágy napfényt,
ha takarásmentes a hű horizont.

Arcán még az önigazoló bennfentesség,
letörli majd 
a kígyóvadászok farkastörvénye.


