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éjkanca
rém álmos vagyok
rémálmos vagyok
kísértetek érkeznek a szemhéj
belső boltozatára
felettük szörnyű felhőre
veti fényét
az érthetetlen hold

sugárzás
sugárzás a magasból
angelosz
a képernyőn levél
szövegtelen
küldője rejtélyes
isten@kaosz.ur
úr vagy űr ?
az ur megfejthetetlen
ha rákérdezek
a démon visszaküldi

A N D R Á S  S Á N D O R

Konkrét – absztrakt
1.
perel a szem
a lelőtt vadkacsa
zuhanásával

2.
perújrafelvétel
per pillanat
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Űrlidérc  avagy Simon Mágus  
gondolatai a lezuhanás előtt

Zsófiától pedig jókora trippert kaptam, mire véljem ezt az égi jelet ? 
Tudtam már eddig is, rohad a test. Holott lám, ugye még szépen 
lebegtetem, olyan dicsően, dicséretesen és akkora kellemmel, szinte 
jólesik. Hiszen végül is meg kell majd válnom tőle, amikor Egy Atyám 
kiemel majd az anyagok bődületes börtönéből és a Pleróma felé vehetem 
végső utamat. Az a pali meg ott lent kiabál, hogy zuhanjak le. Jaj, de 
fontos is neki, hogy elkenődjek a földön és csontjaim mindenütt átdöfjék 
azt a zsugorodó szamárbőrt, amelybe embernek születtem. És vajon 
miért ? Vajon mit akar tőlem, miben reménykedik ? Netalán a pápa 
csalhatatlanságában ? Negyedmillió szász kiirtásában ? Egy rokkant 
küllemű firenzei követ tercinás dolgozatából sustorgó förtelmek 
gyönyöreiben ? (Annak is juthatna Zsófia.) Megéri nekem most lezuhannom 
itt ? Ha nem nekem, kinek ? Szükség lenne az én földrefeszítettségemre 
is, hogy beteljesülhessen a megérdemelt átok és kiseprűződjék a kínokba 
facsarodott képzeletekből a kétbalkezes platóni demiurgosz ? Nekik kell 
és csak azért, hogy hűlt helyét hagyhassa a deus ? Hiányt, hogy végre 
értelmet nyerhessen az események torz egymásutánja ? Vagy épp az 
ellenkezője teljesedik majd be, a történülések csalfa üressége, önbukfenc 
a sehol tiszta tájain ? Zuhanjak, ne zuhanjak ? Vajon melyik a nagyobb 
mágia ? Szükség lenne tényleg egy igazi váltásra ? Nem megváltásra, 
a rabszolgák keserves szavajárása szerint, hanem csak váltásra, mint új 
váltás ruhára, egyre csak újra, mindegyik más. Rám is szükség lenne és 
éppen így ? Ez lenne hivatásom, ide a magasba ? Küldetésem a mélybe ? 
Ezért éget most a tudás trippere, ezért kell velem lebegnie a kétes 
ribancnak, mert dehogyis a mennybe, a zuhanjba emelkedünk, mert 
legfőbb igaz a bőr, a tér kövein a testem – se mélység, se magasság – az 
alaptalan felszín örök lebegése, anyagokon túli fénytelen ragyogás, 
a felmondás egyetlen folyamata ? Lábhoz kell zuhannom, hogy 
kiderülhessen, fejétől bűzlik a hal ? Attól kell megszabadulni, a haltól, 
mindenestől ? Általam, a váltás angyala által ? A lefáradás bajos apostola 
lennék, a dolgoktól a semmibe váltás mágusa, a test‑romlás baljós 
papnője balján ? Így vagyok, csakis így lehetek a beteljesítő ? Az 
értelmetlen tudás látomásának előcsiholója, a csakis bukásomban 
felfénylő TELJESÜLÉS, hogy előderenghessen földből‑levegőből eszkábált 
világban az egyetlen bölcs tudás, a valami semmije, a csakis a mágia 
szivárványában lebegő örök‑egy szellem ? Űrlidérc, öntűz, világtalan világ ?

András Sándor (Budapest, 1934) : költő, irodalomtörténész, esszéíró. Mi vagyunk most a vandálok 
is című kötete idén jelent meg a Kalligram Kiadónál.


