
nem mond semmit, de annál többet csinál, 
ötösbe tesszük, 

olyan dolgokat művel, hogy megáll az ész 
és a gyönyörtől elcsigázva fölsikolt a boldog fogyasztó: 

EZ EGY NAGY ORSZÁG, TENGERTŐL TENGERIG, 
DE NE TÖBB ÍLY GYÖNYÖRT, NYUSZIKÁM! 

R Ö Z S A E N D R E 

Kiköpött por a felelet 
(KŐSZEG VÁRÁBAN) 

A választást — széttépheted. 
Sorsod csak egyként élheted. 
Lehetsz, ami eleve vagy: 
szeretetéhes fenevad. 

A gyönyör és a szenvedés, 
a meg-, a föl- s beismerés 
sutba vágható adalék 
ahhoz, hogy ki — mi volna még? 

Rögöt rág lent a koponya, 
kiköpött por a válasza. 

Ha lecsattan az állkapocs, 
torokba jegesen hatol 
az űr, s meglékelt tök a fej — 
hol lesz a száj, amely felel, 
vagy csak, mi feleletre készt? 

Az eleven kérdez, emészt; 
de kiürít a némaság, 
s hűlt vérükbe tokoz a vád: 
érdemes volt? Ha ennyi volt? 

Magunkká nőni semmi mód, 
s mássá lenniük nem lehet? 
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Lírai kommentár Hegel: 
„A művészetek elhalása" tételéhez 

(Zoltai Dénesnek) 

Mert céltalan a világegyetem, 
de van célom — nekem, 

s bár gyilkol is és halálos az élet — 
van célja az emberiségnek, 

mert vágyaiban mindig többet 
akar ki-ki, mint amennyit betölthet, 

de ha még ennyit sem áhítana, 
az űr állkapcsa is, 
csak ásítana , 

mert én előbb-utóbb — bevégezem, 
és végtelen a világegyetem, 

de amíg a szívem dobog, 
s végtelenebbet elgondolhatok, 

s a világ hozzám képest: 
naphoz a mécses, 

s mégis, lemondva ilyen végtelenről, 
csak azt teszem, mi kitelik erőmből, 
szövetségre lépve az elemekkel, 
melyekre bomlunk s bennünk életet lel 
s értelmet valamennyi — 

nem fogok rögeszméimről letenni! 

Nem mondok le az alkotásról, 
s változva is, a megváltoztatásról, 
nem teszem le a tollamat! 

A világ is csak folyamat, 

s hogy bennem meg ne szakadjon, 
őt is magamból kell majd visszaadnom, 

de gazdagítva is már általam, 
megadva érte, bármi ára van! 

Ezért sem általában, 
sem kinek-kinek a saját korában 
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nem lehet — s nem is fölösleges holmi 
a művészet; hiszen majd meg kell halnit 

A költészet: 

világhiány és énhiány között 
megvalósuló közvetlen valóság, 

élet és ítélet, 

s harmadikként, együtt e kettő: 
a „Mivé lehet, ami van, s mivé lett?'" 


