
P Á S K Á N D I G É Z A 

A Sűrűn-Szóló monológja 

Én Sűrűn-Szóló Hozzád beszélek, Ritkán-Szóló 
(Ki olykor rangrejtezel Végnélküli Szótalanként) 
Kihívlak (provokállak!), mint tetű a benned-lappangó 
Vakaródzási hajlamot; és van erőm, hogy úgy pillantsak 
A Minden Tetveire, mint Hasznos Csodákra 
Hisz nélkülük sohasem tudtam volna meg 
Hogy KÉPES VAGYOK vakaródzni is (és ez, mi tagadás 
Gyakorta kéjes). Szóval: úgy szólok Hozzád, Ritkán-Szóló 
Ahogy illő, Retorika-Palástban (pironkodásom a Semmi 
Fehér szégyen); ó a retorika annak feltevése 
Hogy sokan hallgatnak; a retorikus hang mögött 
Láthatatlan sokaság tolong, a tülekedés csigázza föl a hangot 
Igen, e felsrófolt hang-láng a Temérdek-Hallgatóra-Méretezett-Meghitt 

Pátosz s retorika: Tömeg fülébe való meghitt suttogás 
Miként a Sokaság esküvésre emelt karja, rengeteg ujja 
Sem más, mint megsimogatása egy Gondolatnak 
Az Elhangzónak, mérhetetlen időben 
Szóval: hegyezd füled kiáltásomra 
(Látod: ez a hiábavaló, a haszontalan cselekvés 
Hisz kiáltásomat fül-hegyezés nélkül is hallanád 
De mert retorikám a Temérdek-Sok fülébe való suttogás 
Hát peddze füled; a Sok-Minden képviselője volnál 
Ritkán-Szóló) 

Ritkán szólasz, mert így lehetsz Te 
Titokszerű 
Míg én, a Sűrűn-Szóló 
Szaporán beszélő: kiszolgáltatott 
Mint a por: bármely láb illet engem 
Midőn Te megvárakoztatod a Sokaságot 
S így azt hiszik: milliom töprengésed 
Késleltetett elébük lépni 
E késleltetésben várakozásuk — hasa áldott asszonynak — megnő 
Minden várakozásban a Te mélységed épül 
Minden várakozás talapzatodnak rúdja 
így emelnek föl Semmiből 
Termésköved: Hasztalan Időm 
Idegeim unalma, semmije, szorongató nem-cselekvés 
Vetíti égre árnyékod, körvonalad, ó Monumentális Üresség 
Nagyságod lényege az Én Semmim 
Egyszeriséged lényege az Én Nyüzsgő Sokszoriságom 
Egyszerűséged lényege az Én Szövevényem 
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A Te Csodásságod glóriáját fösti vagy éppen fonja 
Ama időtlen várakozás, melynek részese, tanúja 
És képviselője annyi ember: várakozó susmus vagy várakozó üvöltés 
Mind-mind a Te Fontosságodnak Kelemen-építője 
De ők nem tudják, hogy minden bennük van 
Amit beléd gondolnak, s hogy általuk épülsz te Titokká 
Várakozásból-Szőtt-Csoda vagy, anyagod nincs különben 
Anyagod a várakozás maga, az irdatlan idő 
És a várakozás — idő-akarat 
így vagyunk hát veled 
Elfeledtük, hogy hiányunkból kovácsoltuk a tökét 
Amit már a Te Gazdagságodnak vélünk 
Te fedezted fel — általunk — a későn-jövés 
Drámai hatásait, a szilárd távolság-tartás cseleit 
A késleltetést mint fenntartott s mint kitartott csodát vagy szörnyű kint 
A közeledés, majd újra-távolodás csúfos iróniáját 
A létezést mint adagolt semmit 
Te fedezted fel, hogy révünkön lehetsz 
S mi fedeztük föl, hogy okunkból fölépülsz 

Ö önmanipuláns ember 
Saját spekulációi rég elfödött 
Fűvel benőtt s feledett vermébe hulló 
Nagyapám halálos ágyán elfeledte megmondani 
(Vagy már ideje nem volt szája nem moccant 
Vagy röstellte vagy mittudom) 
Hogy házunk végébe csapdát állított 
Mert félt a tolvajoktól 
S most én, szegény unoka estem bele — kiáltván 
„Minő véletlen!" Ó a történelem mm egyszer 
Szép- és ükapák feledett vagy szemérmességből 
Be nem vallott csapdája unokáknak 
Mit is tagadnám, Ritkán-Szóló hasonlítasz reá is 
Az operett primadonnára, kinek bejövetelét 
Parádésra csinosítja a Szerkesztés Csodája 
ősrégi komédiákban legalább két szolga 
Párbeszéde mintegy szőnyeget terít Szóbanforgó Főhős 
És a helyzet elé: várakozásunk karjába hadd rohanjon 
Ó igen, a Szerkesztés Csodája 
Ám ne feledd: az isteni tervszerűség 
— More geometrico (diviniae . . .) — 
Az emberi terv- és célszerűséget 
Utánozza, mint fiú az apját 
A deus ex machina pedig nem szerkezeti törés — ugyan már! — 
Nem következetlenség — ezt sokan ma sem tudják — 
Hanem igaz s logikus mindazoknak 
Kik a csodák hitében nevekedtek 
Ne haragudj hát, Ritkán-Szóló 
Hogy Átlátott (Átvilágított) Fenséged így kitárom 
Általad magam leplezem le s magam által téged 
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Ó nem elég, ha kő és tigris és vihar 
Setteng felém, nem, nem elég semennyi 
MÉG ÖNMAGAM IS LOPAKODIK FELÉM 
Tengernél több veszéllyel 

Beszéltem Hozzád, Ritkán-Szóló 
Én, Mindenség örök fecsegője 
Legbeszédesebb kofája, locska szomszédasszonya 
Fűnek és fának 
Én, ember s költő is (tálán) 
Én, kit egy porszem megalázhat 
ÉS MINDEN KÖZLÉSEM MEGALÁZ 
Fecseg már hallgatásom is 
Szószátyár lesz az egészségem 
Betegségem is locsogás 
E SZÓLHATATLAN MINDENSÉGBEN 
E MEGSZÖLÍTOTT MINDENSÉGBEN 
EME IGÉTLEN MINDENSÉGBEN 
Eme EMÉ-ben, hol kőnek nincs szája, torka 
Csak nekem — fülem 
Hol a kőnek még valamivel szövetkeznie muszáj 
Egy mélységgel, egy másik kővel 
Egy lejtővel és két fülemmel 
Hogy hangot adjon legalább 
Eme EMÉ-ben, hol szótlanságom enaem megölne 
Míg beszédességem megaláz 
Hol némaságom gyilkos lenne 
És fecsegésem koldulás 
Eme EMÉ-ben vigaszom van 
Én találtálak ki, Ritkán-Szóló 
Nem te engem, hát jól vigyázz 
íme, a NYELVEM: ez szült téged 
A locsogásom földajkált 
De kriptád is majd ez a nyelv lesz 
E Nyelv halála 
Mert véle hál a hallgatás 
Véled hal meg Beszédességem 
Sírotok közös, Némaság 
SZÓTLANSAGOM HALÁLOD LENNE 
KÖZLÉKENYSÉGEM A CSODÁD 
Világra ez szült: rá vigyázz 

És most leteszem a tollat 
E vallomás 
E kiáltás, e suttogás 
Is megaláz 

13 


