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Meghaladtál minden keresést, minden szenvedést, minden gondolatot, minden 
eszmét és eszményt, minden módszert, minden célt és eszközt, minden problé-
mát, dilemmát, megoldást, eredményt és fejlődést, minden mélységet és magas-
ságot, minden törekvést, minden céltalanságot és eszköztelenséget, minden 
fi lozófi át és spiritualitást, minden okot és okozatot, minden tapasztalatot és 
élményt, minden ismeretet és tudást, minden időt és időtlenséget, minden teret 
és tértelenséget, minden változást és változatlanságot, minden mozgást és moz-
dulatlanságot. Meghaladtál minden elkülönülést, elkülönültséget és elkülöní-
tettséget. Meghaladtad a számokat, de meghaladtad a nullát és a végtelent is. 
Túlléptél képzelt és tükrözött ego-személyiségeden. Túlléptél éned világbáb-
játékán, az ego-elméd alkotta mindenségen. Végigküzdötted magad a test, az 
elme, az én és a világ meghaladásának folyamatán, s a test-elme-én-világ hamis 
hitét fölcserélted a testetlen, elmétlen, éntelen, világtalan misztériumra.

Te már mindig az vagy, ami vagy.
Túlragyogod a csillagképeket: gyönyörűbb fogú vagy náluk. Túlragyogod 

a galaxisokat: bozontosabb förgetegű vagy náluk. Túlragyogod az óriás bálná-
kat: atomrobbanásnál fényesebb vagy náluk. Túlragyogod a hegyeket: meny-
nyekkel magasabbra nyúlsz náluk. Túlragyogod a sasokat: felhő-szárnyaiddal 
gyorsabban suhansz náluk. Túlragyogod a tücsköket: ős-dallamosabban mu-
zsikálsz náluk. Túlragyogod a leveleket-lombokat: titkosabban hajladozol náluk. 
Túlragyogod a virágokat: vérmesebb pompában tobzódsz náluk. Túlragyogod 
az angyalokat, szenteket, gandharvákat: élőbb, tanítóbb és tisztább vagy náluk. 
Túlragyogod a Krishnákat, Krisztusokat, Zarathusztrákat, Buddhákat: terebé-
lyesebb világ-fölforgató vagy náluk. Túlragyogod a hadvezéreket, tudósokat, 
mérnököket, bölcselőket, zeneszerzőket és költőket: misztikusabb kézzel szövöd 
műveidet náluk. Túlragyogod a Napot, mert éjjel-nappal fénylesz mindenkinek 
a zsigereiben. Túlragyogod a Holdat, mert te vagy a képzelet és az álom életben 
és halálban. Túlragyogod a szerelmes lobogásokat, mert te feneketlenebb tűz-
hányó-kráterekkel szeretsz. Túlragyogod a legmélyebb vágyakozásokat, mert 
te száz alakban és lényben sóvárogsz. Te vagy a csapodár, a millió-szemű, millió-
ölű, millió-emlékű, millió-ajkú, millió és millió-sejtű. Te vagy a szél, a mozdu-
latlan, a hívás, a hang-nélküli. Te vagy az arca minden születésnek, és te vagy 
az arca a testvér-vonulásnak óceánokon, földrészeket összekötő csatornákon
és az örökkévalóság fáit kitépő ciklonokon át.
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Báger Gusztáv

Akácfa a sivatagban
Túlélés

Özönlés özöne: új kor kezdete.
A tér bámuló szemekkel tele.
Már közömbös, megfi gyelnek-e?
Energia a bezárt lehelet.

Fényekkel incselkedik a homály.
A nagy, elkoptató sereg kivár.
Mozgásokat imitálnak ideák.
Pedig az érték egy helyben áll.

S a bátor, elszánt kicsi lény
Titka a hittel telt bizalom.
Reményeket gerjeszt a front.
De még nem érik be idén.

Nagy vitorlások a holnap vizén.
A sziget forr. A víz harap –
Enyhülést csak mézillat ad!
Forrás tör fel hegyek alatt.

BÁGER GUSZTÁV (1938) költő, közgazdász, egyetemi tanár.
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Eucharisztia
2.

Vádoltok: mi istent eszünk,
mint habzsoló ostya-falók.

Kápráztat a fehérsége,
farkasvaksága, telenként.

Mi rajta, élő szimbólum:
Krisztus holisztikus képe,

Aki átmossa a vérünk,
és mélyen felolvad bennünk.

Két összekapcsolt Szent Lélek:
ezt üzeni a csodakép

a holografi kus corpusnak:
haiku a haikunak.

Oda, vissza

és akkor eljutni magunkhoz mint valósághoz
nem mindentudó énként de testként

akiben lélek lakik
közelítsük meg a látható világot

építsünk az átmenetre állványzatot tornyot
lépésekkel de inkább ugrásokkal
emelkedjünk fel az Ég kapujához

Bach szárnyai nyomán az Ideák Világához
a szellemi énünkből kinőtt zsenialitással

a jó információkkal telített pszichét
sugár szőtte kis-messiások gyűrűjében
Isten napfürdőző homlokát szemlélve

ahol fölébred körülöttünk minden hirtelen
legyen meghívott ember állat és növény

ki a Világ Templomában megjelent
s bástyái fölött a Főnixmadár lebeg


