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   Percnyi félelem  
 

Gyöngysor az éden kényszerképzetéből: Holdkóros 
tavaszban remény lüktet a mellkasban. Rohadni kettes-
ben vigyorogva. A boldogság veszélyes állapot. Rühellt 
áhítatban nászéjszakát játszani. Csukott halánték remeg. 
Lepedőn evickélő vékony sziluettű bálna. Tévécsatorná-
kon elbambult tömeg lábvízben. Letaglózó zenezuhany a 
megsemmisítésben. Súlyos bosszúságpelyhek a sors ke-
zében. Ma- és újjászületés vágya. A honfoglalók csillogó 
tekintete. Néma zenében ráncok rejtett értelme. Haja 
fűszál kiégett fehér prérin. Törmelékből egészet hazudni 
törzsi türelemben. Megosztani az ágyat, a gondjainkat 
nem. Kiszáradt tengerfenéken kagylóban kotyog az idő. 
Bennünk folyó fárasztó utazás. Őseink fülesbaglyok. 
Lakók az anarchia állapotában. A többi csak közönyös 
fényözön.  Morbid eszmeiség ellenkozmetikája az érett 
arcosítás joviális tételében. Szökés életformában imbo-
lyogva a divatnak megfelelően. Létmederben tudathorda-
lék. 
A halmazállapota felől megközelíteni a félelmet költői 
gondolat. Így feltárható az a képzeletbeli kés által oko-
zott fájdalom, amely agyunkba hatol, amikor onnan til-
tott gondolatokat, a meghaladott társadalmi gyakorlat 
elleni lázadást próbálja kimetszeni. A félelem halmazál-
lapota gyakorta olyan szilárd falakhoz hasonlatos, amely-
be fejünket beleverjük és beleverik, amelyeket nem sike-
rül megmásznunk, mert visszahúznak a hatalom emberei, 
az áporodott gyakorlatok, a sunyi szokások, a teljes életet 
gátló minden mesterséges akadály és csapda. Életünk így 
gyakorta kifolyik kezünk közül, elfolynak éveink, lel-
künkben kongó ürességek maradnak, és céltalanságunkat 
közlekedőedényhez hasonlatos mutatói jelzik: félelmünk 
mindenkor csak addig emelkedhet, amíg hőköléseink és 
bénaságig elfolyó akaraterőnk. Elszállnak legjobb gondo-
lataink, bátorságunk a másként gondolkodásra, a hasznos 
cselekvés izmainkat feszítő gőzei is elpárolognak a belát-
hatatlan semmibe, ahonnan valamiért jöttünk, amiért a 
biológia törvényei szerint élnünk érdemes. A félelem 
halmazállapotának szilárdsága hasít fájdalmainkba és 
megtöbbszörözi azt. A cseppfolyós erkölcs és a légiesí-
tett életérzésben eluralkodott félelem különleges, nehe-
zen megfogható és leírható halmazállapotának közegé-

ben peregnek le különféle történése-
ink, lehetséges életünk töredékei. 
Az /ami akkor történt/ ami történt/ami 
holnap tört......../ fájdalmas tanulság. 
A változás perceitől kezdve, a reánk 
támadó falkába gyűlt kételyek ellené-
re, a végső megtisztulásig mai és hol-
napi kötelességünk. Mindaddig, amíg 
magyarnak lenni az egymástól való 
félelem sápasztó betegségében nem-
csak állapot, hanem igaz magatartás 
lesz. A kiút, akár a regényben közhe-
lyes, de igaz: az utánunk jövőket kell 
eligazítanunk múltunkban és jelenünk-
ben. Általuk léphetünk a felemelt fejű-
ek paradicsomába.  
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