
VÖRÖS ISTVÁN Egy kínai betű

I

Eszetlen kutya vagy, mondja
a lányom a testvérének, ott
a farkad. Egy képzelt pontra
muiai, ahol az állat-lét
bizonyítéka kéne megjelenjen.

Minden változni kezd, kivész
a tudás, a gondolatok ropogva
hagyják el a fejeket. Kis
kráter záródik össze a koponyán.

A jó könyvek papírja ki-
fehéredik, aztán eltűnnek a könyvek
is. A számsorok fölszáradnak,

a nap elkezd keringeni a
föld körül. Egy boszorkány

érkezik seprűnyélen Ferihegyre.

II

A légikikötő bezár. Nyúlvár épül
a kifutópálya helyén. Nem
apokalipszis, de a jelen már
nincs jelen. A múlt sárlavinája
végigömlik a körúton. Dús-

füvű legelő támad. A fű közt
kétfejű tyúk kapirgál. A lehetetlen
tükröződik a lehetségesben,
mint tócsában a lomb. A vízben

lebegő petékbó1 szárnyas orosz
lán támad. Valaki tüzet rak
a parton, bölényhúst süt.
A legtöbben a halál élményét
sem élték át, test nélkül

bolyonganak, túlvilágot keresve.
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III

Sikerülhet-e a túlvilág keresése?
Kapható-e válasz, kérdés híján?
Meddig nő a fíi, ha hagyják?
És az angyalok szárnya,
ha Isten nem vágja vissza atolluk?

Könyvtár a természet, saját
magát olvassa és írja.
Amit megun, megsemmisíti.
A kiválasztódás könyvégetés.

Ha a legjobbaktól visszaveszi
elsőségük, az emberektó1
a nyelvet, akkor Isten

elvész, mini egy kínai betü,
mely a hold folyóját jelentette.

Pedig a hold csak egy ezűsigaras.

A mamut lovasa
1

Lesz-e utolsó ítélet, kérdezzük
mindennapjainkkal. És aki kérdez,
tudja a választ is. Úgy kérdezni,
hogy nem tudjuk a választ, ritka
adottság. A válasz nem. És

ha nem lesz utolsó ítélet,
akkor nincs közbülső ítélet
sem. Ha nincs közbülső, akkor
nincs első. Az életre ítélés.

Ha nincs teremtés, nincs ember.
De akkor kik azok ott lent
az utcán? És ki vagyok én?

Isten már beérné az állatokkal.
Sőt, azok se kellenek. Csak a fák.

Kétszázéves tölgy, minden ága megvan.
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2

Aki kérdez, tudja a választ is.
A válasz nem. Na persze. Nincs
egyetlen hívő se a földön.
A hit az erszényes farkasokkal
kiveszett. De nincs egyetlen

hitetlen se, az a bökkenő.

Valami hitre szüksége van
az embernek, mormolja
a liftben a néni mellettem,

szemetet visz le. A földszinti
folyosón véletlenül kilép
a papucsából, alábnyomában

rögtön meggyűlik a víz. És mire
visszafelé jön, felszárad.

lsten mamut hátán lovagol.

3

lsten mamut hátán lovagol.
Bejönnek a lépcsó1zázba.
A lovas fejét a műanyagcsil1árba

veri. A mamut ormányával
a levélszekrényeken dobol.

Előjön a házmester. Mihez
kezdhet a hitetlen a
rászakadt hittel, kérdezi.
A világítóudvarba tégla

esik. A néni felér a negye
dikre az üres vödörrel.
A kérdésben benne a válasz,

mint csecsemőben az időzített

öregség. Ha a teremtés ítélet,

érdemes-e enyhítésért föllebbezni?
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