
VÖRÖS ISTVÁN Utólagos önigazolás
Az ügyesség megalkuvás. Annak elfogadása,
hogy nem tehetünk többet, mint ami két
meghosszabbított kézzel tehető. Aki leejti
a labdát, melléüt a szögnek, az nem
hiszi el, hogya világ megváltoztatható.

Az ügyetlenség nagyképűség, nagyratörés.
Az ügyetlen nem bízik az ujjaiban, az erejében,
a sikerben - bizalmatlansága jogos,
de túlbecsüli magát. Abból se lesz
semmi baj, ha boldogul pár, lehetőségekhez

szabott tárggyal. Az ügyetlen még
nincs otthon az emberi világban:
kevesebbet akar vagy többet akar,
nem szokta meg önmagát, a létet,
lötyög benne, mint kannában a víz.

Az ügyesség megalkuvás. Aprópénzre váltása
tehetetlenségünknek, alkalmazkodás
a lehetségeshez. De aki többet akar,
az folyton leveri a oázái, olvashatatlan
az írása, még egy füzetet se tud

bekötni, újságját kifordítja a szél.

Nincsvan
Ludvík Vaculíknak

Az a nagy fa, ami gyerekkoromban a zöld
szoba ablaka alatt állt. A fát aztán
kivágták, de újrahajtott, levelei
kétévente az emeleti ablakot verdes ték.
A ház sincs meg már, de újrahajtott.
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A fán megtelepedő gomba - növényi
bőrbetegség. Az eladott ház oldalán
újranövő halott fa - az emlékezet
diadala a létezett felett. Nincsvan.
A volt kibomlása a jelenben,

levelek nélkül a jövő felé. Leszvolt.
Burjánzás a jövő egy letörött ágán.
Vadhajtások, gombafonalak, az idő

nem egyetlen oszlopban telik, hanem
szálakra szakad, összecsomózódik,

penészszinü bársonnyá, piros kalappá
áll össze, melyen fehér nyúlszőr

pamacsok vannak. Szerdafonál, vasárnap
hétfő vonal, keddcsomó, csütörtök
mondás, áprilisgomba, felhőoktóber.

Augusztus lekaszált növényi szára.

Októberi csilingelés
Oskar Pastiornak

Az október elóúb csak nagyon puhán
aranysárgára rágja a levelek szélét.
A felhó1c szürke fennmosórongya közül
a déli harangszóba napméz csorog,
mini erős tedba. A hit édesebb lesz,

a túlvilág színe bordóból mézbarnába
vált. Bármelyik szék megteszi gyóntató
széknek, és a néha megjelenő árnyék
gyóntatónak. A hit a bűnök bevallásával
kezdődik, arany hangon csikorog

a gyorsvasút, a levegő egyre hidegebb
lesz, megtelik mustszaggal, két becsukódó
ablaktábla présében sáros mustot vet
az ősz. A hordó alján kövek is koppannak.
Ilyenkor a lovak nyakába csöngő került,
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és Bakonymérő tele lett csilingeléssel,
mintha már túl lennénk az utolsó
ítéleten, és mindenki jól vizsgázott
volna. Meghalni nemcsak a betegségek miatt
kell, hanem hogy az öröklét mustjában

a fejünk a hordóhoz koppanjon.

A sZK elhordása
Csak ha beletörődöm, hogy rövid
ez az idő, akkor lesz majd hosszú.
Csak ha látom a végét, akkor
nem jön el soha. Soha: itt
maradt maréknyi semmi a világ

kezdete előtti idó1cbó1. A kő is
él, csak létét jobban szétszórta
a semmibe, ahogy koldus fordítja
bele a pénzestányérja fenekén
összegyűlt szemetet a Dunába, miután

a pénzt kiszedte. És a vízfelszínen
koppan a pénzszemet, mint kövön
a tízfilléres. Pénzszemetet sodor
a víz lefelé a Dunán, himlónelyes
a stk, elhordják őt is, mint a

hegyeket. Csak ha beletörődöm r

beláthatatlan a világ, fogok át
belőle keveset. A kevés megégeti
a bőröm. A sok lehűti. Egy percbe
százezer év nemlét ellentéte fér.

Millió év nemlét fogy el egy vacsora alatt.
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