
Hübrisz 
Az álom abban különbözik a valóságtól, 
hogy ébren többnyire tudatában vagyunk 
erőnknek vagy gyengeségünknek, 
vagyis fel tudjuk mérni az esélyeinket, 
és éppen ezért úgy viselkedünk, mint aki 
maga irányítja a sorsát, bár természetesen 
ez sem teljesen igaz, viszont álmunkban 
kétségkívül a sorsunk irányít minket, 
néha egészen gyermetegen, mert minden 
lehetséges ugyan, ám tulajdonképpen 
semmit sem mi találunk ki, és nem is 
rajtunk múlik, hogy mi lesz a vége,  
szó sincs róla, hogy én például olyasmit 
álmodnék, ami már valaha valamikor 
megtörtént velem, éppen ellenkezőleg,  
a valóságban nem szoktam eltévedni, és  
nem felejtem el, hol hagytam az autómat,  
nem buktam meg egyetlen vizsgán sem,  
nem maradtam magamra az imént még  
nyüzsgő piactéren, soha nem veszítettem el  
vonatjegyet, és nem hagytam el bőröndöt  
a peronon, de úgy látszik, valamiféle 
figyelmeztetés mindez, hogy előbb-utóbb 
vezekelnem kell az elmulasztott kudarcokért, 
hiszen félúton ér véget minden igazi utazás. 
 
 
 

Félbehagyott kenyér 
Nem kell minden félbehagyott 
kenyeret megenni később. 
Nem kell őrölt húshoz keverve 
fasírtot sem készíteni belőle. 
Nem kell a kőkeményre száradt 
darabokból prézlit törni a mozsárban, 
ahogy anyám tette hajdan. 
Nem kell feltétlenül befejezni, 
amit elkezdtél valahol valamikor. 
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Ha megzavarnak versírás közben, 
egyáltalán nem biztos, hogy egy óra, 
egy nap vagy egy hét múlva 
folytatni kell a verset. 
Illetve meg lehet próbálni, 
és ki tudja, talán jól is sikerül, 
de az már nem ugyanaz a vers lesz. 
 
A folytatás nem folytatás soha.  
Annak a szónak sincs értelme, hogy 
ismétlés. Egy félbeszakadt szeretkezést 
vagy egy be nem váltott fenyegetést 
nem kell beírni az életrajzodba. 
Fut a megsebzett vad a sűrűben, 
és már rég nem a bosszúra, 
hanem a barlangjára gondol. 
 
Mind fontosabb nekem is 
érintetlenül hagyni a múltat, 
mert ha egyszer majd nem tudom 
végignézni, amint a nap felkel, 
nem az életemet, csak egyetlenegy  
napkeltémet mulasztom el végleg. 
 
 
 

Emlékezés  
a lírai versre 
A VilágÉn-nek millió évekig neve sem volt, csak 
tűznek  hívták vagy világosságnak,  aztán Te-nek 
vagy Ő-nek,  mígnem Jézusnak, úgy kábé  Budd- 
ha csodás születése  és Mohamed  próféta  futása 
között, unva a mutató névmásokra hajazó Te-ben 
és  Ő-ben rejlő  kvaterkázást,  koppant  a szava a 
farizeusok  vitaasztalán,  mondván:  Én  vagyok!, 
s ezzel a személytelen lét  évmilliói  után  megte- 
remtődött az  egyes szám első személy,  s  vele a 
líra, az ember isteni énjének világi kifejezése. Il- 
letve lehetősége,  mert újabb korok jöttek ugyan, 
de a rapszódiákban gyónó bűnös  poéták, az égi/ 
lelki világossághoz megtérő, bűnbánó költők he- 
lyett  egyelőre még csak feddhetetlen, bűn nélkül 
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