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VÖ RÖS IST VÁN

Saját Tao
68

Ne har colj, ha ka to na vagy,
hogy ha bí ró, ne ítél kezz.
Az út mel lett visz a pa tak.
Az örök lét né ha vé ges.

So se ta níts, ha ta nár vagy,
hogy ha di ák, meg ne ta nuld,
ne fo gadj szót a sza bály nak.
Ha jö võ vagy, vár jon a múlt.

69

A sza kács nem a gyo mor nak fõz,
ha nem a száj nak.
A had mû vész nem az el len sé get
akar ja le gyõz ni, ha nem ön ma gát.
A zon go ris ta nem a kot tát játs  sza,
ha nem a ze nét.

Az éhe zõ mû vész nek nem a gyom ra
okoz gon dot, ha nem a szá ja.
A bé ke nõ nem a há bo rút akar ja fönn tar ta ni,
ami kor ki kezd a kis ka to ná val, ha nem ön ma gát.
A bot fü lû nem a ze nét hall ja,
ha nem a töb bi e ket.

70

Sza va kat még so ha sem volt 
kön  nyû meg ér te ni,
és nem akadt ben nük so ha
meg fon tol ni va ló.
De a nem ér tés ért he tõ,
a pa rancs hi á nya
pa ran csol.

A sza vak ap ja a mon dat,
any ja a ki ál tás.
A sza vak nagy ap ja a tett,
nagy any ja a tû rés.
Ez a csa lád fa az út,
nem visz se ho vá, 
nem hoz se hon nan.

Még so sem hang zott el
egy ért he tõ mon dat sem 
a vi lág ban.
Leg fel jebb ver sek 
vol tak ért he tõ ek.
A szó fia a be tû,
lá nya a ket tõs pont.
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A szent nek nin cse nek 
gye re kei,
Jé zus nak nem volt ap ja,
ezért lett ács,
fe nyõ desz ká ba ében fa
éket vert.
Há rom éve sen kez dett
el be szél ni, de ugyan an  nyi
hó nap múl va már
ol va sott és írt.

71

Ha a vizs gán töb bet mu tatsz
an nál, amit tudsz,
bi zal mat éb resz tesz min den ki ben,
és el ron tot tad az éle ted,
mert ar ra kapsz se gít sé get,
amer re nem len ne sza bad
men ned.

Ha a vizs gán ke ve seb bet mu tatsz 
an nál, amit tudsz,
nem fog nak ró lad sem mi jót gon dol ni,
meg men tet ted az éle ted,
nem kell men ned se mer re, 
még ar ra se, amer re sza bad na.

Leg böl csebb az útra rá se
lép ni, leg szen tebb az 
útra má so kat irá nyí ta ni.
De õrült ség a szen tek re
hall gat ni, ön is me ret hi ány. 
Leg jobb el se men ni a vizs gák ra.
Az erény fa gyü möl cse
ke ser nyés, de lak tat,
jó fej fá jás, gyo mor égés el len,
ám ti los ol va sás köz ben en ni,
mert elõbb la poz, mint te.

72

De ki az a te?
Ket tõnk kö zül? Szá zunk kö zül?
Csak egy le het.
Ne szo rítsd be egy
vá ros ba, egy élet be.
Bár ki ki ad hat ja ma gát
ne ki.
A szent ezt so sem en ge di meg 
ma gá nak.
A bölcs nem áll szó ba
ve le.
Az õrült azt hi szi, õ az,
pe dig te nem vagy õ.
A nép azt hi szi, hogy ál ru há ban
köz tük jár.
Ne menj kö zé jük,
ne hogy csa lód ja nak.


