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TÁ BOR ÁDÁM

Böhme ál ma
Két – po zi tív és ne ga tív töl té sû – tûz for rás ból szü le tett mes  sze va la hol va la mi nagy 

vi lág. Lett be lõ le az tán egy még ha tal ma sabb. Va la hol mind ez egy más ga lak ti ká ban.
Itt, ná lunk is van egy ki sebb po lá ris tûz pont-ener gia for rás. Eb bõl – pá ro sá val – fér-

fi és nõi ala kok szü let nek. Jók – de sem õk, sem ma ga a for rás nem elég erõ sek már 
ah hoz, hogy ne le gyen las sú ent ró pi á ra ítél ve ez a vi lág. Még a má sik ga la xi sé ban ta lán 
re mény ked he tünk.

Csin ta lan gye re kek ke resz tül en ged nek a mi it te ni, föl di õs-elekt ró dán kon va la mit. Ez 
azon nal tíz sze re sé re erõ sö dik, fel csap, sár ká nyos láng ször nye teg gé ala kul át, ro ha mo san 
nõ ve-ter jesz ked ve, min dent fel fal va el pusz tí ta ni ké szül a mi erõt len, de amúgy jó vi lá-
gun kat, fér fi-nõi alak ja in kat.

Ez a go nosz, de ha tal mas ener gia még le sza ka dó láng csepp je i ben is rend kí vül ve sze-
del mes. Egyik csepp je egy szõ nyeg nyi te rü le ten ko nok mo hó ság gal tör fe lénk; ha érint-
ke zünk, el pusz tít. Iz gal mas ját sza do zás sal – el-el ug rál va a kö ze lé bõl – te rel get het jük 
ugyan, bár ezt sem sza bad na, an  nyi ra ve szé lyes. A te rel ge tés so rán a tûzpacni vé let le nül 
a föl di po lá ris õs-tûz erõ mû kö ze lé be ke rül: mo hó agreszivitásával át fut mind két pó lu sán 
– és ab ban a pil la nat ban pont nyi fén  nyel fel izz va meg tisz tul: ne ga tív, dé mo ni ere je meg-
szû nik, po zi tív fény lõ ener gi á vá vál to zik. És et tõl a fény tõl új erõ re kap a vi lág.
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