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VÖ RÖS IST VÁN

Be ve ze tés a me ta fi zi ká ba
El dob, mint egy hasz nált papírzsebkendõt,
föl vesz, mint egy le járt ap ró pénzt a
föld rõl. Meg hall gat, mint egy ás ká ló dó
hír ho zót, el al szik a sza va in kon, mint 
az ezer szer hal lott imán. Nincs tes te,

ahogy a sem mi nek sincs, úgy ne he zül ránk,
mint túl pa kolt bõ rönd re a szíj szo rí tá sa.
Sen ki nem hisz ben ne, és ez ma ga biz tos sá
te szi, min den ki tõ le vár se gít sé get, és
et tõl át te kint he tet len né vá lik szá má ra vi lág.

Amit te rem tett, ab ból már rég nincs meg
sem mi, amit nem akart meg te rem te ni, ne ki
kö szön ge tik fegy ver hor do zók, ima fõ zõk,
szó nyár sa lók, lé lek hús evõk. Öre gebb ön ma gá nál 
is, ahogy az em ber ár nyé ka lesz öre gebb

ná la egy pil la nat alatt. Fi a ta labb
a még meg se fo gan tak nál is, mert a
lét re ke re si az új le he tõ sé get. Le he tet len 
a lé te, mert az min den re meg ol dás len ne.
Nem le het ki küsz öböl ni a szá mí tás ból, mert 

csak azt lát juk, amit nem lé té vel be vi lá gít.

Hû tõ lám pa fény
A lélekúszókesztyûs, fe ke te ka to nák 
har cot in dí ta nak az al vás el len. Több 
mun ka, ke ve sebb al vás, hir de tik. A lel ket
ki kell szá rí ta ni, és en nek a ké tes in go vány nak 
a he lyét be kell vet ni mû vi rág gal. A kö te le zõ

más fél órás lé lek vizs gá la ton jobb le se
fe küd ni a he ve rõ re. Köl tözz mi nél tá vo labb 
a mun ka he lyed tõl, ne kell jen ott hon ol va sás sal 
fe csé rel ni az idõt. Az idõ fe csér lõk arc ké pe
szé gyen táb lá ra ke rül. Nem rit kán a pénz rõl

ve szik le, és te szik át egye ne sen oda. A pénz
is fö lös le ges! Le a ban kók kal, él jen a bank-kár tya!
Le a be széd del, él jen a hang-kár tya, le a
lé lek kel, él jen a szó ra koz ta tó ideg köz pont.
Az egy re nö vek võ jó lét mell be vág, mint

ala cso nyan szál ló re pü lõ lég nyo má sa, mint 
a ki nyi tott hû tõ bõl ki csa pó étel szag, hû tõ lám pa-
fény. A ka to nák már el len õr zé sük alatt tart ják
a lé lek leg fon to sabb cso mó pont ja it, a múl tat
meg se kell tá mad ni, ön ként ka pi tu lált.

Az ut cát ki fe szí tett pony vá val vé dik az esõ tõl.
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Le ma rad ni a je len rõl
Mi kor el kez dõ dik, sze ret ném, hogy 
vé ge le gyen, mi kor vé ge van, sze ret ném,
hogy ne. Ami kor el kez dõ dik,
va la mi más vé gé re érek, ami kor
a vé gé re érek, nem biz tos, hogy bár mi

el kez dõ dik. Vis  sza fe lé aka runk és
elõ re kell men nünk az idõ ben,
az idõ és az aka rat el len té tes. És
ha va la ki azt mond ja, bár csak már nyár
len ne? A ter ve it akar ja meg va ló sí ta ni,

a terv pe dig a múlt jö võ be he lye zé se,
váz lat az át épí té sé rõl, so sem ka punk rá
en ge délyt. Ér de mes a dol go kat elõ re el kép zel ni,
hogy ne úgy tör tén je nek. A múl tat köz ben
el fe lejt jük. A je len bõl alig lá tunk

va la mit. Csak utó lag ér te sü lünk ró la,
ami kor már ké sõ. Régesrég meg kel lett vol na
szü let ni, hogy a vi lág ból va la mit meg-
láss. De ak kor már nem lát nál sem mit.
A je lent csak az lát ja elõ re, aki al szik,

a múl tat csak az, aki ha lott.
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