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VÖRÖS ISTVÁN

Hérakleitosz ablaka
Nem nézhetsz ki kétszer 
ugyanazon az ablakon. – 
Ha az ablak az, amit rajta
keresztül látunk.

Nem nézhetsz ki egyszer 
sem ugyanazon az ablakon. –
Ezt hívják börtönnek.
Nem nézhetsz ki 
a metróablakon. –
Mert nem látsz semmit.
Börtönszituációban
élünk.

Nem nézhetsz ki 
a repülőablakon. – Mert nem
az ablak mellett ülsz, és 
a szomszédodat ugyan nem 
érdekli a látvány, szándékosan 
lepedőnyi újságot olvas, de a 
helycserét persze nem ajánlja 
föl. Te meg nem is 
mered kérni. 

Az ablakon át talán a szabadságot
pillanthatnánk meg. De elsőre
senki se veszi észre. 
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Petri kérdései 1978–ból
Ki vagyok én a magam tényleges tapasztalataiban? 
Ezt hagyjuk! Ezt jobb, ha tényleg hagyjuk.
Nem akarok világos portét összerakni
magamról, 20 évesen el is határoztam, 
hogy abbahagyom a naplóírást.
Az én az valaki te. Az valaki ők.
Belelátni a másik fejébe. Hátha 
ott vagyok én. Írni éppen a nem-én
megismerésének kedvéért kell.
Kinek a nevében beszélek?
Úristen! Hát ez volt a baj.
Sose gondoltam rá, hogy kéne valakinek
a nevében beszélni. A magam nevében beszéltem,
annak ellenére, amit az előbb mondtam.
Vagy épp abból következően?
Van egy pont, amikor az ember
nem tud már végiggondolni valamit,
vagy a plafont fogom a tenyeremmel, 
vagy a két lábam van a földön.
Azok nevében beszélek,
akik tenyérrel a plafonra támaszkodva
(nehezedve? csimpaszkodva?)
lábukkal fél méterrel a padló fölött
lebegve (vagy azért járva?) élnek.
Na de kik ők? Eddig magamról se tudtam.
Hogyan beszélek? Mi módon beszélek?
Most már nyilvánvaló: A levegőbe!
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Nagyinterjú
– Van Isten?
Nincs. De mindig volt 
és mindig lesz.
– Van ember?
Van. De nem mindig volt 
és nem mindig lesz.
– Akkor sose találkozhatunk?
Most soha. De nem mindig
volt így. És nem mindig lesz.
– Lesz-e, amikor az idő
nem most-pozícióban áll?
Egyszer majd azt hisszük, 
hogy volt.
Egyszer már azt hittük, 
hogy lesz.
– Egyszer? Ez már
legalább kétszer.
Kétszer nincs. Az előbb 
ugyanarról beszéltem
kétféleképp. 
– Akkor Isten is
kétféleképp van?
Mondtam már, hogy nincs.
Kétféleképp.
– Lesz?
Annál azért hamarabb.
– Volt?
Nem olyan régen!
– A soha múlt idő?
Talán.


