VÖRÖS ISTVÁN

A fejlődésről
Az ember föladott vadságából
a beszéd kedvéért és a beszéd
segítségével. Az ember, ez a fura faj,
melyről semmit nem tudok,
és amelyhez tartozni nem is
kívánok. De hát akkor mi inkább?
Természetesen delfin, aki
eufóriában ugrik ki az óceán
hánytorgó vizéből, vagy bálna,
aki mélyhangú végtelen énekével
tengereket bömböl tele, a cápák
bátorsága kihull, mint egy pár régi
fog a rosszul sikerült harapáskor.
Az ember föladott vadságából,
és most megint ez következik, ez kell
következzen, minden fegyvert le kell
tegyen, ahogy elvesztette szőrét,
körmösítette karmát, barátságossá
tette fogait. A beszéd után megint
jön valami, a képzelet tovább
erősödése, virtuális világbéke,
szavak után betűk, betűk helyett
karakterek, karakter karakter után,
mélyhangú végtelen ének, énekek
éneke, terek zsugora, kiforduló
cápafog, űrséták, fegyvermentes
övezet a Holdon, az emberi vadság
mauzóleuma, emberkert, zarándokút
a Mars felé.

Önimádat
Mindaz, amit csinálok, nyugodtan
elveszhet. Majd megérti más, amit
megértettem, és mindegy is, hogy
olvasó az, és az én nevemet vési
az emlékezetébe, vagy író, és
a magáét az enyémbe.
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Kézirat nem semmisül meg, mondja
Bulgakov. De amit egyenesen gépbe
írnak, és talán nincs is nyoma
az elektromosságon kívüli valóságban?
Nem a valóságról van szó,
ami kedvelvevő tapasztalati
tények összege. A világ
valóságon kívüli fonatáról.
Itt áramolnak az angyalok,
és ha nemes anyagukat
valami beszennyezi: az ördög.
Mindaz, amit csinálok,
ide ereszti gyökerét, és
innen csavarodnak gyökerek
föl abba. Nemcsak a fa él
a földből, a föld is a fából, tudjuk.
Lehullt leveleimmel beterítem
magam körül a talajt. Most épp
süt a nap. De majd sokan jönnek
erre, emberek, kutyák, esők. Hadd
rugdalják csak az avart, dobáljanak
egy botot a kutyájuknak. Azt se
veszem észre, ha a leveleket
halomba hordják és elégetik.

HALASI ZOLTÁN

Bologna
(részlet)
V.
Kié ez a fej, kié ez a szempár;
Aesculapius szentélyébe hozták?
És ez az újságfoszlányt szorító kéz;
a bosszúálló Mars elébe tették?
Hát ez a fül, ezt Minervának szánták?
Ezt a szandálos lábat Herculesnek?
Ez az emlő itt, Junótól tejet kér,
ez a sok anyaméh meg gyermekáldást?
És ezek a belek itt; Jupiterhez
könyörögnek, szűnjön a szorulásuk?
Votum solvit laetus libens merito?

431

