mindennek, úgy lenne logikus, mi értelme volna
a végtelenbe veszésnek? Felfoghatatlannak tűnő
rendszer. Az is, ahogy a semmiből megszületik

Egressy Zoltán

Curacao

valami, tágul, aztán zsugorodni kezd. Egyetlen
élőlény az egész? Vagy százmillió? De hát miért
csak itt létezne, és miért pont így, ez itt a két ide

Tessék, az italod. Pont most jössz ezzel, hogy
mi a világ? Sokkal könnyebb dolgokat se tudok
elmagyarázni. Kiskoromban őrületes probléma

termett szemed, ez a mindig méltatlankodó szád,
amivel a mindent akarod helyettem, ezt a helyet
itt előszobának hívják, ezt meg elkésett csóknak.

volt nekem ez az egész. Nem tudok plasztikus
magyarázatot adni rá. És ismertetni se nagyon,
az alaphelyzetet. Biztos az apróságok felől kéne

De hogy néz ki az, amikor nincs semmi? Nem
tudod elképzelni, mert vagy és beszélsz. Nem
lehetséges a semmiről fogalmat alkotni. Na, én

a nagyobbak irányába haladni, fordítva sehogy
se érthető. Ha a végén érek oda, ahol vagyunk.
Túl távoli asszociáció. Térben és időben is hibás

ezeken gondolkodtam kiskoromban. Semmire
nem jutottam. Látod, nem tudom jól elmondani
neked a világot. Az elmúlást felfogom, és azt is,

megközelítés. Lényegesen könnyebb lenne, ha
gyerek volnál, vagy valami törzsi ember, aki még
semmit nem tapasztalt meg a civilizáció durvább

hogy mit jelent a búcsúzás. Az utolsó éjszaka
rémülete. De a keletkezést már nem értem, az
nagyon távoli, nagyon másvilági valami. És még

vívmányaiból, nem ismeri a történelmet, és/vagy
írástudatlan. Akkor kezdhetném így: van a Föld.
A Naprendszer harmadik bolygója. Több bolygó

akad vakfolt szép számmal ezeken kívül is. Egy
szép nagy szilvesztert kéne csapnunk. Sajnos a
vetítés most már elmarad, bezárt a mozink, van

Szépirodalom

van. Néha nyolc, néha kilenc. Ez nagy rejtély, ki
tudja, a kilencedik létezik-e valójában. Időnként
csak hipotetikusan. Ez az egyik naprendszer. A

más baj is, elfelejtettem fagyasztott gyümölcsöt
venni a koktélhoz, blue curacaót se kaptam, nem
megyünk most már senkihez el, a tévéműsor nem

a naprendszer a galaxisunkban van. Csakhogy
ott még sok más naprendszer is megtalálható.
Ha kényelmesebb neked, ha valamiért jobban

kecsegtet semmi jóval, utcabált se rendeznek ma
errefelé. A saláta jól sikerült, egyél egy utolsó, jó
vacsorát, itt az italod is, fogd, idd meg, nehogy a

esik, bolygórendszernek is nevezheted. Vannak
csillagrendszerek. Nagyon sok csillagrendszer.
Rengeteg galaxis. A sok-sok-sok galaxis adja ki

nagy világfigyelésben végzetesen felmelegedjen.

az univerzumot. Bizonyos elméletek azt állítják,
vagy sugallják, hogy belőlük is több létezik. Ez
viszont így már multiverzumot jelent. Bezárunk,
nem tudunk mit kezdeni a komplex rendszerek
méreteivel. Olyan, mint az őszi levélhullás, vagy
mint a szerelem. Elméletileg végesnek kéne lenni
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