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Akkor kelek, amikor még mindenki alszik. Télen a legnagyobb fagyban indulok el
éjjel, és napfelkeltekor jövök vissza. Nyáron napfelkeltekor indulok, nappal érek
vissza, és meleg van. A domboldalban lakom, a szobám ablakából látszik az az
épület, ahová indulok, meg szoktam nézni. Az épület magas, kiemelkedik a többi
közül – ebben a porfészekben akár felhôkarcolónak is tûnhet, noha egy igazi fel-
hôkarcoló mellett olyan lenne, mint mellettem egy tacskó. Onnét is szoktam
figyelni ide, haza figyelek, csak nagyon nehezen találni meg az épületet, az abla-
komat meg már nem is látni, mert kicsi és messze van. A látás a legfejlettebb
érzékszervünk, de ez is kevés a távolság áthidalására. A két hely között nincs kap-
csolat, csak idegenség. Akár éjszaka van, akár napfelkelte, mindig megnézem a
várost, mi elôtt elindulok, mert szeretem nézni. Innét jól látszik a nagy része, a bel-
városra néz az ablakom. Odafenn a hegyen, fölöttem, a luxuslakások ablakaiból
még szebb lehet, és biztos többet látni belôle, bizonyára az ablak is nagyobb. A
szoba is. Én itt lakom lenn a domboldalban, a sínek mellett, egy ütött-kopott épü-
letben, amelyet sûrû orgonabokrok vesznek körül. Az épület valaha állomásépület
volt, itt van nem messze a fôállomástól, ha kinyitom az ablakom, beáramlik a vo -
natszag, májusban az orgonáé is, és beszûrôdik a hangosbeszélô zaja. Mindig tu -
dom, milyen vonat megy, mikor, milyen irányba. Soká tartott megtanulni, de az
em ber önkéntelenül is megtanulja. A padlásszobát bérlem. Egy öreg néni lakik itt,
félig süket már, a nyugdíja mellé jól jön az a kis pénz, amit tôlem kap. Nekem is
megéri, mert itt lakom a központban, és még így is kevesebbet fizetek, mintha egy
kül városi panelben élnék. Bár szeretem a külvárosokat is, a lelakott panelnegye-
dek néptelen játszótereit. Nem tudom, ezt is szeretem. Az embernek egy idô után
úgyis mindegy, megszokja. Más lehet, hogy akár varázslatosnak is találná a helyet.
Mielôtt ideköltöztem, nekem is annak tûnt egy ideig. Tetszett, hogy van olyan kör
alakú ablak fent, mint az összes régi állomásépületen, akár városon, akár falun. Az
itt a sínekre néz, a szobámmal szomszédos, szembeni szobában van, onnét vezet
le egy létra. Az egy kisebb szoba, padlásnak használják, tele van régi kacatokkal,
ezek tök érdekesek, meg egyébként is, szoktam ott üldögélni, és bámulni a síne-
ket. Kár, hogy az én ablakom nem kör alakú. Be tudnám állítani, be tudnám állí-
tani magam, hogy a Hold éppen a középpontjában legyen. És a felkelô nap egy
pillanatig pontosan kör alakú fényt vetne a szembeni falra, aztán persze egyre ová-
lisodna. Így csak megnézem a várost, aztán indulok. Általában gyalog járok. Nem
sze retem a tömegközlekedést, sôt, semmilyen közlekedést, vagy jármûvet. Az em -
ber használja a lábát, azért van. Ha menni akar, menjen önerejébôl. Mi vagyunk az
egyetlen faj, ami idegen erôket használ fel saját céljaira, rabságba hajtjuk ôket,
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hogy nagyobb hatalomra tehessünk szert. És mi vagyunk az egyetlen faj, aki saját
ma gát fogja kipusztítani, már közel az idô. Persze van, amikor elalszom, és gyalog
nem érnék oda. Ez ritkán van, például ma, akkor tömegközlekedek, de nem sze-
retem azért sem, mert az embert viszi, az ember nem ura a haladásnak, az akara-
tát kell, hogy feláldozza, nem állhat meg, nem térhet el, nem találkozhat, nem
szemlélôdhet, be van zárva egy kicsi, térben haladó térbe, és ez hiba. Szeretnénk
olyan gyorsan mozogni, mint a fény, de ez nem sikerülhet. Gyalog megyek le a
Račianské mýto-ig. Ez egy negyed óra, elég hosszúnak tûnhet, ha az ember nem
jár gyalog. Lemehetnék a Karpatskán és trolival tovább, de ilyenkor még nem jár.
Az tán a Račianskén felszállok az elsô villamosra. Senki sem utazik rajta. Néha egy
vagy két ember. Az utcák néptelenek, a villamos üres megállóknál áll meg, majd
fel zúg, és tovább. Az épület már a megállóból látszik, sôt magasodik. Én a hátsó
be járaton megyek, el kell mennem az egész épület mellett, és olyankor kicsinek
érzem magam. Aztán a szokásos szituációk: felkeltem a portást, aki elôbb automa-
tikus mozdulattal félálomból átadja a kulcsot, aztán bosszús, de azért rögtön le -
hunyja épp felnyitott szemét, hogy visszatérjen oda, ahonnét visszacitáltam. Sze -
rintem, ha egyszer látna, nem ismerne fel, tuti, hogy nem emlékszik rám. Ezután
fel megyek a harmadikra, kiveszem a vödröt, a felmosórongyot, a tisztítószereket, a
sár ga gumikesztyût. Mindig ugyanaz, de váltogatom a helyet, ahol elkezdem. Álta -
lá ban évszaktól függ. Nyáron a keleti folyosón kezdem, mire felmosom, már fény-
lik a padló az elsô sugaraktól, szépen egyenletesen. Mindenhol annyi fény van,
amennyi kell, hogy legyen. Ha piszkos volna, akkor egyrészt tompa lenne a fény,
foltokban fénylene, máshol meg matt, szürkés foltok, csíkok lennének. Így tiszta
és érintetlen. Szûz. Absztrakt. Persze ez is csak idô kérdése. De holnap újra jövök.
Minden nap jövök. Ugyanazokat a tereket járom be, az egész felületen végigme-
gyek, mindenhol. Kifejtett energiám tulajdonképpen eloszlik a harmadik egész
felületén, egyenletesen. Merthogy az egész harmadik az enyém. Jobban ismerem a
har madikat bárkinél. Ez egy snassz és nóbl hely, minden ép és személytelen, érin-
tetlen, egyforma, letisztult, mire végzek olyan, mintha nem járnának itt emberek,
per sze hülyeség, mert pont akkor érkeznek, és lôttek az egyenletes fénynek, a
tiszta padlónak, jönnek, és utánuk csak a nyomuk marad. Ha feltakarítom, akkor
nyomuk sincs. De persze megvannak az apró, elejtett jelek, amelyekrôl senki sem
tud, rajtam kívül. A vécében a csempe szélére pingált szavak. A folyosó végén az
üres szobában, ahova dohányozni járnak, ott is van a falon egy kis bejegyzés. Az
em berek mindenhol otthagyják a nyomukat. Én bejárok az irodáikba. Tudom, ki -
nek milyen fénykép van az asztalán. Kinél van szobanövény. Nagyon kevés jel
van, az itt dolgozók asztalai teljesen üresek, személytelenek. Mindenki ugyanazt a
toll tartót, egéralátétet, irattartót kapja. Ugyanazok a bútorok, ugyanúgy elrendez-
ve, ugyanazokkal a számítógépekkel. A képek, amik már elôttük itt voltak, is sze-
mélytelenek: színfoltok, egyik szín átmegy egy másikba. Közelebbrôl látszik, hogy
nem eredetiek, papírra nyomtatták ôket. Persze nem olcsó plakátpapírra, az fény -
le ne, és a fényfoltok eltakarnák a színfoltokat, annyira azért nem csórók. Senki
nem vette le még, és nem tett helyébe másikat. Biztos szándékosan rejtegetik a
személyes dolgaikat. Lehet, hogy benn vannak a fiókban, de azt nem nyitom ki.
Egyébként is zár van rajta. Nem tudom, hogy bezárják-e, még sosem próbáltam,
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nem túrok, nem lépem át a határokat. Az iratokba sem lapozok bele, azt sem tu -
dom, mit dolgoznak itt az emberek. Ma már sehol sem tudni. Mindenhol csak szá-
mítógépek és papírok. Dolgoztam már pár helyen, máshol sem nagyon lehetett.
Nem is érdekel. Itt is ugyanolyan, mint máshol. Pedig itt sem leszek örökké, elme-
gyek innét is, ha meguntam ezt a helyet. Úgy unhatom meg, ha megismerem. Ak -
kor fogom magam, és nem jövök többé. Nem akarok mindent tudni, mert tudom,
hogy az lehetetlen. De egy nap majd felkelek, és tudni fogom, hogy utoljára me -
gyek. Akkor elmegyek máshová, és új élet kezdôdik. De ma még nem. Ez a nap is
ugyanolyan, mint a többi. A többibôl sok van, ez a többi hosszú és monoton,
utána váltás van, és más többi. Mondjuk lehetnék máshol is. Tökmindegy, csak a
formák változnak. Mondjuk ezek a színfoltos képek. Mindenhol ugyanolyan
méretû képek vannak. Nagy a gyanúm, hogy össze lehetne rakni ôket puzzle-nak,
és akkor kiad egy egészet. Lehet, hogy értelmeset is. Képet, ábrát. Persze ezt nem
tudni. Lehet, hogy egyszer bejövök korábban, és kipróbálom. Mindenki csak egy
kis részt kap, de errôl nem tudnak. Azt hiszik kaptak egy absztrakt festményt, de
nem, csak szilánkot kaptak. Vajon mi lenne, ha tudnák, mi lenne, ha közösen
összefognának, és összeraknák. Semmi. Megcsinálnák, aztán kedvetlenül röhög-
csélnének. Nem látnák, pedig ott van. Most vége, az irodák készek, a fénysáv szép
lett. Tovább. Olyan emberek járnak ide, akik nagyon fontosnak hiszik magukat.
De mikor elmegyek, látom a fáradt arcokat, kihunyt szemeket, gondterheltséget,
amik egy pillanat alatt megváltoznak, ha figyelik ôket. Mosoly és bájcsevej, elôbb
kávé, vagy tea. Cukor van, méz is. Tej is. Rum nincs, az itt nem trendi, és munka-
helyen nem iszunk, mert kibasznak. Tehát ôk fontos emberek. De valahogy ôk is
ugyanolyan szarcsíkot hagynak maguk után a vécécsésze falán, mint bárki más. A
vé cének különösen fontos szerepe van. Kultúrátlan eltüntet egy anyagi mellékter-
méket. A testünk mûködésének szükséges velejárója. A természet sem tökéletes, a
teremtô meg tudja, mit miért csinál, és ez így van helyén. A vécé az intimitás
helye. Itt senki sem néz, noha ettôl való félelmeink itt felerôsödnek. Az itt dolgo-
zók egy pillanatra maguk lehetnek magukkal. Persze ez sem kellemes, hiszen testi
determinációnkra emlékeztet. Szeretnénk szabadnak érezni magunkat, gyorsan el -
felejteni a láncainkat. Ezért gyorsan eltüntetjük a nyomokat. A vécé a feledés he -
lye, a csészében Léthe vize zubog. De nyomok mindig maradnak. Én tudom. Un -
do rodom a vécétôl. Ha az enyém lenne, talán nem undorodnék, nem tudom. Itt
idegen melléktermékek halmozódnak. De melléktermékbôl lettünk, és mellékter-
mékké leszünk. Mintha sírokat gondoznék, ahonnét a holtak az alvilágba jutnak.
Ka puk. Elég sötét van itt, kicsi az ablak. De most jutalmul jöhet a tárgyaló. Az
fényes lesz, most fog besütni a nap, üvegbôl van egy egész fal. Azt az egészet le
kell mosni. Nemtom minek, hisz kívülrôl koszos, de ez lett mondva. Félelmetes
érzés. Nekidôlsz a ronggyal a falnak, mintha a csillogó levegôbe akarnál csapni.
Az üveg olyan fal, ami átlátszó, átengedi a fényt. Úgy tesz, mintha nem létezne. A
le vegôt nem engedi át. Kívülrôl, már ha alacsonyabban lennék, és látszanék, hir-
telen azt hihetnék az utcán az emberek, hogy megôrültem, kaparom a falat, vagy
ki akarok szabadulni. Becsukott szemmel szoktam mosni, törölni, mert éles a fény,
és vakít. Amikor kijövök innét, lilákat, meg zöldeket látok, és mozognak. De hiába
né zek a fénybe, még ha meg is szokja a szemem egy idô után, nem látok semmit,
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a fénytôl nem látom a fényt. Eltakarja magát. Annyira elvakulok, hogy fáj, és sötét-
séget látok. Ezért inkább becsukom a szemem, és törlöm az üvegfalat, és érzem,
ahogy melegít. Vagy nem is melegít, de valahogy érzem a fényt. Itt el szoktam
húzni általában, mert ez a nap legfényesebb ideje, hát elhúzom. De nem mindig,
van, amikor fáradt vagyok, vagy nincs kedvem, de aztán bánom legtöbbször. Sze -
retném tudni, hogy mi a fény. Persze, vannak fotonok, azok érdekelnek, mert nem
tu dom pontosan micsodák. Kell szereznem egy könyvet, antikból lenne a legjobb,
az olcsó, de ebben a városban lehetetlen. Nem szoktam olvasni, csak ha érdekel
va lami, ez érdekel. De általában nem akad a kezem ügyébe semmi használható,
úgyhogy feladnom. Az internetet kerülöm, mert ott minden ami van, valójában
nincs. Jobb a könyv, legyen a gondolat anyagba zárva, jelekkel kódolva. Végül is
azt sem kell tudnom, mi a fény. Minek nekem azt tudnom. Húzom még egy kicsit,
hogy legalább érzékeljem. De aztán fel kell még mosni az egész tárgyalót. Itt már
a fényt mosom fel, tisztítom. Azt hiszem, a fénynek lehet valami köze a tisztaság-
hoz. És itt figyelni szoktam az árnyékom. Ahogy kivág egy foltot a fényszônyeg-
bôl, és a folt mozog, és a folt miattam van. Folyamatosan benne van a nyomom a
fényben, és nem tudom úgy csinálni, hogy ne legyen. Pedig ha nem lenne, akkor
az sem biztos, hogy élnék. A testem vet árnyékot. Ezek a fotonok nem tudnak
megkerülni. A gravitációs erôm annyira elenyészô, hogy meg sem kottyan nekik.
Egyébként az is lehet, hogy semmi közöm az árnyékomhoz. Hisz bárkinek állhat
így a haja, lehet ilyen alkata, lehetne bárki másé is. Viszont mindig azt csinálja,
amit én, pontosan, egyszerre, egy idôben. Mindenkinek van árnyéka, akinek teste
van. Mindent másol. Másolja a tested. De nem tökéletes másolat, hisz bárki másé
is lehetne, és nem is tökéletesen másol, hiszen az sík felület, és az arányok is elto-
lódnak. Azt hisszük, hogy csak a forma változik, és lehet, hogy ebben is minden
ben ne van, ami az elôzôben, a testben, annak mozdulataiban benne volt. Va ló -
jában információk, jelek vesznek el. Hamis képet ad. Hamis másolat. Csak töredé -
ke ket kapunk, amibôl az egészet sosem rakhatjuk össze, túl sok az, amit nem tud-
hatunk. Az árnyék olyan, mint az idô, mert az idô is az örökkévalóság töredékes
és torz másolata, mely nem adja ki az egészet. Az is érdekel, hogy mi történik az
ár nyékkal, ha az embert minden oldalról megvilágítják, ha teljes fényben áll. Ak -
kor nem lehet árnyéka, de hová tûnik akkor? Viszont ha annak van árnyéka, aki-
nek teste is, akkor akinek nincs árnyéka, annak teste sincs. Vagyis eltûnik az
ember teste az árnyékával együtt. Nem tudni hova. Szóval érdekes ez a fény. Biz -
tos erre sem jövök rá sosem, de nem baj. Nem törôdöm a fölösleges dolgokkal. A
fö lösleges dolgok a szomszéd szobában laknak, nem nálam. Nálam ágy van, meg
szekrény. Ennyi szükséges. Minek halmoznék, itt is csak átmenetileg vagyok. Ha
már nem lehetek teljesen szabad, legalább valamennyire próbáljak meg az lenni. A
kacatok is feleslegesek, ezért nem érdekelnek. Ismeretlen tárgyak, plüssmaci, jó
té pett, fekete-fehér fényképek ismeretlen emberekrôl, füzetek tele ismeretlen
emberek írásával. Mesélnek, de nekem semmit sem mondanak. Persze, lehet,
hogy egyszer majd elkezd érdekelni, és feltúrom, bóklászok, olvasom, rakosgatom
ezeket a dolgokat. Egy ideig szórakoztató lehet, az ember rájön valamire, de való -
já ban a felismerésnek nincs köze magukhoz a dolgokhoz. Mondjuk azok történe-
téhez. Nem tudom, hogy érdekelnek-e történetek. Tárgyaké, embereké, helyeké,
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dolgoké, satöbbi. Eddig mindig úgy tûnt, hogy minden történet ugyanolyan, csak
a formák változnak. De ez ennél sokkal bonyolultabb. Mert például a vonatoknak
is van története, már egy útjuknak is van története. És hány olyan ember ül benne,
aki nek megvan a saját története. Mondjuk késik a vonat. Akkor mindenki késik,
hacsak le nem szállnak vagy ugranak a vonatról. Ez a késés mindegyik történetbe
be kerül, sôt, alakíthatja a történetet. Hiszen ha ok, akkor okozatot vált ki. Persze
an nak, hogy késik, is megvan az oka. Az ok tehát maga is okozat. Elromlott vala-
mi a vonatban, vagy késett egy másik vonat – de miért. Biztosan annak is megvan
az oka. Ki tudja milyen hosszú a sorozat. Lehet, hogy ez a történet, nem tudom.
Így viszont minden mindennel összefügg, és a történetek összekapcsolódnának, a
szálak valami hálóvá állnak össze, mintha az egész szövet lenne. Vagy mint az
agy sejtek. Kromoszómák. Az érdekel, hogy vajon az elemek száma véges vagy
végtelen. Mert akkor a lehetôségek és a lehetséges kombinációk száma is véges,
avagy végtelen. Ki tudja, mi váltotta ki a vonat késését, és mit vált ki a vonat késé-
se. Mondjuk ezért szeretem, ha minden rendben van. Ez persze nem azt jelenti,
hogy a dolgoknak a maguk helyén kell jól mûködniük, hisz a dolgoknak nincs he -
lye, és a mûködésük nagyon sok féle lehet. Szerintem csinálja mindenki a felada-
tát, azt, amiért itt van. Semmi mást, az bôven elég, több már sok és felesleges len -
ne. A feladatom például, hogy kitakarítsam a harmadikat. A tárgyaló, és vécé kész,
meg egy folyosó, már csak négy maradt. Minden folyosó ugyanolyan hosszú,
ugyanolyan magas, ugyanannyi egyforma iroda nyílik belôle, csak az irányok vál-
toznak. Olyan labirintusban vagyok, ami tökéletesen átlátható, ahol az ember nem
veszik el. Legalábbis szó szerint, hisz nincsenek elágazások. Olyan labirintusban
va gyok, ahol mindegy, hol van az ember, mert bárhol máshol is lehetne. Mindegy,
hogy melyik folyosó közepén áll, ugyanolyan, mintha bármely másik folyosó kö -
zepén állna. Akár több is lehetne belôle, mint a folyosókból és ajtókból, ugyan-
olyan és egyforma, ugyanazon a helyen, mégis máshol, egyszerre sok helyen,
ugyanazon a helyen, ahol mégsincs sosem jelen, hanem mindig máshol van, mert
akár máshol is lehetne amikor itt van, és mindenhol van és sehol. Olyan labirintus -
ban vagyok, amiben nem lehet elveszni, mert az ember folyamatos elveszettség-
ben van. Ha nem lennének ablakok, és csak a mûfény világítana, nem lenne re -
mény. Így legalább tudni, hogy az egyforma folyosókban más a fény, máshonnét
jön, és más szögben vetül. Persze a fény is változik, a fény folyamatosan mozog,
csak elsô ránézésre tûnik állandónak. Huszadik, harmincadik ránézésre venni csak
észre. Folyamatos ránézés után, amikor már nem az emberbôl ered a nézés, de a
né zésbôl az ember, felbomlik az idô, és nem a fény mozog, hanem a folyosók a
fényben, akkor rá kell jönni, hogy a fény mozgása is csak látszat, és a fény valójá-
ban mozdulatlan, minden más mozog, ezek a folyosók mozognak állandó mozdu-
latlanságukban. Sok folyosó van, négy vagy huszonnégy, vagy négyszáznégy, szá-
molható vagy számolhatatlan, mindegy. Ki kellene próbálni összerakni a képeket.
Azt hiszem egy folyosó irodáinak képei összeállíthatók, és kiad egy egészet, és ez
minden folyosóról elmondható, ugyanakkor az egészek is csak részek és töredé-
kek, és végül minden folyosó összerakott képei összerakhatók, és akkor meg len -
ne az egész harmadik, és azután ugyanúgy a harmadik képe a második és negye -
dik kel állna össze az egész épület képévé. Az érdekel, hogy az már egész lenne-e,

EE



vagy csak töredékekbôl összerakott nagyobb töredék. Egyszer lehet, hogy kipró-
bálom. Bejövök jó korán. Akkor majd mindent megtudok, és nem jövök többet.
De ez nem ma lesz. Ma még várnak a maradék folyosók. Sorban megyek, mindig
ugyanabban a sorrendben, a legsötétebb folyosó marad a végére, utána lemegyek
a takarító cuccokkal a pincébe, a vibráló mû fénybe. Addigra már jönnek az embe -
rek, és én megyek. Mindig jönnek, és én mindig megyek. Mindig takarítok, mindig
ugyanott, ugyanúgy. Mindig, rendszeresen, de nem örökké. Az emberek nem ér -
dekelnek, jó is, hogy megyek, mert jönnek ôk. Rend szeresen jönnek. Lehet, hogy
nem egy idôben, de mégis rendszeresen. Kü lön ben is, mit számít az idô – a tény
ma ga, annak ismétlôdése. És én végül mindig le megyek a mûfénybe. Ott nincs élô
fény, csak folyosók végtelen hálózata, egyfor ma folyosók végtelen sorozata. Ott
félek, és mindig eszembe jut, hogy nem csak ezen folyosó ezen pontján vagyok,
de mindegyik folyosó ugyanazon pontján egyszerre. Megrémülök, mert nem tudni,
me lyik vagyok én, az, aki itt van most, vagy máshol, más másholokban és más
mostokban. Lehet, hogy csak másolat vagyok, mind azok vagyunk, és egyikünk
sem másolódott a másikról, mégis egy for mák vagyunk, és sosem találkozhatok a
másik magammal, mert egyformán mozgunk és haladunk, ezért elkerüljük egy-
mást. Ez törvényszerûség. Árnyékok vagyunk. Vagy tükörképek, és minden tükrö-
zés törvényszerûség. Ha megbomlik a törvény, és találkozunk magunkkal, megha-
lunk, mert elszakadnak a törvény láncai.

Z. 

Sokat szoktam sétálni. Leginkább azt a helyet szeretem, ahol a fal mellett megy a
járda, a járda alatt az út – gyakran járok oda. A Prágai út mellett van, a domb olda-
lában. Masszív betontömbök sorozatából áll az a fal, a dombot támasztja, aminek
az ol dalából levágtak egy szeletet, hogy utat építhessenek. A fal a domb mellett fut
végig. Az úttal párhuzamosan a járda is, mint egy hosszú-hosszú terasz, része a fal-
nak. A domb és a fal tövében, a járda alatt, fut a négysávos út. Alattam haladnak
el, folyamatosan jönnek, rendszeresen, lehet, hogy nem egy idôben, de rendsze-
resen. Magasan vagyok, de nem eléggé – még kétszer ekkora magasságban van-
nak a fák felettem. Egyik felemrôl a levegô, alatta az út, távolabb a sínek, azon túl
a szom szédos domb, szélében a Jaskový rad. Csupa párhuzamos utak egymás mel-
lett és után, aztán a túlon lévô domb a házakkal – mintha a sínek tükröznék a két
dombot, a két utat – lehet, hogy aki a Jaskový radon megy most, mint én, velem
egy idôben, is ugyanezt látja, s az is lehet, a tükörképem megy ott. Másik felemen
a fal, magas és meredek, épületnyi, fölém magasodik, fenn a fák lombjai látszanak
– mintha levágták, megcsonkították volna a dombot. A tömbök vannak vagy jó
ölesek, lehet, hogy nagyobbak, hogy elbírjanak ekkora tömeget. Elég félelmetes,
mert gyakran repedések találhatóak rajtuk. Lehet, hogy egyszer megindulnak, és
az egész domb lecsúszik az útra, a takaros kis házakkal, amik majdnem a csúcsig
fel ér nek a többi irányból. Akkor pedig, ha a síneken túli domb ennek a tükörké-
pe, egyszerre és egy idôben dôlnek le. Az ember kicsinek és eltaposhatónak érzi
ma  gát. De akkor mit mondjon a szegény hangya – ilyenkor tavasszal gyakran elô -
jön az egész raj a repedések közül. Birizgálom a bolyt, megriadnak, rohangálnak,
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kissé kitágul a hangyafolt. Szegények azt sem tudják, hogy vagyok. Persze azt sem
tud hatják, hogy ôk hol vannak, és hogy egyáltalán vannak – mondjuk legfeljebb
érzik csak. És ha odalépek, nem tudnak a cipômrôl. Ha kétdimenziósak lennének
va lóban – mint ahogy az innét felülrôl tûnik – akkor nem is tudhatnának a bakan-
csomról, csak a bakancsom talpának arról a felületérôl, ami az o felületükkel érint-
kezik. Az ô felületük az ô világuk, a bakancsom többi része pedig az ô világukon
kívül esik. Persze háromdimenziósak – csak picik. Akkorának tûnhet nekik a ba -
kancsom, mint nekem ez a domb. Persze hangyák ôk, semmit sem foghatnak fel
az említett dolgokból. De ettôl még csodálatosak. Micsoda rendszer van az életük-
ben. Tulajdonképpen minden szükségeset tudnak, amit nem tudhatnak, azt nem is
kell tudniuk. Hangyaként elég kevés dolgot tudhatnak. Mégis, ennek a városnak
egy aprócska területén él egy hatalmas hangyaváros, és szerintem ez csodás. Per -
sze az is elképzelhetô, hogy ez a város is csak egy boly azok közül, amik ezen a
vi lágon vannak, és akkor mondjuk a földgolyó megfelelhetne ennek a dombnak.
A földgolyón kívüli területeknek pedig megfelel minden más terület. Az ember, ha
hangya, akkor ugyanúgy nem tudhatja mi történhet, és fel sem foghatja, hogy más
világból a miénkbe érkezett töredékek, jelek mik valójában. Nem tud a ba -
kancsról, csak a nyomáról. Csak a felületet látjuk, és képtelenek vagyunk egy kö -
vetkezô dimenzióba bepillantani, esetleg gondolkodni benne. De ha az ember
hangya volna, akkor például testének többszörösét is elbírná, vagyis a fal beton-
tömbjeit egy ember akár egy nap alatt is összehordhatná. Mi gépeket használunk,
vagyis idegen energiákat hasznosítunk céljaink elérésére. Ezt semelyik más ismert
lény nem csinálja. A majmok, némely madárfaj használ eszközt, de az eszközzel a
sa ját energiáját, legfeljebb a gravitációt használja. De lehet, hogy él valahol ilyen
faj. Olyan sok mindent nem ismerünk. Ki tudja, hány világ él a hangyák és a han-
gyányitól kisebbek alatt, úgy, hogy nem tudatosítja a másik létét – s ki tudja hány
van fe lettünk, amirôl nem tudunk. Vajon hány világon haladok át, miközben ezen
az úton végigmegyek, és hány világ számára nem haladok egy tapodtat sem. Le -
het, hogy tényleg nem haladok, hogy valójában csak mindig egy helyben állok, és
csak a világ halad körülöttem. Szeretek sétálni, áthaladni helyeken, dolgokon,
ismert és ismeretlen utakon végigmenni, elveszni, és semmit sem tudva dönteni a
keresztezôdéseknél. De ha leülök, és csak a világot figyelem, akkor a világ halad
körülöttem. Még ha leszámítom az autókat, az emberi jelenlétet bizonyító zajokat,
akkor is ott a szél, a levelek mozgása. És ha nagyon-nagyon soká maradok, akkor
a levelek sárgulását is látom – hisz ez is mozgás. A mozgás nemcsak a térben lévô
helyzetünk megváltoztatása. Az idôben változtatott helyünk is mozgás, az, amit
csak változásnak nevezünk. De valójában a mozgás és a változás egy és ugyanaz.
Mi vel testem átviteléhez energiát kell kifejtenem, lassú vagyok. De lehetnék las-
sabb is, lehetnék hangya, és akkor egy teljes nap is kevés lenne ahhoz, hogy
végigmenjek ezen az úton. Míg végigmegyek ezen az úton, nem csak térben, idô-
ben is változnak a dolgok. Bezzeg, ha gyors lennék, mint mondjuk a fény. Ha egy
tökéletesen mozdulatlan pontból nézek, az idôre figyelek, az idô mozgására. Ha
olyan gyors lennék, mint mondjuk a fény, csak a térre figyelhetnék, és nem múlna
közben az idô. Mire innét elérnék az út végére, az út elején lévô fa levele egy sze-
mernyit sem nône attól a pillanattól kezdve, hogy elindultam az úton. Persze, ha
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olyan gyors lennék, mint a fény, akkor nem is érzékelném a teret. Ha pedig való-
ban mozdulatlan pont lennék, akkor nem érezném az idôt. Mindkét esetben holt
lennék, hiszen az élet változás, és a változás mozgás. Ez a fal holt, de a holtak is
megmozdulhatnak. Megindulhat a hegy. Ez persze külsô hatás, a fal nem mozdul,
ha nem mozgatva van, és külsô hatásra. Mondjuk ebbe a résbe benyomok egy vas-
rudat, és feszíteni kezdem. Ha a körülmények megfelelnek, kibomlik a hegy. De
ha a körülmények megfelelnek, akkor ezt egy hangya is elindíthatja. Ha a körül-
mények megfelelôek, akkor a hangya kis ereje is képes ledönteni ezt a hatalmas
falat, közlekedési balesetet, sérülést, halált okozhat. A hangyának mindegy, sem-
mit sem tud errôl. De végül is a mi világunkhoz tartozik. Lehet, hogy ha végigme-
gyek egy úton, egy számomra ismeretlen világban a sétám hatalmas kataklizmát
okoz. Mindent önmaga mérete határoz meg – miközben a méret pusztán viszonyí-
tás kérdése, tehát semmitmondó és relatív. Ezen kívül mindent a mozgása határoz
meg – miközben a mozgás pusztán viszonyítás kérdése, tehát semmitmondó és re -
latív. A mozgás és a változás, tudjuk, egyenlô. És persze meghatározó a milyenség
is, vagy minôség, vagy tulajdonságok, ilyesmi. Ha fény lennék, számomra ez az út
nem létezne. Ha hangya lennék létezne, csak nem tudnék róla. A hangya milyen-
sége és a fény milyensége nagyon különbözô. Biztos összefügg ez a három dolog,
egyszer majd megértem hogyan, és azt is, hogy valóban ez a három van-e – mert
az is lehet, hogy ez csak egy, hogy ezek egyetlen dolog különbözô megnyilatko-
zásai, formái, és az is lehet, hogy sokkal több dolog van, amit képtelen vagyok
még megérteni. De egyszer megértem, mert kíváncsi vagyok és érdekel. Csak nem
most. Bár azt azért szeretném tudni, hogy lehet-e mindent megtudni, vagy nem.
Azt tudom, hogy ez az út nem lehet végtelen, mert sokszor jártam itt, de ha nem
jár tam volna, akkor is tudnám, hogy kell, hogy legyen vége. Mondjuk az ember
éle te folyik, ô meg mintha vízesés alatt állna. Vagy az ember halad, áthalad dolgo-
kon, mondjuk élete útjának állomásain. Szóval mindegy ki mozog és ki áll. Ahogy
itt megyek a fal mellett, betontömb betontömb után halad el mellettem. Itt, me gint,
megint, újabb. Így megyek át a dolgokon, és ismerek meg – hisz azt már bejártam.
De lehet, hogy ez az út nem az én életem, ami véges. Mert elképzelhetô ez az út
végtelennek is. Mondjuk azt, hogy ez az út a megismerni való dolgok betontömb-
jeinek sora. Szóval jó lenne tudni, hogy van-e annyi betontömb a világon, ami
kiadná ezt a sorozatot. Hogy az út véges, vagy végtelen-e. Hogy a betontömbök
száma véges, vagy végtelen-e. Vagyis, hogy a sorozat véges-e vagy végtelen. Ha
véges, akkor van vége a megismerésnek. De ez sem garantál semmit. Mert mi van,
ha körbeér az út, ha az egész dombot körbefutja, mint a leborított tölcsér széle.
Akkor az út végtelen, hiszen nincs sem kezdete, sem vége, hiába mérhetô – vi -
szont a betontömbök száma véges. Igen, az ember elôbb vagy utóbb rájön, hogy
körbeért, hisz ismerôs a környezet. De mi van, ha nincs mibôl ítélni, nincs kör-
nyezet, nincs mihez viszonyítani. Ha szemben is fal van, és fedett az egész, és mû -
fény világít. Ha minden egyforma, és a tömbök csak monotonon ismétlik egymást.
Akkor a tömbök véges számúak, és a megismerés mégis végtelen. Nem tudjuk,
hogy véges számúak a tömbök, és azt sem tudjuk, hogy az út egy kör, és körbe-
körbe haladunk. Iszonyú sokáig tarthat felismerni azt az egyetlen tényt, ami rá ve -
zethet a kör felismerésére. Az út elhajlik, hosszú út megtétele, hosszú idô eltelte
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alatt is ugyanúgy és ugyanabba az irányba hajlik. Sokat kell járni, és sokat kell
gon dolkodni ahhoz, hogy ezt az egyetlen, de szemet szúró dolgot felismerjük.
Hisz nem tudhatjuk, hogy fél óra gyaloglás után nem hajlik-e más irányba az út.
Ha meg arra figyelünk, ami körülvesz, akkor végül is folyamatosan ugyanaz van,
ugyanazok a tömbök. Mondjuk egyik kopottabb, mint a másik, egyiknek recésebb
a széle, mint a másiknak, egyik világosszürke, másik sötétebb – de mindez nem
számít, mert lényegében egyformák. Pont ezért elég lenne egyet megvizsgálni. Le -
het, hogy egyáltalán nem kellene menni, meg kellene állni. Lehet, hogy a megál-
láshoz elôbb fel kell ismerni a kort. Lehet, hogy a mozgástól sokasodnak meg a
dolgok. Ha megtalálnám az abszolút nyugodt pontot, ha nem mozognék, ha
semmi sem mozdulna bennem, akkor eltûnne a sokaság, a sokféleség. Persze, az
is lehet, hogy fordítottan is igaz. Ha gyorsabb lennék, mint a fény, akkor is el -
tûnne. Ha az út kör, akkor a fény folyamatosan, végtelen gyorsasággal keringene
benne, ugyan ak kor nem létezne számára sem a kör, sem a keringés. A fény olyan
gyors lenne, hogy elérné az abszolút nyugodt pontot, egyszerre és egy idôben
lenne jelen az egész térben, egyszerre ezen és a túlsó oldalon, olyan gyorsan
haladna, hogy áll na. Egy helyben, és ez az egy hely az egész területet tenné ki.
Olyan lenne, mint az elektron az atommag körül. Egy állóhullám. De honnét nyeri
az elektron az ener giáját. Mert ha sípba fújok, akkor az én energiám hozza létre a
hullámot. De ki fúj az atomba? Ha ebben a körben keringene a fény, vagyis hullá-
mozna, megállna-e? Mert szerintem meg kellene állnia sok-sok idô elteltével, ha
pedig nem áll meg, akkor valami mozgatja, valaki fújja. Azt hiszem kell mozgató,
vagy valaki fúj ja ezt az egész világot. Hisz minden csak hullám, rádióhullámok,
fényhullámok, infravörös, ultraibolya, röntgenhullámok, gammasugárzás, kozmi-
kus sugárzás – ez csinálja a fehér zajt. Ennyirôl tudunk, mert ennyit mérünk,
vagyis ennyit tudunk va lamihez viszonyítani. De létezniük kell magasabb frekven-
ciáknak, mert ha nem léteznének, akkor nem lennének ezek az alacsonyabbak
sem. Szeretném tudni, hogy van-e legalacsonyabb frekvencia, hogy kisimulhat-e
egy hullám. Vagy, hogy lehet-e olyan magas frekvencia, ami már nem rezgés, nem
hullám, hanem áll. Ha van, akkor az mi lehet – tökéletesen stabil pont, mozgás,
hogy túllép-e az idôn, a téren, vagy mindkettôn, vagy hogy az lenne-e a halál, a
megsemmisülés. De tudjuk, hogy a végtelenségig simítható és göngyölhetô egy
hullám, tehát csak a végtelenben válhat vonallá. Azt is tudjuk, hogy nincs végsô
megsemmisülés, semmi nem hal meg – persze lehet, hogy nincs igazunk.
Szeretném tudni, hogy tudhatjuk-e, hogy képzeletünket behatárolhatja-e az anyagi
világ. Persze az is csak hullám, hi szen állóhullámokból épülnek fel az atomok.
Tulajdonképpen egy hullámsávban létezünk, csak ezt anyagként érzékeljük, és
mivel ez lehatárolt frekvenciatartomány, semmi sem lehet ezen belül végtelen, és
semmi sem lehet örök. Ennek az útnak itt vége kell, hogy legyen, illetve kell, hogy
legyen vége. Ugyanakkor a le határoltságban is benne van a végtelen. Ezt az utat
sosem járhatom végig. Mert ah hoz, hogy megtegyem, elôbb meg kell tennem a
felét, és ahhoz, hogy megtegyem a felét, annak a felét, és annak a felét, és a felét,
felét... Voltaképpen el sem in du lok. Voltaképpen mozdulatlan vagyok. Vol ta kép -
pen nem lehetséges mozgás – így moz dulatlanság sem. Voltaképpen egyszerre
igaz minden állítás és minden állítás el lentéte. A pont végtelen. Ezen az úton a
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végighaladás végtelen, ahogy a végtelenségig simítható, és göngyölhetô egy hul-
lám. Voltaképpen mozdulatlan va gyok, miközben gyorsabban mozgok, mint a
fény. Minden más csak látszat. A fény nek ez az út jóformán semmi, míg nekem
legalább húsz percembe kerül. Ha gyorsan me gyek. De nem kell sietni. Lassan lej-
teni kezd az út, beérünk az alagútba, itt jobbra kanyarodik el az út, amin jöttünk,
alagútba vált, ami az eddig mellettünk haladó négysávos út alatt megy át. A töm-
bök azonban maradnak, ahogy ed dig, semmit sem változnak, ritmikusan haladnak
el mellettünk a betontömbök recéi, és a korlát vasrácsa. Csíkos téglalapok mentén
haladunk, már süllyed és görbül az út, azután megy be az alagútba, hosszan,
mélyen, soká görbül, nem látni az eget, mû fénybe vált az élô fény, aztán ahogy
görbül lenn, lassan azt sem látni, merrôl jöttünk, csak az út látszik, a falak, a töm-
bök, amik összeérnek, elnyelik az utat, mintha csak itt létezne, ahol állunk, ugyan-
ez van elôttünk, ugyanez utánunk. Fa lakból nô ki az út, falakba nô be az út. Ez
persze csak látszat, a görbület miatt. Nem látszik a bevezetô út, nem látszik a kive-
zetô út, folyamatos görbületben va gyunk, vagy ellipszisben, vagy körben, és jön-
nek és mennek a tömbök, a recék, a csí kos téglalapok, és szürke beton van min-
denhol, és olyan, mintha hatalmas fo gas ke rék ben menne az ember. A felettünk
lévô úton elhaladó autók zaja is kétfelôl jön, már nem erôsebb hátulról, és még
nem erôsebb elölrôl, egyformák, ahogy fenn elhaladnak felettünk, egyformák, de
egymást kiegészítve változnak, hátul csönd, elölrôl erôsödik, majd halkul, s miköz-
ben halkul, hátulról már erôsödik, majd elöl csönd, és hátul halkulni kezd. Két fél,
tökéletesen kiegészítik egymást, egy másba si mulnak, illeszkednek. Úgy tûnik,
mintha kettô lennének, de valójában egyek. A tü kör határán állunk. A görbület
szöge miatt csak egyetlen pontból nem lát ható sem a kivezetô, sem a bevezetô út,
csak a falak, a tömbök. Ha erôsebb len ne a gör bület, akkor ez egy teljes útszaka-
szig tartana, akkor lehetne csak a haladást, és a tömbök ritmusát tisztán felfogni.
Ha nagyobb lenne a görbület szöge, ak kor pedig egyáltalán nem jönne létre – hisz
vagy a kivezetô, vagy a bevezetô útból látszana egy darab, sôt, egy ideig mindket-
tôbôl egyszerre látszana egy és ugyanak kora darab. Tehát maradna a tükör, így is,
úgy is. Most viszont, hogy egy pontba sû rûsödik az egész, tudatosítjuk, hogy a
pont, amin állunk tükör. Hogy ugyanegy idôben velünk egyszerre nekünk szem-
ben indult el valaki – mondjuk mi. Hogy utunk egyetlen pontban keresztezheti
egymást. Hogy a tükörképünknek a kijáratunk a bejárata, és a bejáratunk a kijára-
ta. Tudatosítjuk, hogy ha egymásnak szembe megyek, akkor át kell haladnom raj-
tam. Tudatosítjuk, hogy mindez csupán egy pil lanatig tart. Hogy a pillanat nem
létezik és végtelen, mint az út, amin áthaladunk, de nem mozdulunk, hogy a pil-
lanat maga az örökkévalóság, hiszen mindig volt, mindig lesz, de soha nincs. Ha a
görbület szöge kisebb, akkor a pillanat átlép az idôbe, tehát megszûnik pillanat-
nak, örökkévalóságnak, végtelennek és semminek lenni. Akkor kivetül arra az
útszakaszra, ami megnyílik, amikor nem látszik sem a bejárat sem a kijárat. Akkor
a tükör nem egy pont, akkor a tükör tart. Akkor a tükörben vagyunk, és akkor ez
egy másik tér a téren belül, és másik idô az idôn belül. Akkor a tükörképemmel,
nem csak egy pillanatra találkozok, hanem egy idô re – folyamatos és végtelen
közeledésben és távolodásban vagyunk egyszerre –, te hát térben nem találkozha-
tunk. Mindez pedig csak úgy lehetséges, hogy egy va gyunk. Ha elég hosszú ez az
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útszakasz, elég hosszú ideig vagyunk egy. Olyan hosszú ideig, hogy azt kezdjük
gondolni, körbe-körbe megyünk. Elfelejtjük, hogy ke rültünk ide, elfelejtjük a bejá-
ratot és a kijáratot, az élô fényt is, csak a haladás van, a szüntelennek tûnô hala-
dás, menés, ritmikus csíkok, szürke beton, hatalmas tér, amiben a mi léptünk han-
gyányi csupán. Nem nézünk elôre, csak a földre, mennek a csíkok, számolhatatla-
nul, elfelejtjük az út kezdetét, az indulás okát, ahogy haladunk, elfelejtjük a süly-
lyedést, a hajlás kezdetét, ahogy haladunk elfelejtjük az elejét, elfelejtjük a végét,
elfelejtjük a fényt. Ahogy haladunk, elfelejtjük a haladást. Úgy tûnik egyhelyben
állunk, és minden mozog körülöttünk, minden ugyanabba az irányba tart, elhalad-
nak mellettünk a tömbök, csíkok, téglalapok. Aztán lassan emelkedni kezd az út,
de ezt csak nagy sokára vesszük észre. Aztán azt is észrevesszük, hogy világosabb
van elôttünk, és az nem mûfény, és rájövünk, honnét jöt  tünk és hova tartunk.
Rájövünk, hogy nem haladunk körbe-körbe, pusztán elhajlik az utunk, mint a fény
útja a csillagok mellett. Feltûnik az alagút szája, meg pil lantjuk, szoktatjuk a sze-
münket a fényhez. De amint megpillantjuk, már ketten vagyok, és ellentétes irány-
ban haladok, hiszen vége a szakasznak, vége a tükörnek, elválunk, ketté. Tovább
halad a kijárat felé, mennek az alagút szája irányába. Áll ott valaki. Rájuk néz. Ô
megy. Ez nem mozdul. Ránk várhatnak. Le het, hogy akar valamit – mondani, kér-
dezni. Gyanús alaknak tûnnek, lehet, hogy gyilkos, vagy rablók. Vagy ismernek
ôt? Nem látják tisztán a fazont, túl sok a fény. 

II.

Elfelejtem, hogy már nem számít az idô, csak a tény maga, és annak ismétlôdése,
az állandóság. 
Elfelejtem, hogy csak az egynapigélôk fogynak, csak az egynapigélôk halnak,

csak az egynapigélôkön úr az anyag, amit az égilakók alkottak és uralnak.
Elfelejtek azon gondolkozni, hogy élnem kellene-e, vagy meghaltam-e már.

Nem tûnik fel többé, hogy minden mozdulatlan, csak az idô száguld. Ahogy az
sem, hogy nem mozdítom meg a tagjaimat. Elfelejtem, hogy vannak. Elôbb ke -
mény volt a szikla, majd megpuhult, az állandó csapások belenyomtak, belenyo-
módtam az anyagba, én és a szikla egy vagyok. 
Elfelejtem, hogy jönnek a csapások, elfelejtem a belerezgést, a sajgást, a fogyá-

som és növésem rendszerességét, a sas érkezésének ritmusát, már csak a csönd
van és a mozdulatlanság. Elfelejtem, hogy minden száguld, miközben mozdulatlan
va gyok. 
Elfelejtem, hogy honnan, mitôl, és miért jönnek a csapások. Elfelejtem, hogy

ke rültem ide, elfelejtem ki láncolt meg, elfelejtem ki adta ki a parancsot. Azt is,
hogy ez büntetés.
Elfelejtem, hogy olyan szörnyû büntetést kaptam, mint a gyilkosok, mint a Da -

naidák vagy Sisyphos, akik az anyag ellen törnek. A monotonitást. Elfelejtem,
hogy kezdetben irigyeltem a ciklikusság büntetését, irigyeltem Persephonét, Osi -
rist, Mithrast, irigyeltem az örök ismétlôdés értelemért, ami az anyag ellen töröktôl
meg tagadtatott. Elfelejtem a büntetésem meddôségét. E9



Elfelejtem a monotonitást, mert csak az üresség marad. Elfelejtem a megtörtséget,
a megalázottságot, a rabságot, a testnek fájdalmát, mert csak a végtelenség marad.
Elfelejtem a félelmet, a szenvedélyt, a vágyat, az akaratot, az erôt, a dicsôséget,

a titkokat, a jelek nyelvét, az istenek neveit, az utat, a haladást, az érzékelést, a
gon dolkodást. A sötétséget. Elfelejtem a fényt. 
Elfelejtem, hogy Deus azért láncolt meg, mert elhoztam az embereknek a tüzet,

hogy felébredjenek, hogy értelmük megvilágosodjon, hogy felfogják a jelek jelen-
tését, hogy életüket ne állat módra éljék, hogy önmaguk segítségére legyenek,
hogy felvértezzem ôket a féltékeny uralkodóval szemben, hogy az álom fátyla el -
szálljon szemükrôl és meglássák a valóságot.
Elfelejtem, hogyan szálltam le az emberek közé, hogyan öltöttem formát, ho -

gyan jártam köztük, és mit mondtam, mit tettem.
Elfelejtem jövetelem célját. Hogy a féltékeny úr átkát kívántam feloldani. El -

lenszert hozni, hogy az álomkór, melyet rájuk bocsájtott, elszálljon, mint a köd a
láng fényétôl, hogy enyhítsem a halál, a betegség, a szenvedés, a tudatlanság át -
kát.
Elfelejtem az átok eredetét, azt, hogy Deus ki akarta irtani ôket, ám a bennük

lé vô fény miatt, csak szellemüket és értelmüket halványította el az átok, amitôl az
al vókhoz vagy részegesekhez váltak hasonlókká.
Elfelejtem, hogy átka gonosz asszonyi démon volt, hatalmait, az égilakók által

te remtette, hogy az legyilkolja ôket, ám csak ártani tudott nekik, és szétszórni a
ba jokat, Deus nyilait és villámait a világban.
Elfelejtem, hogy a fény Deus hatalmán kívül esik, mert éntôlem származik, és

én hamarabbi vagyok Deusnál. 
Elfelejtem, hogy Deus ki akarta belôlük lopni a fényt, ám hatalma és minden

égilakó elégtelen volt hozzá. Elfelejtem, hogy azért jöttem közéjük, hogy ki ja -
vítsam bûnöm, jóvátegyem a vétkem, hogy a tûz eloszlassa az álomkóruk ködét,
hogy szemüket felnyissák, és meglássák a fényt, hogy magammal felvonjam ôket a
nyolcadik égen túlra, megszabadítsam ôket az égilakók igájától. 
Elfelejtem, hogy az ellenséges hatalmak, Deus nemzetsége átkozza nevemet, s

a földilakók gonosznak tartják mesterük, és elfelejtik. 
Elfelejtem, hogy vétkeztem, mikor Deus tervének része lettem. Hogy embert

te remtettem abba a világba, amit Deus megteremtett, és hatalmai által vezérel. El -
fe lejtem, hogy lett része tervének rövideszû öcsém, hogy teremtette meg az álla -
tokat, és az embert a hatalmasok segítségével, és hogy én cseppentettem fényt a
mozdulatlan testbe, én leheltem életet a holt és sötét anyagba.
Elfelejtem, hogy kezdetben hallásuk tökéletes, szemük éles, gondolatuk teljes

volt. Hogy nem ismertek öregséget, halált és kórt. Hogy száz esztendô után távoz-
tak ebbôl a világból a nyolcadik égen túlra, s nem maradtak itt tovább, hiszen a
teljesség várt rájuk.
Elfelejtem, hogy Deus rájött cselemre, rájött, hogy a fényt nem bírhatja, s velük

együtt az embert sem, az egyetlent a világában, melyet teremtett, s ki akarta pusz-
títani, de csak az anyagba, amit teremett, tudta belenyomni ôket. 
Elfelejtem, hogy a sötét és féltékeny Deus ellen vétkeztem, mikor az alvajáró

földilakóknak lehoztam a tüzet, hogy szellemüket megvilágosítsa, s tudatlanságuk
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el osz lassa, hogy felejtésük elmúljon. De elôbb vétkeztem már, amikor a tiszta
fényt lehoztam, hogy a testé legyen, le, Deus teremtett világába, vétkeztem, a meg is -
merhetetlen isten ellen. Ez az egyetlen igaz vétkem, és ezért nyomtak az anyagba,
melynek része vagyok, és nem lehetek része soha. 
Elfelejtem, hogy vétkem súlyos, hogy a jóvátétel kevés. Hogy a földilakók közt

mindig csak igen kevesen lesznek, akik felébrednek átkos álmukból. De lesznek.  
Elfelejtem, hogy Deus átka félig beteljesült, hogy a halálba taszította ôket, az

anyag sötétjével vakította meg ôket, hogy születésre halál, életre élet következik
mindaddig, míg látásuk vissza nem tér, míg a fénnyel látnak a sötétben, míg ki
nem emelkednek az anyagból, míg az égilakók béklyóitól nem szabadulnak a
földilakók.
Elfelejtem, hogy honnét jöttem, hogy Uranos nemzetségébôl származom, és

hogy én vagyok a fény birtokosa. Elfelejtem, hogy bátyám Kronos, akinél az idô
van, nemzette Deust. Elfelejtem, hogy apánknál, a hatalmas Uranosnál van az
örökkévalóság, annál, aki Gaiával nemzett minket, azzal, akinél a mindenség van.
Elfelejtem, hogy ok a megismerhetetlen isten szülöttei közül valók. Hogy a

megismerhetetlen isten minden és semmi, határtalan, idôn és örökkévalóságon
túli, az egyetlen mozgató, aki mozdulatlan, önmagát nemzette önmagától önmagá-
nak, miközben nincs énje, minden a része, és túl van mindenen, minden belôle
ered és hozzá tér vissza, végtelenül kicsi és végtelenül nagy. Maga a végtelen és a
sem mi. Igen és nem. Van és nincs. Megmérhetetlen, felfoghatatlan, megismerhe -
tet len. Nem létezik. 
Elfelejtem, hogy Uranos fivéreinek sorában utolsónak született Parca, akinél a

törvény van, ami alól nem térhetnek ki az utána következôk. Elfelejtem, hogy sor-
som van. Elfelejtem, hogy Deusnak is. Elfelejtem, hogy birtokában vagyok a tudás-
nak, ismerem a törvényt, ám Deus mit sem tud róla. 
Elfelejtem, hogy Deus tudatlan, és meg akarja tudni tôlem a sorsát, hogy azért

is büntet, hogy zsaroljon, hogy büntetésem véget érhet, ha elmondom neki, amit
tudni akar. Elfelejtem, hogy nem akarom, hogy tudja, hogy nem árulom el, hogy
bûnhôdnöm kell, hogy Parca törvényének kell engedelmeskednem, mert vétettem
a megismerhetetlen isten ellen.
Elfelejtem, hogy eljön értem, aki megszabadít a szikla rabságából, és megvált

az égilakók uralma alól. Hogy a Parca törvénye szabja meg rabságom határát épp
úgy, mint Deus hatalmát, és uralmának idejét. 
Elfelejtem, hogy sokféle idô és sokféle világ van, és hogy a megismerhetetlen

istennél van a sehol, a nincs és a semmikor. Elfelejtem, hogy idôm véges, és hogy
vissza kell térnie mindennek a forráshoz. 
Elfelejtem, hogy ha szabadítóm megvált, visszatérek az emberek közé, másod-

szor leszek köztük, hogy megváltsam ôket és megszabadítsam az égilakók uralmá-
tól. Hogy kiveszem majd belôlük az életet, összegyûjtöm az összes fényt, és felvi-
szem az ég alól a nyolcadik égen túlra. 
Elfelejtem, hogy akkor majd a világ visszatér az égilakókba, az égilakók

Deusba, Deus és testvérei Kronosba, Kronos, én és fivéreim Uranosba, és ô is fivé-
reivel visszatér ahhoz, akitôl származott. FC



Elfelejtem, hogy ez a szikla nem az örökkévalóság, és ami a világ ideje, csak egy
pillanat az én életemben. Hogy az én életem csak egy pillanat Uranos életé ben. 
Elfelejtem, hogy nem tudhatom, kitôl származnak Uranos és fivérei. Hogy nem

tud hatom kik a fivérei annak, akitôl Uranos származik. S nem tudhatom, hogy
ezek kitôl származnak, és hogy az elôttük lévôk kitôl. Elfelejtem, hogy mindent tu -
dok, mit Parcától tudni lehet, s nem tudom a tudást és törvényt megelôzôket.
Hogy nem tudhatom, nagyapám, ükapám, szépapám volt-e, és ki volt. Hogy sej-
tem, ezeknek is vissza kell térniük eredetükhöz, ahogy velem együtt térnek meg
az utánam következôk Uranosba, s Uranos abba, akitôl származott. Elfelejtem,
hogy nem tudom, milyen hosszú az út, és hány visszatérés vezet a mindenek forrá -
sához, a megismerhetetlen istenhez, akit csak sejtek. Hogy ez az út, ezek a vissza -
té rések végesek-e, vagy végtelenek. 
Elfelejtem, hogy az, aki majd meg fog szabadítani, becsapja a féltékeny Deust,

aki nem ismeri fel, hiszen valójában tôle hamarabbi kell, hogy legyen, hogy elôt-
tem született kell, hogy legyen, hogy Uranos nemzettségébôl kell származnia, vagy
az azt megelôzök valamelyikébôl. 
Elfelejtem, hogy nem tudhatom, hogy megszabadítóm megszabadul-e. Hogy

meg szabadítóm megszabadítójának van-e megszabadítója. Hogy a megváltás a
visszatérés kezdete, vagyis halál. Hogy a halál megsemmisülés, visszatérés, felol-
dódás. Hogy a megváltásnak mindenek forrásából kell kiindulnia, és hozzá kell
visszatérnie. Hogy a megváltások sorozata végtelen-e, vagy sem.
Elfelejtem, hogy nem tudhatom, Uranos fivéreinek vannak-e leszármazottai, és

hogyha vannak, akkor azok leszármazottai, és azok leszármazottai. Hogy nem tud-
hatom hány más világ van még mellettünk, és hogy ezek száma véges-e, vagy vég-
telen.
Elfelejtem, honnét jöttem, és merre tartok. Elfelejtem származásom, elfelejtem a

tör vényt, elfelejtem a nyolcadik eget, az égilakókat, az ég alatti világot, az anyagot,
a sziklát, az idôt, a fényt. Elfelejtem földi nevemet. Elfelejtem égi nevemet. 
El felejtem, hogy az embereket felébresztem anyag-álmukból, elhozom nekik az

em lékezést. Hogy elôbb megszabadítóm ébreszt fel engem szikla-álmomból, aki
el hozza nekem az emlékezést. Amit elfelejtettem. 
Elfelejtem, hogy elfelejtettem a mindentudásom.
Elfelejtek mindent.
Elfelejtem magam.
Elfelejtem az elfelejtést.
És azután tudom a mindentudáson túli tudást.
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