így a jövôt is kézben tarthatod,
ezt a furcsa káprázatot,
aminek ragyogása rád vetül.
Aggódni nincs miért, a külvárosi
médiumnô felvértezett az északi szigetek
boszorkánysága és
váratlan otthonossága ellen.
Élvezd a mediterrán Dublint.

VÖRÖS ISTVÁN

Ez is csak hasonlat
Vajon csak anyagként és energiaként
lehet leírni a világot?
Ha okozatnak fogjuk fel a fényt,
a jövôbôl is sötétség tátog?
Vajon minden elmagyarázható?
A lehetetlen nem lehet soha?
Világnak szája, semmi homloka,
az arc elé egy maszk téve: a szó.
A szó elé egy maszk téve: a mondat.
Az energiamegmaradás felzokoghat.
Vagy ez is csak hasonlat?

Az értelem kerülôútjai
Nem a szavak, nem, nem, a nyelv nem
a szavakból áll, a szavak állnak be hozzá.
Ha engem nézel, nem látsz engem,
de aminek látsz, átváltozom azzá.
Átváltoznak a szavak jelentéssé,
a szótár oda-, majd félrevezet.
Nem a szavak, nem, nem, a nyelv
nem tanulható, de támad, ha nem védekezel
eléggé.
Rád terül, mint lepel.
Rád omlik, mint az ôrület,
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hogyha a nyelv alá lebuksz,
ahogy a Holt-tenger vizébe.
Ne hidd, hogy ez megérte.
Ne hidd azt, hogy megérted,
a semmi megy le érted,
hogy kihúzzon a nyelv alól.
Nem te, csak a szád válaszol,
és fölfogod a válaszból,
hogy a nyelven túl nincsen élet.
Nem a szavak, nem, nem, a nyelv nem
a szavakból áll, a szavak állnak be hozzá.
Így lesz minden viszonylagossá,
ezért lehet, hogy mégis értem.
Új szó lehetek egy régi mesében.

Kocka
A digitális korban
zuhan a könyv értéke.
A lélek vajon hol van,
a bájtban vagy a sorban,
valaha lemérték-e?
A digitális korban
mért élsz valós nyomorban,
nem virtuális térben?
A lélek vajon hol van,
a pénzben vagy a borban,
és New Yorkban vagy Érden?
A digitális korban
a könyvtár csak egy szólam.
A gondolatot féltem,
a lélek vajon hol van?
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Ott, ahol nem gondoltam,
csak a passzív igékben.
A digitális korban
a lélek vajon hol van?

Gondolatok a pendrájvban
Ment-e a könyvek által
már hátrébb a világ?
Elôrébb bármi állat
a valóságból választ,
építi otthonát.
Ment-e a könyvek által
a valóságnak háttal
bármikor ifjuság?
Elôrébb bármi állat,
test- és lélekkinálat
mutatja meg magát!
Ment-e a könyvek által
olyasmit, mit nem vállal,
magának a világ?
Elôrébb bármi állat
nem hallgat már imákat,
nem ért meg már csodát.
Ment-e a könyvek által
elôrébb bármi állat?

FODOR ÁKOS

Élmény
zavarból jöttem

Kibúvó (?)
A Halálnak nincs szeme
– hogy’ néznék szembe vele?!
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