
VÖRÖS ISTVÁN

cifra ékezet.
Leheljek,
ne leheljek
a levegóue gomolygó tejüveg
lényeket,
kiket rögtön felejtek?

Ők a legnagyobb hadsereg,
mindig újak születnek
az elesettek
helyett.

Kóválygó pelyhek
vezényelte ütemre
lépdelek
élén seregemnek.
lehelgetek
újabb hömpölygő testeket.

Saját Tao
26

Megszületni a legnehezebb,
meghalni a legkönnyebb.
Nem mozdulni: erő kell.
Hogy élünk: folyamatos ünnep.

A bölcs könyveket pakol,
néha beléjük lapoz.
Az utcán embernek ad
szállást egy nagyobb doboz.

Előtte a koldulócsésze,
benzingőzben meditál,
hordozza születését,
de nincs hátán a könny(f halál.

27

Utánozni csak fl legeredetibb ember képes,
a hebegő-habogó nem biztos, hogy buta,
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a gép nem tudja azt, amire használják.
A levegőre kötött csomó nem bomlik ki soha.

A szent, a bölcs, az őrült

megmerül irigységükben,
ezt adja nekik:
hogy olyanok lehetnének, mint ÓK,
a megfontoltak, úgy képzelik.

Tanulni tó1ük,
a példájukat követni
azért nem jelenti
azt, hogy nem mi vagyunk a megrendelőjük,
világunk színes rakétáit a levegóve lőjük,

lássák!
Nem nekünk kell meghatódni tó1ük.
Ha a szent, a bölcs, az őrült

ezt elhiszi: hiba.
Ha letagadja: válság.

28

Vedd észre, hogy férfi vagy,
ha a benned lakó nőt észreveszed,
és tisztaságot adsz másoknak,
akár egy szellőző.

Vedd észre, hogy szellőző vagy
az ég s a föld között,
rajtad jár keresztül fiatalság és öregség.

Vedd észre a dicsőséget,

ha a benned lakó kudarcot észreveszed,
és nyugalmat adsz másoknak,
akár egy utcai énekes.
Vedd észre, hogy a föld
s a föld között énekelsz,
rajtad jár keresztül gyerekkor és haldoklás.

Vedd észre a ragyogást,
ha a benned lakó sötétet észreveszed,
és deríit adsz másoknak,
akár az örökké kinevetettek.
Vedd észre, hogy te vagy
a levegő s a víz nevetése,
rajtad jár keresztül teremtés és halál.
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Olyan vagy, mint egy
égig érő fa, melynek
gyökerei nem érnek le a talajig,
mini egy tornádótölcsér,
mely mellényúl a földnek.
Az önuralomhoz
nincs szükség rendőrre.

29

A világ átformálható,
mondod, de mozdulni
se tudsz a mondat súlya alatt.

A világ átfonnálható,
mondjátok, de mozdulni
se tudtok egymás akaratától.

A világ átformálható,
mondják nektek,
és mozdulni fogtok
egy közös akarattól.

A világ átformálható,
mondja a közös akarat,
és mozdulni se tud
a ti gyengeségetektó1.

A világ átformálható,
mondja a világ,
és szeretne nem mozdulni.
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