
VÖRÖS ISTVÁN Lábak a sötétben
Ahogy az ember szeme egykett5re
megszokja a sötétet, és a tárgyak
láthatóvá lesznek - fekete asztal,
fekete teáscsésze, sötétszürke fényfolt
a padlón -, és föltárul egy másik

világ, mely valószerűbb és
földközelibb, mint amit lámpa
fénynél látunk, úgy nyl1ik majd
föl a halál után egy másik látás,
ahol színek helyett formák vannak,

távolságok helyett titkok, de
azt is megszokjuk, azt is megértjük,
mély lesz és tiszta és unalmas,
nem is kell az angyalok arcába
belenéznunk. mert megérezzük a

szagukon, hogy jó-e a kedvük, de
még azt is, hogy fölérendeltjük
fölérendeltjének a bal vagy a
jobb lába van-e közelebb hozzánk,
hogy a teremtés sír-e vagy mosolyog,

hogy az elmúlás nevet-e vagy ásít.

Homlokkő

Platón k5feje a múzeumban.
Nyak nélkül, miniha láthatatlan
erti vagy egy üvegnyak tartaná
a ialapzaion. Esetleg a szakállával
vágták bele a puhább kÓDe?

Hatalmas kó1Jalta? Az alakja
inkább szakócára vall, csak
nagyobb, az arc mintha véletlen
forma lenne. Szeretném a tcnuerembe
venni, de a ienuerem kicsi hozzá.
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Szerelném a gondolataim közé
fektetni, mini egy gyénlántot
a bordó bársony bélésű dobozba.
A követ kezdte már simára csiszolni
a története, de minden sérülés

csak jobban kiemelte az arcot,
mely rejtőzésével van jelen,
jelenlétével van a múliban,
azáltal, ahogya múltba kalauzol,
odalök immagunkhoz, mintha

koldusnak kínálna teli pénztdtedi.

A remete
A felkelő nap első fénye a tó
nyugati sarkába csalta a kacsáka t.
Az árnyékban egy dolmányos
varjú diót rejtegetett. Mikor
közel értem, letette a földre,

és óvatosan eltakarta a lábával.
Rajta állt. Szürke ing, fekete
zsakett, csőrét a velencei karneválról
hozta. Egy rejtőzködő törpe, aki
elszökött az emberi világból.

Még sose látták repülni.
Ott él papírok és bankkártya
nélkül, eltűri, hogy ~z öreg
nénik őt is etessék. All a
dión, mini a földgolyón állnak

az évszakok: északon a tél, keleten
a tavasz, délen a nyár, nyugaton
az ősz. Ő már ismeri ezt az őszt,

belehal/gat a kacsák disputájába,
a szemetesbó1 újságlapot emel ki,

de csak II helyi híreket olvassa el.
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