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Egressy Zoltán

KÉT JAVASLAT

A Bolygóvédelem új hírekkel szolgál,
vártuk nagyon, az Eseményhorizont
Teleszkóp képei alapján
visszatérést javasol
a tizenhetedik
századba,
ott

siklott ki minden; a fekete szín nagy
korszaka volt ez, sötétség, járványok
és rémületes boszorkányperek ideje,
onnan kezdünk újra mindent, Newton
megint felfedezi a színspektrumot, de
most mindenki érti a lényegét, a fény
különféle részecskékből áll, más és

más sebességgel mozog más és más
anyagokban, ez világosabb lesz, mint
a fénylő nap, mi, odacsöppent űrbárók
lázas szívvel szövetkezünk egymással,
nemes cél a renitens lemaradók stabil
felzárkoztatása, Newton bevezeti a hét
alapszínt, csak most lassan, türelmesen

idézi fel a bölcs szofi sták rég elfeledett
tanait, miszerint mámoros harmónia áll
fenn az oktáv, a spektrum, a Naprendszer
bolygóinak és a hét napjainak számai
között, a hetes minden titok nyitja, ha ez
megvan, ráfuthatunk majd a sokat ígérő
tizennyolcadik századra, gyönyörűséges
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fénymadár repít téren és időn át, és ez
majdnem akkora boldogság lesz, mintha
minden bűn megbocsáttatna, a kék ismét
meleg színnek számít, a beköszöntő új
század a világosodásé lesz, csökkenni
kezd a fekete népszerűsége, korábban
háromszáz éven át színnek se számított,

aztán nagyon is, Goethe megírja az ifj ú
Werther szenvedéseit, kékben járkál a
főhős, ez divatot teremt, a fekete csak
száz év múlva tér vissza, akkor viszont
diadalmasan, győzelmét a Faust segíti,
meg a romantika általában, éjszaka és
halál, szén és vasút, kátrány és öltözet,

Mr. Ford nem hajlandó más színű autót
forgalmazni, az első telefonok is feketék,
ez a huszadik század pont ugyanolyan,
mint amilyen az előző volt, a jelek szerint
a jelen újraszülhetetlen, merész vállalás
volt, de hiábavaló, a Bolygóvédelem hős
legénysége visszatér velünk időátszelő

utazásából, és helyes döntést hoz, törli
memóriánkat, majd az Eseményhorizont
Teleszkóp felvételei alapján új célt jelöl
ki, íme, itt van, egy hamisítatlan fekete
lyuk, mégiscsak létezik, sikerült végre
lencsevégre kapni, a képen ráadásul
nem átlátszatlan testek árnyékát látjuk,

a lyuk magát a fényt nyeli el, izgalmas
kaland lesz beleszállni, az előző kísérlet
ostoba próbálkozás volt, induljunk,
gyönyörű fénymadár,
mindannyian
készen
állunk.


