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Szikrát kell csiholni, amelytõl világlik agyunk. Szikrát, hogy
fény legyen belõle, és ne tapogatózzunk a sötétben, ne féljünk
többé. Ahogy az õsember is ráébredt arra, hogy a tûzben megsül

a hús, a fény távol tartja a sötétség démonait, melegséget áraszt,
körülötte kialakulhat a közösség. Majd a tûz és a fény megtalálja az
õrzõjét, akinek az a feladata, hogy teremtsen. Õrizze a lángot, és újra
szikrát csiholjon, ha az orkán elpusztítja az addigit. Akkor egymásnak
vesse a kõdarabokat, a látszólag haszontalan anyagot, vagy vihar idején
kövesse a villámcsapást, és visszaszerezze az égtõl, ami az emberiségé
volt már egyszer. Majd õrizze az idõk végezetéig. Addig, amíg nem jõ
a négy lovas, és talán még nekik is utat mutathat, miközben a szemükbe
mosolyog: egymás nélkül sötétben vagyunk.

Szikrát kell csiholni, mert régen még égett a tûz, a nagy közös tûz,
most pedig el kell juttatni a fényt a lehúzott redõnyök mögé, ahol a
múltat és a nyelvet felejtõ kamaszok tapogatóznak és tévednek el az
illúziók birodalmában. Ahol felnõttek veszítik el a hitet, lelkük fázik
az áramszünetektõl és az egyedülléttõl, mert nem találják a szikrát,
elvesztették a tûz õrzõjét is. De a tûz és a fény õrzõje dolgozik tovább,
egyszerre juttatja el hozzájuk a világ fényét a sötétben és a lélek
melegségét is, hogy fölmelegednének az emberek. Mert mindegy, hogy
anód, katód, villanykörte, szonett, ima, regény vagy néhány jó szó a
fényreklámok között. Az emberek félelme lassan megszûnik, és
könnyebben érinti õket az éj puha teste, a lámpafénynél verseket
olvasnak, látják, hogy a kézbe fogott könyvben vagy a bekapcsolt
monitorban is ugyanaz a fény ég. Látják, hogy a mesterséges fény nem
az ördög mûve, ahogy sokan gondolják, hanem ugyanaz a szikra, amit
az õsember is megszerzett az égtõl, amikor vihar után kiment a
villámcsapás sújtotta helyre.

Mert néha még a viharba is ki kell lépni, hogy az ember kövesse,
melyik fába csap bele a villám, honnan pattanhat ki a következõ szikra.
Mert mindegy, hogy anód, katód, villanykörte, szonett, ima, regény
vagy egy kis félelem az ember torkában, amikor elmondja Majorana
imáját. Fel kell venni a harcot a fény miatt, ahogy Tesla is tette
Edisonnal, ami csak látszólag volt két fizikus harca, valójában
filozófusoké. Majd Tesla, a látszólag legyõzött is szembeszállt  a
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relativitáselmélettel, Einsteinnel, akit Majorana már régen megelõzött
felfedezésével. Most pedig, amikor a fizika alapvetõ törvényei dõlnek
meg, mert a neutrínók gyorsabban járják be Európát, mint azt a fényrõl
bármikor is gondolhattuk volna, talán hamarosan megmosolyogják
mindegyiküket. Kinevetik, mert nem tudják, hogy a fény nem siet,
nem kell neki rohannia, és bár a fény anyag, de az anyag valójában
semmi. Az anyag maga a metafizika, van is, és nincs is. Ezért a
tapasztalás, a test és a matéria korszaka után újra felértékelõdik majd a
fény, amelytõl világlik agyunk, és amirõl ugyanolyan keveset tudunk,
mint Einstein, Majorana, Tesla és Edison elõtt. Ugyanannyit, mint az
õsember, aki csak annyit érzett, szüksége van rá. Csak azt tudjuk, hogy
õrizni kell. Megérteni pedig sokféleképpen, csak nem a maga
anyagszerûségében. Azt, hogy újra és újra szikrákat kell gyújtani, egy-
egy verssel, egy-egy regénnyel, egy-egy üveg mögött villódzó
gondolattal. Mert el kell mesélni, hogy lett az ember fényhozó, miként
õrizte évezredeken át a tüzet, bár szellemileg nem tud mindenrõl számot
adni, csak lelkileg. Belsõvé kell tenni a fényt, megértetni a titkot,
továbbadni, hogyan lehet szikrát csiholni, hogyan vészelhetjük át a
telet, amikor átfázik rajtunk a semmi bõre, és már csak az a gondolat
nyugtat meg minket: ismerünk legalább egy fényhozót, aki a barátunk.
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