
rú bakancs. A szeméről ismerem meg, kiugró szemöldökcsontjáról. Ildikó a nya
kamba ugrik, mintha hetek óta nem találkoztunk volna. a  nő megáll fél méterrel 
mögötte, nyújtja a bőrkesztyűs kezét. Az öklömet tolom előre, megszokásból, 
egyszerre mozdulunk, tenyeremet kifeszítem, a nő begömbölyíti az öklét. Nevet, 
a maszk lecsúszik az orráról, laza mozdulattal visszacsippenti. Köszönöm, hogy 
kijött elém, mondja. Ildikó a kabátom alá nyúl, a derekamnál matat, mintha a 
szorosra húzott derékszíjon akarna átjutni. Beszívom a hasam, hogy segítsek ne
ki. A francba, suttogja, jól hallhatóan. Éhes vagy, drágám, kérdezi a nő ijedten. 
Ildikó bólogat, kirántja kezét a kabátom alól. Meghalok éhen, hoztál valamit, 
anya? A nő felénk gurítja a bőröndöt, a tetejére csap. Tyúkhúslevest, feleli. Apád 
főzte, termoszba tettem, még meleg.

v ö r ö s  i s t v á n

Újabb és újabb semmik
Becsukom a szemem, és úgy
forog velem a világ, mintha folyamatosan
cigánykerekeznék.
Kinyitom, 
és minden megáll.
Nem szédülök,
de sejtem, hogy a nyugalom
nem természetes.
Ha valaki nem tartaná féken, 
itt már rég igen nagy erők 
harapnák egymást.
Olyan, mintha egy atomerőműben 
élnénk, ahol a meglassított 
robbanás illúziója duruzsol, 
mint egy kályha.
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A világ nagyobbik felében nincs semmi. 
A valami nagyobbik felében sötét van,



rémületes hideg.
Egy másik nagy felében fénynél is nagyobb világosság, 
melegnél is fölfoghatatlanabb hőség.
Az ilyen helyek is inkább nincsenek.

A nincs minek üldöz, minek kell belelátnom 
a sokféle nincs, semmi, üresség, hiány 
harcába? Vagy békés évődésébe 
csupán? De az is olyan pusztító, 
hogy újabb és újabb semmiket 
kell kitalálni hozzá,
mert a világ nem tud elég gyorsan tágulni.

A kudarc
1

Bebizonyítottam: 
mindenről lehet verset írni.

És ez volt a baj.

Menthetetlenül beszorultam a lehetségesbe. 
Talán csak nem a lehetőségek érdekeltek? 
Kiábrándító.

Pénzt fogadtam el a verseimért.
Nem is keveset.
Boldogságot fogadtam el a verseimért.
Nem is keveset.
Irigységet söpörtem be amiatt, 
amit elfogadtam.
Nem is keveset.

És ez volt a baj.

Már nem számított, 
mit bizonyítottam.
A túl jól sikerült egyenletekkel 
teleírtam a kék táblát, 
a reggeli eget.

2 6 5



Délre felhők jöttek, 
letörölték a bizonyításomat.

Estére csöpörészni kezdett, 
elmosta utolsó kilátásomat

egy dunántúli kisváros 
neogót templomára.

Szobányira szűkült a világ.

A baj volt ez és 
a boldogság emléke.

2

Nem a világ szűkült szobányira.

Estére a tábla végre fekete lett.

Bebizonyítottam: 
mindent le lehet törölni róla.
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