
Kőben a megkövesült

csigaházat, szárnyas halat, ahogy bámultam

A világ és az emberben, anyám írásával a szenny-

címoldalon, Vass Tibor, 1975 karácsonyára,

kivágtam az Élet és Tudományból a szárnyas hal

képét, és odatettem a lábasfejű, meg a mély-

tengeri világító bárdhal képe mellé, hogy

az enciklopédia sokképes legyen, az jut eszembe,

ahogy bámultam, arról, ahogy most bámulok

magam elé, képes vagyok sokáig bámulni

látszólag céltalanul.

Kétezernyolc december, kétezertíz 
január. Tizennégyhónap. Mire megyek, 
ha a szokottnál is szokottabban figye-
lek az időre. Illetve időre figyelek. 

Kétezertíz, február kettő. Hajnal ket-
tő, ami nappal tizennégy. A Semmi szín 
alant kész, de odakívánkozik valami 
az elejére, ami előző nap tizennégykor 
még nem kívánkozott úgy oda. Lehet, 
ha fi gyelnem inkább az időt hagytam 
volna, mire ment, mikor a szokott-
nál is szokottabban fi gyelhetett rám, 
akkor a Semmi szín alant elején Kosz-
tolányi-idézet áll, nem saját írás. Illetve 
nem egy írás tőlem. 

Írtam könyvet négy évig (Rend a lel-
kem mindennek), két évig (Hamismás; 
Esőnap; Bevallás garnitúra), fél évig 
(Fürge újak könyve), egy hétig (Előzuhany 
kötelező), a tizennégyhónap ezért is any-
nyira lehetetlen, idétlen időszónak tűnt, 
hogy érdemes volt vele kifejezetten fog-
lalkozni. A Tanya csak egy van helyére 
szánt Kosztolányit mégis ide színűzöm, 
„Ha színeket rakétáz a tenyészet, / úgyis 
megértem a dicső Egészet”, mert szánal-
mas lenne végtére elhagynom, és épkész 
szó a csereszabatosság is.  

Kosztolányi, a narancsok naran-
csának értő épkésze nélkül nem élet a 
Semmi szín alant-élet. Ide ismét, illet-
ve kettőben, és sehogyan így máshova. 
„Mert minden itt van, ami volt – csak 
győzd lajstromra venni – / tizennégyből 
a könny, a vér, tizenötből a hangzó / ha-
lálüvöltés és roham, tizenhatból a jajszó, 
/ tizenhétből egy csúcshurut, tizennyolc-
ból a semmi.” 

A tizenötödikhez kezdek.

Vass Tibor
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(spanyolnatha.hu) főszerkesztője.
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