
46 Zalán Tibor

T o R o N y

Nem értheti pontosan Fúj a
szél A torony felől Ahol de
nevérek és éjfélkor kiszáll
ó szellemek vannak Lehet hogy
ők lármáznak már Innen a he
tedik emeletről ez pontos
an nem meghatározható Eb
ben a városban senki sem fél
i a denevéreket A szel

emeket sem Talán a baglyok
tól félnek valamelyest Ami
re nincs magyarázat A félel
em olykor nélkülözi a log
ikát Nem hallhatja tisztán csak azt 
érzi hogy szólítja egy hang Egy 
hang melyet ismert még Hang akit
hallgatott szeles éjjeleken
Ugyanaz a hang és mégis más

A hangok mássága elkerül
hetetlen Rájuk telepednek
emlékek Vádak Cserben hagyás
ok A hangokat egy idő út
án csak a rájuk tapadt használ
at ragacsa tartja össze Nincs
tiszta hang csak a születés pill
anatában Vagy az előtt Még 
századokkal Ezredekkel Vagy

ufo18_3.qxp_Layout 1  12/02/18  10:11  Page 46



csak annyi idővel míg egy lep
ke szárnya összecsapódik és
kitárul újra A lét ilyen 
még Csak a mérhetetlennel mér
hető Változás nincs csak újra
idéződik a megtörténhet
etlen A szél a torony felől
Denevérek szellemek felől
A múlt éhes torka lenyeli az

időt Lába kavicsokat rúg
dal arrébb mikor valami lép
csőn halad felfelé És a hang
bár mind messzebbről szól szólítja
mind közelebb hallatszik a fül
ének De az érthetőség grá
dicsain már peregnek lefel
é a halottak Furcsán koppan 
koponyájuk márványlapokon

Hátradől A bizonyosság tám
asztja meg hátát Istennek hát
tal A szájban megformálódó
szavak ismét alaktalanná
válnak Mindenre bizonyosság
ot hoznak az esők Az esők
Az eső is mindig a torony 
felől érkezik Nagy csöppek köz
ött galambtojásnyi jegek le

verik a büszke dáliákat
Ilyenkor régi postakocsik
árnya vág át a szürkeségen
Bakjukon kövér férgek Hámuk
ba fogva iromba férgek És 
féreg ki az ablakon kite
kint Ólom egek alatt ólom
katonák menetelnek a tor
ony felé alvadtvér szuronyuk
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on megcsillan a hasba rúgott
Hold elcsorrant véres nyála De 
nevérek kiszállnak a torony 
hasadékaiból A baglyok 
várnak Zizegve táncolnak a
szellemek az udvar kövén Át
meg átsüvít a ferde világ 
on óra elszabadult ingá
ja Halak vergődnek a fenti

ablakokban Ahonnan jön a
szél Azóta nem érti pontos
an az Üzenetet Lehet hogy 
egyetlen üzenet sem értel
mezhető Egy üvegszíven át
szivárog ami még megérint
hető A torony a távolság
ot szűri Az éjszaka ezüst
hídján fej nélküli lovas vár
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