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A TAVOZO

Mögötte hosszan kígyózott az út,
érdes cirádáit fülébe véste
a láthatatlan tücskök cirpelése,
légoszlop nyomta, fullasztó teher,
s erdő nyelte el, mikor alkonyult.
l) ment tovább, nem lankadó iramban,
s látta lombok között a holdvilágot
vörösleni, mint hegylakók tüzét.
F'aodúkban kongott a tompa tamtam,
magasból hulló tüskés fénynyalábok
súrolták arcát, súrolták kezét,
s zőld selyemből szőtt égi létrák,
léggyökerek keresztezték a léptét.
Igy jutott a bizony,talan terepre,
melyet fehér foltnak mutat a térkép.
Itt-ott hideg rovarfény foszforeszkált,
és egyenletes zümmögés követte,
míg a bozótban támolygott vakon,
ahol emlékei szétrongyolódva
akadtak fenn mohó faágakon.

Tudta, hogy így lesz, tudta, hogy mi éri.
T'Hdta, hogy nincs mód visszatérnie.
Reggel füvetlen tetuserpartra ért. ki:
Mint nap az égen, lüktetett szíve.
l) bandukolt a forró ragyogásban,
amely minden hómályt magába nyelt,
s nem hagyott hűset. Mégis lehevert.
A partra dőlt, hol mindörökre nyár van.
Fáradt volt. Aludni akart.
Aludt. Arnyéka testéből kilépett,
mint aki jobban tudja, mit tegyen.
1\;1ent az árnyék, kémlelte a vidéket,
letérdepelt, megmosta arcát.
A test földön feküdt, élettelen
tartásban, úgy, ahogy magára hagyta.
Föltekintett az árnyék, föl a napba.
A nap mereven nézett vissza rá"
mert egy percig habozva állt még.
I\'em látta senki, hogy az árnyék
magától hajolt a tagM alcl.

A HALOTTAK FOLYÓI

Ott hömpölyögnek, kanyarognak,
ahol sohasem jártunk, te meg én,
rözsetűzfényű estéktól lilák,
1,agy kékesfeketék és görcsösek,
mint erek egy vénembel' kéz/ején,
fölöttük tarfejű madár rikolt,
s úszik rajtuk seregnyi holt,
tátott szájjal bámulva fölfelé,
8 mindegyik oly bambán kedveszegett,
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mintha nem látott volna m~g eget.
Már-már ocsúdnak, szemüket kinyitva,
s képek születnek emlékezetükben,
egy város, egy házsor, egy nél szeme,
s úgy hatol a viz füljárataikba,
mint formátlan, de ismerős zene,
s mikor már kép a képpel összeállna,
s a zenéből kihalianék a dallam,
rájuk a foly6k zsarnoka, a szél csap,
hogy az emlékszövevényt szétzilálja,
s szétfoszlik a ritkás, semmicske fátyol,
mert a holtak emléke annyit ér csak,
mint hóemberek álmai a nyárr61.

Öregedőben a sziv egyre várja,
hogy valami kimondhatatlan,
szem és homlok mögötti virradatban
kezdődjék ég és föld színváltozása,
s éjek, napok titkukról .valljanak.
Lassan száll fel a fakó boltozatra
az elmos6dott, lomha nap,
s lenn a lapályra sárga fényt vet.
Bozótosukban kushadnak az évek,
s falánk vadállatarcuk eltakarják.
A fölrepedt föld gyűrődéseit

a sugarak mint hogyha kivasalnák.
Az idő nagy békességben telik.
A gyapjas felhők kék mezőn delelnek.
A legyező aÍakban terjedő fény
észrevétlen hatol be a homályba,
ahol őslények árnyékai élnek,
és történelem előtti szerelmek,
mig ő a sűrűben tapogatódzva
rálel saját rég otthagyott nyomára
amely el nem enyészett mindaz6ta.
Osvényre lép, hol rég haladt át,
váratlan minden, mégis egyszerű,

ugyanolyan a lomb s a fű,

ahol különös maszkokat lát,
félig elfelejtett halottak
laposra préselődőtt arcait.
Az arra járók őrajtuk taposnak.
Megáll szorongva, összerezzen,
mint aki sejti már a csapdát.
Ferde sugarak nyílvesszője éri,
feszélyező emlékek fojtogatják.
Tudja, bekeritették. Visszatérni
nem' lehet már. Jobb, ha magát megadja,
s eltűri, ami elkerülhetetlen.


