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Útinapló
ESZAK FELE

Fekete éjszakákon törném
át magam, hogy még elérjem
mint lopva halad6 haj6
- bár tudom, hogy lassan Járnak
a hajók a tengeren
és néha körben.

CHARTRES

Sötétkék ablakai áfonya-mélyén
vackát bontjá az ólom-
foglalat. izlelik a lágy esőcseppeket

bent sárga kerekek, vértek, ijedt'
arcocskák.

Fájdalom-parányok bodroz6dnak
üvegtavakOn s visszahúz6dik ott
az áhitat. Megváltásunk
inog és habozik.

S ha néha már letörtünk egy-egy
darabot a túlsó falból s egyik

lábun1ckal
odaát vagyunk, - lehullunk
ide vissza. Afonyát enni. Nézni még.
Kikaparni a múltból üvegmadarak
apró csontjait. Megcsodálni.
S abroncsokat fonni a pereMl
napi gondunk részeg mustjainak -

CAFE - DROCANTE

Két éve bezárták. Lenge fürtö,
faragott hályog két ablaka
szemén. Sainte-Meme őrzi azokat,
akik majdnem betévedtek ide:
mert törvény
hogy szeretethez nem kell
sem enni, sem inni, sem ölelni -

pAR8ESZED PILLER-MARIAvAL

Ö Szílz. Hetven gyertya piros fényénél
na.pozó fekete Anyácska. Hány és hány
embert szültél eddig -

hisz' két évezred ostromol. S Te újra és
'Újra

csatát vesztesz. ~s hetvenhétezer
gyertya hozott el eddig fáklyásmenetben.

Azt mondják, mindent tudsz. Golyvát,
rákot, infarktust,

de békétlen, ha végigzörög zarándokod
délután s magadrahagy:

árva vagy. S Te, ki TeremtiSt
helyettesítettél

s kinek karjában ~g és Föld nyugodott
s ki tanácsot adtál a szegénynek
s hercegek pénzén s királyok oltalma

alatt
loptad be mosolyod

árvák imájába, etted V~dtelenek

testetlen
kenyerét, szívedben az ~let
kovászával, - Te Ki Eget dagasztottál,
Tengert duzzasztottál, egyházat húztál

tiszta partra... Rajtam mosolyogsz -

GÖRöG VENDEGLOBEN

Szegény kicsi kicsi emlékeim.
Fák a Contrescarpe-téren: leráztátok
görcsös, száraz, köhögős lombotok
s a naplop6k nevettek. Arra mentünk
szinte meghalni. De még egy pillanat.
Tekintetünk a kirakat kocsonyás
üvegével leöblftett sötétzöld bogy6in,
görög báránYkák, halak hásacskdJán
pihengetett.
Lányom, ma iszunk.
Ö, bár úgy ad6dna, hogy nem bírnám CI
gyertyalángokba mártott bort,
a borsot, fahéjat, kaviárt, ha mámorrá

változna
e kis halál, a mára rendelt
szent agónia.
Lányom, ma iszunk.
Ha úgy adódna - ó, félve kérdem
van-e valami táj
még emlékedben? . ahol nyarat B tavaszt
koldultál, ugyebár
s kis kar fonódna rád Font/ádMl,
Tihanyból e piros abroszon..•
Ö, Contrescarpe - Ö, CO'Jltre-,

contrescarpe ...
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Mártha Albert illusztrációja

A CSENG~TYOCSKE

Most már g01ldolkozhatom, mit viszek
magammal. Sok tárgllból, egyet, mert
valamit csak ért a gyűjtés, kinlódás,
fogamhoz VeT1li a filLért, beosztani 
Valamit én röpülni fényes égen,
szaladni - Egyetlen percet. de
melyiket a számtalan közül? - talán
csak magammal vihetek,
hogy mint sugár kfsérjen át a
búcsúból (ha lesz kihez) az öntudatlanság
vagy öntudat szűk-sötétnek képzelt

kapuján.,
Nyugtalanszívúnek
lenni, adni vagy adni kívánni s
venni érte a hidegen bántó szót,
szeretni másban, hogy ostoba,
sötét. Szeretni másban a dacot.
nemtör6dést, - s kis tárgyaimban
a nagy fényt, a kéklő megbocsátást,
sokáig tartó emlékét annak, hogy

888

életen innen is éltem és ez jutalom
volt. Hű a hűtlenséghez.
Anyának lenni tiszafaként. Nos, tiszafáról
a csengettyűt - e félig idegent, mit

véletlen
találtam, mint egy karácsonyfán
s mert a Véletlent
egy kalap alá vettem a Sorssal,
a csengettyűcskét tliszem magammal
odaátra, mint anyának ~rós

lepra-Arnya -

ILE-DE-RJ!i'

Tamariszkuszfalban vágtatva
csak képzeltem menni. Beleragadtam

lassú,
cammogó, meztelen lábbal kis halott
fehér kagylók, élő tüskék fehér
kurmuibu, !ogantyúiba,
cukorrá
törtem házuk, húsukat gyilkoZtam.

Gondolatb6l
gombostűnyi sem
akadt mohó, szomjas, mindent akaró
képzeletemre. Zöldnek festettem
magj, a Iwl!ámból faragott
haragos Istent, bálványnak,
bálványnak tudtam csak
nézni. sós, csipös, szomorú, lágy
esöjével eloszlató,
aranyfehér egét, - mosolynak
píllanatát, halott anyámnak minden
Üzenetét, minden üzenetben
a halott s a mosolygó s az éUj
bíráló Istent, könyörtelent, de
mégis Élő-Szeretőt. Kínzót.
S jött századszorra is - hegytetőrlU

nézve
a roppa,nt Gát: most elönt,
senkit. csak engem, halált csak
nekem hoz, nem nagyon magasról,
nem befejezett napomra -
Nem, semmi semmi sem' lettem
s szégyellnék
lenni - miért most, miért? mikor
Tengernek lenni
is semmi, s ölni, élni tengerként
csepp, nagyon naqyon picinyke
pillanat - dagályban veszni
tréfa, hősködés, apályt nem látni
c.~akholnap.

Ma'Íd h.olnap
oéae. Minden ér1mek. Mindt!n tudni
akaró vágynak. Hullámot mint diót
boncoló sz"mnek, láng71ak,
ész erószakának mely nincs - s nem is
lehet,
s az aTlál1j kék nerce
jön és hol ma álltam
s~áz szén e71qedelmes

Kagyló-halált arat -


