
A színi állomás
minden nap új seb semmi más
messzi a színi állomás
eltévedt idő ennyit ért
valaki bennem véget ért

az alvó sínen rozsda ül
a gazban a táj elmerül
alszik a láng a tűz kihűl
füst vagyok nagyon egyedül

Maradjon elég időm
Avarkor, mondja valaki az őszre,

s mintha máris kibontott sírok
közt kanyarogna az út. Sisak és
nyereg, kard, edényben búzaszemek,
asszonyi ékszer nyugalmát bántani
nem engedem. Bogárnyi világosság
röpdös a fejem körül, mint egy elektron;
kifényesednek tőle a gondolatok.

Ez itt végig a táborhelyem: nézzétek,
milyen meredek síkság: megdobogtatja
a szívet, átszellőzteti a tüdő
porlepett bokrait. Nagylélegzetű
táj, mégis karnyújtásnyira minden.

Malmok forognak, mert itt a szél
örök, szárnyuk az égbe kapaszkodik.
Az út részegen tántorog velem, s
mintha drámaírók versenyeznének,
hagyom, hogy történeteket találjanak ki
rólam, miközben házőrző kutyák
fuldokolnak dühük rozsdás láncain.

Van itt egy csalánsziget; mintha
mindig zöld fényben ragyogna; s bár
a zöld hideg szín, télen meg tudja
olvasztani a ráhullott havat. És
van itt egy embertől elhagyott
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barlang is, örökké virágzó alma-
fával a közepén. Szörnyek szobrai
őrzik a bejáratát.

Összeszedtem a lepattintott kő-
darabkákat, és próbálom vissza-
illeszteni őket a helyükre; a
szobrokat szeretném a sziklába
visszazárni. Nem lehetetlenebb,
mint a fényt ládikóba csukni, vagy
zsebre vágni a kézfogást.

Annyiszor rakott itt tüzet
bográcsa alá a sok gyökérszakállú
pálcikaember, hogy felgyúltak néha
nádasok, meg erdők is, sistergő
folyóként öntött el mindent a
középkori leves, az égre izzó
bélyeget ütöttek a tűzből
menekvő madarak.

Aztán a hold és a nap, együtt az
esővel, hamuból humusszá
dagasztották a földet újra, zsíros
hantokat gyúrtak a gyökerek köré;
s rugóskés pengéjeként pattantak
föl halottaikból megint a fák.

Mióta hálóval takarózom, a
lyukak melegítenek, mákszemek
zörögnek belül, ha megrázom a
fejem. Párnámba tettem a tücsök-
ciripelést, legyen nyár, amikor
alszom. Álmaim a sötét anyagba
vájom, olykor gyémántokat
fordítok ki a falából.

Most minden egyben van, mint
a szőnyeg. A jövőt lassanként
szálaira szedem, s hogy maradjon
rá elég időm, mától visszafelé
élek; megilletődve várom a
percet, hogy egyszer megszülessek
közétek.
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