
Lezárom a kályhát, az izzó parázs lassan kihuny az üvegajtó mö-
gött. Megfojtom a tüzet. Aztán majd reggel, ha kicsit megpiszká-
lom a hamut, ott lesznek alatta a még mindig izzó parázsdarabok.
Jó, ha a tűz bent van a házban. Látom a gyerekek arcán, mennyire
megbabonázza őket a tűz látványa. Élőlényként tekintenek rá. És
tényleg az is, egy titokzatos családtag, aki ott lakik a téglakuckójá-
ban, és folyamatosan emlékeztet bennünket arra, hogy minden mé-
lyén ő van, a csillagokban éppúgy, mint a föld gyomrában. Egy házi
isten. Végül is a világban minden egyfajta égés eredménye, írja
Sebald a Szaturnusz gyűrűiben. Idebent a tűz, odakint, a völgyben a
harsogó víz. Tűz és víz között alszom el.

most nem tudhatod
mitől ment meg amit
nagyon szeretnél és mégsem
lesz meg milyen zsákutcák
buktatók kátyúk nem kerülnek
így utadba és milyen ajándékot
rejt ez a hiába akarod mégsem a 
ma most nem tárja fel
számodra mennyire jó ez a
hiába ez a hiány ma csak azt
érzed fáj és gyötrődsz
talán éppen a jótól amit nem
láthatsz meg mert
vakfoltodra esik éppen kiesik a
látószögedből és azt hiszed
megvonnak tőled valamit ami
mindenképpen járna neked amit
alanyi jogon kellene megkapnod
de majd akkor egyszer
bevillan és felismered milyen
tökéletes rendezés
következményeként
lehetett ez a semmi ez az
üresség ez a megvonás
életed színpadán
alakítás nélkül a
lehető legjobb
megoldás

DOBAI LILI
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az életben az a
jó hogy minden benne van hogy
van benne minden
féle és mindent lehet mondani
róla mert minden illik rá szóról
szóra hogy könnyű és nehéz hogy
kegyetlen és csodaszép hogy
csúnya és gyönyörű hűvösen
forró és élnivaló ellenállhatatlanul és
ennivaló és néznivaló és látnivaló és
illat és érzet izgat és tépdes hogy
hab és torta krém és menta
mondhatod hogy feléd nyúlt
felemelt lesújtott felejtett otthagyott
mélybe taszított leejtett szárnyat
adott repülni tanított kedvedet
szegte megmutatta milyen a
semmiből a semmibe érni miközben
mindent adott mindent elvett bonyolultan
egyszerű volt átderengett valami
fényesség rajta szépen sejtelmesen
mit sem mutatott csak beléd simult és
nem tudod a végét mikor
lesz és azt sem mondhattad mikor
kezdheted csak kérdéseid halkuló
szavaid vannak róla hozzá érte
míg megtanulod a szó nélküli
hallgatást róla
végre

amit játszunk 
az komoly
nem játék tényleg nem
megírni az életet az életben
valami hasonlót valami egészen
olyat és mást mint ez a látszólagos
csillogás inkább sötétes bársony
sikamlós selyem kemény taft
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leomló muszlin lágy esésű
kapaszkodás a szavakba az
érzésekbe színekbe hangulatokba
vágyakba rajongásba hajnalokba
alkonyatba éjekbe miközben semmit
nem tudni előre hagyatkozva
tervezhetetlen utakra
kereszteződésekig tévedten
bolyongva írni a jelent írni a
mát múlt nélkül jövőre nem
számítva eljövendőt nem remélve
csak most csak ma csak
legyen velünk aki
megadja nekünk a mindig
mostban a
jelenlegi mát

Egy költő szörnyű
álma
Képzeld, mit álmodtam.
Szemlátomást minden épp olyan, mint nálunk.
Talaj a talpuk alatt, víz, tűz, levegő,
függőleges, vízszintes, háromszög, kör,
bal és jobb oldal.
Az idő tűrhető. A táj se rossz,
és van egy csomó beszélni képes lény.
De a nyelvük, az más, mint a földön.

A mondatokat valóságforma uralja.
A nevek pontosan egyeznek a dolgokkal.
Semmit nem tesznek hozzá, semmit nem vesznek el, nem

változtatnak vagy módosítanak.

Az idő mindig megegyezik az óra idejével.
Múltnak, jelennek szűk játéktere nyílik.
Emlékezésre egyetlen elmúlt másodperc marad,
jóslásra egy második,
amely épp megkezdődik.

WISŁAWA SZYMBORSKA
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