
hatos. Most ez is eszembe jutott. Van persze benne valami igazság.
Sivár dolog az élet, amikor az ember már senkit se szeret.

Fiatalon minden más. Jó most így visszagondolni rá. Meglátoga-
tott a múlt. Ákos, a barátom. Bruno, egy szomorú trópusi gyerek.
És Lise, a lány, aki akkor, ötven éve, nem tudta a múltját megosztani
velem.

Szóval, „öreg szivarnak…” Ha hazaérek, kiszellőztetek.

a színeket őrizve. 
a te háborúdban
egy gyermek fordult
felém álmomban. nem tudom
honnan lett a hangja. s főleg
miből. mintha egy madár
hordta volna össze fészeknek
csőrében a kiragadott egészt. a hangja
volt mindene. a szeme is
a hangja volt. visszanézett
a válla fölött. a válla is a hangja volt.
ettől, akárha fényre
egy üveg, sötétülni kezdett. de nem
az éjszaka felé sötétült, csak kontrasztosabb
lett minden, a színeket őrizve.
a te háborúdban nyitva vannak az átjárók?
— kérdezte. aztán úgy hagyott
ott, mint a tizenkét éves
jézus az írástudót.

csütörtök van.
visszatértünk

(nővéremnek)
ha azt álmodjuk, felébredünk,
valójában az ébrenléthez
nem közeledünk, hanem még mélyebb
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álomba zuhanunk. még látom
az előző álmot, mint mennyezetet.
először azt hiszem beázás
felettem a rajzolat. de nem
víztől sötétült foltokat látok.
az idő fonódó járatai
most ágrajzolatok. az álomban
uralkodó mikroklíma olajfákat
növel. már megint csütörtök van. visszatértünk
ide. a leghétköznapibb ünnepre,
a mennybemenetelre. lám, ez nem
fáklyás-menet, mint az árulás éjszakája.
fénye a fiú
echo-szegény árnya.

2015. Áldozócsütörtök

testnek. elég víz
kikapcsolták a hajó motorját. elhalt
a lapozás hangja is. és minden
hang, ami akkor még
nem volt. addig azt hittem
nyitott szemmel is lehet
imádkozni. ahogy víz alatt úszni. de csak
mikor hagytam, hogy annyi fény
jusson belém, hogy álomnak
tűnjön a sötétség, akkor épült
meg az idő, amiben semmi
nem tartozott nekem magával. s már
nem bántam, hogy az üdvözültek mindig
nélkülem vannak épp elegen. elég
volt, ahogy a víz a hajótestnek
loccsant. elég
volt testnek. elég
volt megváltásnak.
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