
Utifény
Egy utazás arra is jó, hogy. Más fényben
lásd a megszokott tájat a vonatból. Vagy
ismeretlen tájak surlófényeit figyelhesd
hosszan, hisz nincs idő. Levelek hullanak
a fákról folytonosan, mintha sosem fogy-
nának el. Aztán mégis. Kopasz fák süttetik
magukat a délelőtti fényben, de bőrük már
nem melegszik át. Lassítani kéne, átölelni
őket, átadni valamit cserébe, azért amit
folytonosan kapunk tőlük. Mindegy, hogy
hívjuk. Vagy nem hívjuk sehogy. Mindegy.

Indulófény
Az indulás pillanata mindig tiszta.
Annak kell lennie. Különben nincs
értelme az utazásnak. Hajnali hideg-
től hulló lombú fák közt. Autóban.
Egy távoli, idegen nyelvű, mégis is-
merős város felé. Mint a mesében.
Zenével téve valóságossá a pillana-
tot. Az ördög álarcosbálját. Ördög
nélkül. Csupán egy angyali lény u-
ralja a várost. Egy költő, természe-
tesen. Nemrég dedikálta legújabb
verseit, amelyben sokat ír erről a
városról. Egyikben ő maga a zászló
városa felett, mint egy láthatatlan
szív. Nem baj, ha nem tűnik pontos-
nak a kép. A lényeg, hogy értem.
Úton van ő is, pedig itt él régóta.
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Bármifény
Almák a fán, levél nélkül, az út mellett.
Felhőszerű hófoltok a hegyek tetején.
Fekete arcú juhok a dombok lejtőin.
Nem mozdulnak. Nem gurulnak le.
Rozsdás vastraverz az út fölött. Talán
néha még vonat is jár rajta. Fölszállok,
ha megáll. Hátizsákomban alma. Így
szeretek utazni. Mintha bármi lehetne.

Térfény
Kiengedték a galambokat a templomból.
A téren gyülekeznek, pocsolyákból isznak
közben. Ma nem lesz esküvő, fotózás, ahogy
felreppennek a futó jegyespár előtt éppen.
Borongós, esős ősz lett a váratlan tavasz
helyett. Mindenki megnyugodhat, vannak
biztos dolgok az életben. Villamos dübörög
el hajnalban az ablak alatt. Félálmodban.

Félemlékfény
Esélyt adok a testemnek, hogy emlékezzen.
Megoldást találni a problémáimra. Megnyug-
tatom a rémületet magamban. Milyen zenét
szeretnék hallani a halálom utolsó percében
és milyen előadóktól? Rövid pillanatig nézz
a szemembe előtte, hosszan. Természetes
repedés, akár. Egy sziklafalon, az erő helye.
Ha jól csináljuk, érzéseink körbehatárolnak
mindent. Szeress. Ne ragaszkodj semmihez.
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