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CZILCZER OL GA

Tánc ban a fa

rin gat ja ágát, mely mint egy Foucault-inga. Az ág meg az 
in nen lát ha tat lan ma da rat. Az ág kö zök be üve gez ve. A dél után 
ber re gés sel és vi o lák kal te lí tett. Lát ha tod, for dul.

A fény ké pe zõ gép kat ta ná sa per sze, ha mar meg ál lít for gást, 
dob ba nást, meg dönt tu do mányt. 

A her me ti ku san zá ró bur ko la tok föl sza kad tá val mind ki le he lik 
lel kük, mely mint ha egyet len anyag ból te rem te tett vol na, anya, a 
lo cso ló nak hasz nált fa jansz kan csó, apa, a kis mo tor.

Szét- és alá hull nak szür ké be kényszerített szí ne ik ben. Föl ser-
ken nek-e még? Min den ki azt vár ja, hogy va la ki, ta lán te, ta lán
én, újabb for gás ra ló dít sa az el ne he zült föld ko ro nát.

Fény bo ga rak
a fél ho mály ban

Nem tit ko ló dzom. Nem te szem jel igés ta ka rék könyv be fil lé-
re i met. Ha négy van be lõ lük, egy sze rû en a sa rok ba gu rí tom a 
mindennapravalót. A hár mat, a ket tõt a há tam mö gé do bom.

Ha a sar ko kat nap já val fo gyasz tom is, ha kor gó gyo mor ral 
ar ra vá rok, hogy egy pénz tán gyö ke ret ver, ki kel, se adom 
fel. Élet el vem az egye nes be széd. Ki tar tok nyílt sá gom mel lett, 
õszin te le szek még el len sé gem mel is, aki bot tal kö ze lít, mint ha 
csak di ó im akar ná le ver ni, s mint ha csak kar ja im sza ba dí tá sá ra. 
Vagy aki a fol ton folt pla tán nal té veszt ös  sze, ami kor ki te rí tem 
elé lap ja i mat, meg sem vár va az õsz idõt. Én meg mon dom, meg 
én! Oda mon dom. Ab ra ka dab ra. Et tõl az tán meg hõ köl. Már nem 
akar ja a ja va i mat.

Hall ga! Fény bo ga rak mo toz nak a fél ho mály ban. A te rí tett 
avar ból meg csak ol vas ni kell.


