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META KUŠAR

Csil lo gó és jól meg kent csap ágy
Az er dõn át ro bo gok, re cseg ve és nyi kor gón. Az er dõn át, a ren ge te gen!
Har cos ként, mint hu szár a lo ván szá gul dok. Lép tek re kép te len, ám
el hú zok a pos ta, Prešeren szob ra, a ka ted rá lis mel lett, át a pi a con,
a vár alatt, a vá ros ka pun ke resz tül, ki az er dõ bõl, ki a vá ros ból.

Apám ta nít ga tott. Te ker ni mily nagy do log, a leg na gyobb. Tar tot ta
a ha sam kö ré he lye zett tö röl kö zõt. A Ter mé sze tet a has haj tot ta
s a Mód szert. Apám tar tott és ro hant mu tat va az Utat.
Anyám néz te, kö té nyét igaz gat ta és sze ren csém ko vá csol ta.

A for gó ke re kek csil la ga im ra sü vít nek. A ren ge te gen át ro bo gok,
hol csí rá i ban ott a koz mosz. Ben ne reg ge li zõ so fõ rök, pro fes  szo rok
di ák lány ok vé kony blú zán. Mit is tud nak a frus kák, a gép so ron gyár tott
pro fes  szo rok, ki ket ös  sze kent a lánc és a ha zug bõr tás kák!

Las san ha la dok a fo lyó mel lett, a ré te ken, a bil le ge tõk bé ké sen sza lad nak
utá nam az úton, sö té tek, mint a bi cik lim. Mit kez de nek a fe ke te ség gel, 
mi re jó a dunlopnak az ós di fe ke te szín, mi re a fék? Kont rá mat, mit nem
pró bál tak ki az olasz tisz tek, de a min den fo lyó men ti és hegy vi dé ki nem zet

év szá za dos pu faj kás ré me. A pu faj ka pusztulat, mi ösz tö kél te az árt,
haj tot ta és so dor ta azt, hol kép te len ség a se gít ség. Ki sü tik a hal ha tat lan ság
el mé le tét. Mi be ka rol junk, hol jus sunk lé leg zet hez, ha a mu mus meg tor pan? Nem moc can? 
Ha a mu mus kõ vé der med s a csil lo gó kül lõk kö zé gu rul? Ga né sa a pat ká nyon,

Krisz tus csó nak ról, a köl tõ nõ bi cik li rõl pa ran csol. A menny bol tos urak meg-
ola joz ták a csil lo gó és jól meg kent csap ágyat, fény lik az er dõn, a vá ro son át,
a kert be. Su han junk át a szer te szórt sza va kon. A tö rött mon da tok mel lett
a vi rág ágyás hoz haj tok. Vár rám a ré gi csa lán nal te li tál. Gyom lá lás, gyom lá lás,

nem fel ol va sás.
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