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Egy társalgás töredéke
Mennyivel maradtam adósa e néhány
A felnyitott szerzők nyílt
vitájának.
Sacra
conversacione.

délutánnak?

Egy szerzetes vidám készülődése a könyvtár
csöndjében.
Utalások vezetnek szimbólumokkal
terhelt
termeken.
Fényesre csiszolt csontok, hierarchikus
tükrök.
Az idő homályosan kivetítődik, mint
megmentett
magyarázatra szoruló
töredék.
„Mi, a megértett és újrahasznált
nyelv,
magunkra vesszük a földből való nem
anyagát,
a csontok által táplált, híg egyiptomi
iszapot.
Alámerülünk
a
megnevezésekbe:
az új földről az új eget
fürkésszük.
Ülünk szerzőink partján és adósai maradunk a
magyarázóknak."

Megtelepedések
Izmos férfiak fognak közre életrevaló
nőket.
Egymáshoz hasonlítják másságukat és
karmaikat
értelmes mozdulatokkal
próbálják
felszabadítani
a láncok alól.
Az úton, mely hozzájuk vezetne, a Föld és az
Eg közé kényszerített
épület áll:
majdnem
eltakar.
Lehajolok megvizsgálni
ezt a helyet —
innen még látom őket. Hajlásúk emlékére
most a térdem azt, mit a Nap, hogy így
mögéjük
ereszkedett.

teszi

Kiegészítés a párducokról
Ki valaha
elindult,
s a természet moraját
figyelte,
hallhatóvá tette magát.
48

A víz emésztését, a
szerelmét
kitanulta.

növények

Mi leszünk kevesebbek a szavaktól.
S megnyitja ereit a templom
lépcsőjén
a zarándoktól menekülő
párduc.
Lábak alatt látom a prémet.
Sóhaját szavaim
között
ki fedezi fel
lebegő
sírhelyét?

A gondoskodás távlatai
Du musst dein Leben ändern.
Egy elégiához illő hatalmas szárnycsapás
nyomai
a belső képek végtelenített
kiállításán.
Egy idegen test magához vonja finom
anyagukat,
és észrevétlen kiemeli
szívem.
Kik galériákba jártok, hányszor
álmodtok
madarakkal, felismerhető
műalkotásokkal,
a vér gyönyörű
állomásaival?
Mitológiai láncolat fűzi össze őket a festéket
beszívó szövettel, a műterem illatú
tengerekkel.
Futáraitok elkeveredtek
Összezavartak minden
Bár ne szorulnék
Bár megelégedve
maradjon nyoma

az égövek
között.
kigondolhatót.

segítségükre.
nevezném
nevüket:
a
gondoskodásnak.

Az Ulysses-időegység
Június I6dikán Hajnal és Éj között
ott az egész
világtörténet.
Az ember egy napja magában foglal
minden
napot,
az elképzelhetetlen
első naptól
ama másikig, hol f oly ónk
az idő forrásához tér pihenni.
/s'

E kis darab, mely
jelenti
a jelent, a jövőt, s
a rejtett múltat, a
költők búvóhelyéül
szolgál.
A szív alázatos szolgái ők,
s magányuk árnyéka takarja

szemük.
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