
Mi lyen tisz ta megint ez a haj na li hal la li,
ez a sa já tos rit mus ban új ra és új ra ránk te le pe dõ pá ra,
ami a ma ga nyu godt bi zo nyos ság ér ze té vel ve zet el a ré gi,
jól is mert bi zony ta lan ság ba,
ahol min den olyan szép, min den annyi ra gyö nyö rû.
Leg alább annyi ra, mint a ma jom
és az a bi zo nyos kö szö rû.

Ez a hal la li még most is annyi ra tisz ta.

Pe dig for gat nak már vissza fe lé min dent,
ami meg tör tént és meg so se tör tént,
töb bek kö zött a haj na li hal la lit és az ab la kon át be tö rõ fényt – 

ami a haj nalt lét re hoz za és az tán meg szün te ti új ra,
és azt a fény lõ nap ko ron got is, ami az éj sza kát ta nul ja.
Míg én csak azt, hogy a so rok kö zött min den annyi ra szá raz,
és el tûn nek a pa ta kok, fel szí vód nak a fo lyam ágak.

Fo gal maz hat nék-e, mondd, en nél szeb ben és sza ba to sab ban?
Annyi ra jól, hogy a szá raz sá got ne ér zé keld a hang ban?
Ter mé sze te sen nem. Ép pen azért, mert az igen lés
nem fér het el a nem ben.

Éj sza kai re pü lés
Ma radj, ma radj, ma radj a gé pen,

fenn, a ma gas ban, fenn, a sö tét ben,
ne ereszd lej jebb fe jed és szár nyad,
hagyd ma ga dat meg a holnaputánnak.
Amíg a fél hold mu tat ja fél holt
tá jad ként, mind azt, ami rég volt,

ma radj, ma radj, ma radj a gé pen,

egy érin tés ben, öle lés ben,
ami re zeg, mint szél a sás ban,
ma radj örök el in du lás ban.
Vagy ha ké sõ, a le be gés ben.

Mint rés ben a le ve gõ – ma radj.
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A szá raz ság ne ve


