
ton megvolt. Még nem vette észre, mert nem haszn6/ta lefo. Az Úr ÍK){:
gondolta el a Kertet. Ám egyszer történt, ta/án, lehet véletlenül, ta/án
játék volt Qupán, hogy olyan erovel támaszkodott rá a tenyerével meg a
könyökével az o ~;ftjére, me;billent az Or. f~.i4Jenyerével ahogy meg-
támasztotta magát, ettol a támaszkodást61 az egész beindult, pontok és
vonalacskák, vadu/, vademberek. vadáilatok, szelídek, mérgesek, szelid,
vad növényzet, gondoskodás és jóakarat, és akkor nem lért már el az o
K.ertje lJ elotte.

TATÁRSÁNDOR .1
.'

Amíg megghatom \

. . .

Nem tudon, miért, tal4nmert
to/em isfügg.. De tÖinbszer'Uenosz; délután
Hát su'lfJle/enü/ pont~' részletek -

demegtévesitobb nálu~ álruhám

A fiínek . milskülönbeh vimnak hatlgjai

Éz persze nem~dhet meg egy várost
minek ,már kertjeit se tudhatom.

. ...S az álruha 1Jédelmü/elég-evajon?
lehet agóniájátniajd nem-hallani?

.'

Akik ma élnek mímelik
hogy nem tudják: egy darab ólom

ledol~ házfatinár so"is;, .
alatto1n9sb'rontás is fog .

. aföld/akókon
, ' . ,

Akik közt élek mind e/pusztíthatók

. Kik bennem élnek nemjutnakszavamhoz
Némltand1n, rlkatnám oket bármivel

Ha hoz az idofeledést,
akkor sem általam hoz
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A(lfa)
Én

most sem akarok magamtól szabadulni.
Ám mégis akarom, hogyelfogadj.

Ta1.í2n
úgy kéne ezt, hogy kicsikarj magamtol.
(De mireltt a szorgosagy!) ".

Berendezkedtem, látod, nélküled,.
de mindtg kivántam, hogy érkezz.
A puszta lehetoség (!), az,' hogy nincs' helyed
bennem, rettent és percrol percre mérgez.

Valaki- olyan hirtelen jött - arccal
egymásfelé fordított. De
meg tudunk"'~l1l(l1'adni a másik' arcban. . .

(A szégyen níég tán/oánifog...?!)

,Az elérhetetlent markolássza!'
- Két lépéssel a giccs elott...
Találkoznunk kell, félúton vagy bárhol.
Elveszítesz, ha nincs erod.

Vihar tim éppen odakinn.
Nincs tilakjuk a fáknak.
Másképp a szél is puszt'áfikció, miként
- amig csak el nem nyelnek - künn az árnyak.

Fausti csönd van idebenn.

' De ezt is alig akaródzik irnom...
Nem ismerni reád (hiszen

már bennejársz)
- lépteid; osgyanak,ósodat kelJ kibirnom.

.' ',' , .

.

Ürügy vagy, kedtfésém, a végtelenre.
Téged tudásod bátortalanit.
S új-e,ha

azt mondom, ei tudás mindig tévedés?
Én nem tudom, hogy mit hordozok benned,
sem azt, hogy téged itt benn

.mi és milyenné. alakít.
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