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Nyíl
(Sageata)

Mindig az a nyíl, múlhatatlan agyvel6vel, s az áldozatok el6tt zokogva. És a rug6,
amely útjára bocsátotta, most egy falon 16g,mint az emlékezés foszlánya. Kihajolnak
bel6le a szelíd rozsdagombák.

A higany megjelenése eltünteti a vizet. Egy nyom sem marad, ami emlékeztetne
bármire. "Ti vagytok most soron" - mondták nekünk, és ifjú karjaink tonnákat cipel-
tek, a távolban haj6k, a visszaútr61álmodtak.

Mindig az a nyíl, a tanult repülési pályán, mindig a világ törvényei al61szabadul-
ni vágy6 tiszta havak, és ott a hatalmas {ír, mint madarak röptét61 áthasogatott burok.

Ringat6znak a hullámok ütemére a fénysz6r6k, ringat6znak a régmúlt történések
kiköt6iben, s a víztarajok gyakorta megemelik a kétségbeeséscsillan6 lándzsáit.

A tombol6 nyár alabástrom patái maguk alá gy<írtek minden évszakot, nincs is
értelme az évszakoknak ebben a tartományban. Néha visszhangot hallani a hegygerinc-
r61, s mintha szánk6k t{ínnének át tükrökön csúszva.

"Üvöltsetek, ha a történéseknek már nem lehettek szerepl6i! De az éjszaka hitelét
ne rontsátok le közhelyekkel! Megrostált végszavaitok csak az égi magasságban szüle-
tett es6knek adjátok át! Csak akkor sz6r6djatok szét, amikor a tenger s6ja a sziklafalra
fölépíti a tökéletes hiábaval6ság monumentumait!"

Az ostrom
(Asediul)

A költ6 halántékánál, akár egy határozo!t, de vékony kapunál, a dolgok lelkei
úgy kopogtatnak, mint az ádáz bosszúáll6k. Ejjel és nappal, kint és bent ugyanaz a
makacs dörömbölés. Egyszer az ostrom higanyes6ként jön, máskor meg mintha a ten-
ger csapkol6dását is vaskeszty<íszorítaná.

Az évszakok itt egyforma fényben születnek és t{ínnek a semmibe. Semmi se ta-
golja 6ket, semmi se különbözteti meg arcukat; elt{ínésük olyan, mint mikor egyik
foly6 átömlik a másikba. Ez alatt az id6 alatt minden szörny{íség, minden fejlevétel
megtörténhet; de az öngyilkossággal fölér6 remény is itt van -: hasonlatos a tél köze-
pén virágz6 magn6liához.

A költ6 halántékánál a levego oly vékonyan és hidegen emelkedik egyre följebb,
mint egy borotvapenge, s ott a magasban a dolgok flottái úsznak az örökre elveszett
id6 vizében. A költo halántékánál a determinált tér konok törvényei tombolnak.
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