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Négy Ruysbroek
töredék
(védóveszéd)

Van még két vagy három életem ezen kívül,
amibó1 most beszélek ki. A két vagy három
másik életem helyszínei és viszonyai sokkal
egyszerűbbek és letisztultabbak, mini ezé a
- jobb híján nevezzük így - saját életemé. Ha
akarom, azokban élek egy darabig, és azokban
élni sokkal izgalmasabb és elemeniárisabo,
mint ebben. Akkor másféle ég alatt vagyok.
Azokban az életekben a hangom is más,
a mozdulataim is, a gondolkodásom, másképp
gesztikulálok. Hogy ezt az életemet
kénytelen vagyok valóságnak tekinteni,
míg azokat fantázíáknak, csak a saját
gyengeségem jele.

(tiszta szerkezet)

Érkezéskor először a kéményfüst,
és a kéményfüstben az erdó'k illata,
ahogy a lassan mozgó köd lenyomja
a házak közé. Hét galamb repül fel
egy vörösfenyőró1. Tiszta szerkezet,
ami késő ősszel egy vörösfenyő koronája,
tiszta szerkezetté lesz az agy néhány mély
lélegzetvételtó1, és ahogyatemplomtoronyra
nézek. Felveszem a belátható tér
görbületeinek alakját, minden apró rést
és üreget kitöltök, ne maradjon olyan hely,
amely nem azonos velem. Ne látszódjak
ki. Néhány mozdulai még, és véglegesen
elhelyezkedem.

(egy ezerelem története)

Feloldani egy dermedt állapotot,
egy kábult és erőtlen szellemet
kircubcntani a mozdlllntlnnságból.
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Elengedni és figyellti, magára
hagyva hogyan nehezül el ismét,
és hogyan zuhan vissza ugyanoda.
Aztán a visszafagyást már nem
nézni végig.

(szemmel tart)

A tópart, és egy hatalmas arc változásai.
Szembél nem látni soha, a tekintetét
egészen soha. Nem engem néz, ami
szemmel tart. A szó1ó1zegyen az ég
arnvoi vonulnak.

Kard vágta sebben
éles fény

II. János Pál emlékére

Amikor majd bekövetkezik,
akkor egy percre eIül núnden
zsivaj, a világ csak rád figyel.
Kihangosított utolsó
lélegzetvételed, mini
éjben világló kard,
lógva marad az összegyíílt
százezrek feje felett,
akik mozdulailanul várnak
egy utolsó hírt a hatalmas téren.

Amikor az utolso pillanat kimereoiti
fájdalom vezérelte végső mozdulatodai,
felreped t szivárvállyhártyádon
át egyszerre éles pny önti el, először
arcodat, aztán viharos gyorsasággal szétteniloe
tested belső tereit, lakosztd/yod elsötétítctt
icrnteit, a palota eló'tf a végeláthatatlan tömegek
arcát, testét, végül a keleti égboltot.
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