
Tény, hogy egy és ugyanazon 
sínen egymást követõen siklanak
különféle konzisztenciák testei, különbözõ nagyságúak
és különbözõ irányultságúak,
és bármelyik határ merevségét
érvénytelenné teszik. Határ, jóllehet
egy elégõ és kialvó láng ideiglenes kontúrja.
De az emlékezés, lángba
nyomódva, háborítatlanul tovább lángol.

IV.
Centrum és periféria lenni egyúttal,
ám nem egyszerre, de ezért nem kevésbé mindkettõ,

csutkája és héja egy ismeretlen gyümölcsnek, 
mely hússal töltendõ meg –
tartalommal, érintéssel, szavakkal,
melynek kiváló ízére az emberek
sokkal azután is emlékeznek,
hogy a csutkát eldobták és elfeledték a héj színét.
Nem, 
az ignorancia nem a határból fakad,
de nem is a középpontból,
az ignorancia egy gyenge tag válasza
az elhatárolódással kapcsolatos nehézségre.
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3. sz. vers
Vannak helyek és titkok
jóllehet nem úgy ismered azokat mint tenyereden a vonalakat
a hideg télben bent maradsz a kis szobában
a nagy hosszúlépcsõs ház belsejében
az asztalon a nyitott könyvön túl visszafogja magát
egy zavaros fénysugár:
mintha nem is érdekelné a tartalma se a hõs végzete
aki csapdába keveredett
és most a szabadulás és szabadság lehetõségét tanulmányozza
valahol egy másik helyiségben hallhatod amint kifutott
a tej
a lábosból
semmi se jobb koncentráció a centrumba vezetõ hosszú
sétáknál ahol
tömegesen hunyorog a szemafor
és ahol Pleènik 1 elegáns oszlopai közt kanyarog
egy patak
a film minõségétõl meglepõdve ma könnyen
tanulmányozhatod
az utcák geometriáját és belélegezheted a Miklošiè út éles levegõjét
amit belaktak a madarak
amikor visszatérsz
az idõ magára ölti az éjt
mint a nõ aki pizsamába bújt és gondolataiba merülten
elaludt 
a párnádon.

1 Jože Pleènik (1872–1957) szlovén építészmérnök
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