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To vább do hog ni, ki tud ja. In kább vi cso rog ni
szél re és ta vasz ra, a nap la pát ja i ra és kon du ló
ezüst re; csak hű en, a ke se rű fű il la tát szív ni, míg
a mély be érsz. S kö rü löt ted megint: ta vak, ke rí tés, hó.

Ta va id – ned ves ron gyok, és a fa lé cek élei
üres vá ro sok ból s kó bor va dak tól fel szál ló fe hér köd be
vág nak rést. Egy pil la nat ra fém vil lan, majd fe ke te re dői 
a szét fo lyó ár nyé kok nak, rot ha dás és enyé szet egy for mán sor suk lett,

szem mel s hom lok kal zúz nak szét, azu tán fel szí vód nak tes ted ben.
Át hat va, új ra meg boly gat va mind at tól, ami min den irány ból
ri a dó ként tör rád, ráz kódj és csi lin gelj győ zel me sen
ma gad nak. Csör ge dez a víz, ahol őr kö döm öreg ál lo má so kon,

mi köz ben a vo na tok vég nélkül kör be jár nak,
s füt  tyük ben csak a vál tók fé mes kat to gá sa 
aka do zik pu hán. Tu dod, nincs tit ka a vi lág nak;
há tunk mö gött a ré gi szer re cept jét bé ké sen vár ja 

sö tét ügy nök sé gek, bo zó tok pa ti ká já ból;
fe let tünk a lom bon át sej le nek a fe hér je lek.
Az utak si mo ga tó ak, akár bú jó ösz vé rek bő re
asz falt juk fény től és est től edzett, s csend ben

er dő alá visz a vi har elől. A ta po ga tó zó ke zek
hang ja – fe hé ren, fe ke tén – csap pan tyú ként csat tan.
Mes  sze, szür ke fal vak ban, el té ko zolt idő me red,
mú lik, lus ta hul lá mok kal öle li az ud vart.

A ta vasz hang ja el csuk lik, se be it rozs da mar ja,
mé lyé ből ke se rű sár lö vell; megint a ké te lye id
ér zik csak a szél ere jét és amit hor doz, a vá gyat.
Élő je le nés nek tűn ni, és a tér ben is eként lé tez ni

már egy ma rék bors tól, csi pet nyi só tól iz ga tot tan.
A nap tisz ta mo so lyá ban el ámul va el nyú lok,
csont ja i to kat fé nye zem csi szolt sza va im mal.
Ha es ni kezd, és a vá ros ned ves vász nán a si rá lyok

csa pa ta az es er nyők re, a szür ke pad ló kö vé re ül,
a zon go ris ta ké ze lő je a bil len tyűk kát rá nyát
éri, sem mi sincs vesz ve; uj ja ink ra ko rom száll, sze re lem re gyi lok hűl, 
a der medt nap fény ben egy zon go ra né mán csap ja szár nyát.
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