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Üstökös
Én akkor is az üstököst köszöntöm!
Csóva-farka úgy leng, mint félrevert harang nyelve,
mikor megjelenti a veszélyt
a csillagok bámulásába és oktalan számlálásába
feledkezett embereknek,
zsibbadt álmodozásukat éber ijedelemmé változtatván,
hogy – ha kapkodva is –
de tegyenek valamit a sorsukért.
Az állócsillagok
nem többek szerelmesek játékszereinél,
merengő párok választanak ki egyet-egyet közülük,
találomra persze, hiszen
a kétszáznegyvenharmadik ugyanolyan,
mint a nyolcmillió-ötszázötvenhatodik,
csak bámul, de nem figyel rájuk az ember,
miközben viseltes indulatai
halvány sugarak huzalára vetve szárítkoznak,
mint kifeszített kötélen nyűtt ruhák.
Én vallom az egyszeri, nagy fényerejű ellobbanást
a takarékra állított ragyogás ellenében,
vallom,
hogy a fénypazarló száguldás magasabb rendű,
mint a veszteglő fürdőzés önfényünkben.
Köszöntöm az üstökösöket,
hiszen éber ijedelemmé változtatják
zsibbadt álmodozásainkat,
hogy – ha kapkodva is –
de tegyünk valamit a sorsunkért.

Baranyi Ferenc
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