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HAL MAI TA MÁS

Há la adás
Ami ál lan dó, az mú lik el épp,
ma gá ba for dul vis  sza az örök,
az õszi er dõ las sú út ja in
ha lál és há la pár ban ér ke zik,
a fák tör zsén is áthasog a fény
a szín te len re ményt arany ba von ni,
tör vén  nyel ta kar ni a tud ha tat lant.

Rí tus
Ok tó ber vé gén a já ró ke lõk,
ha dél elõtt van s hoz zá ra gyo gás
– mert fén  nyel la kik, aki sár ban él is,
és Is tent kí sért, aki nem sze ret –:
meg áll nak, mint ha vers vol na a vá ros,
tündérkedik ke gyel mi ál la pot
ve lük, és sü tik egy mást, mint a nap…

Exe gé zis
Fi a tal lány, üres ho tel szo bá ban,
az ágy szé lén ül, ré gi köny vet ol vas,
gör nyedt há tát a lám pa sá padt fé nye
vé gig si mít ja – ta lán meg le li
a la pok kö zött, ami el ve szett,
mi e lõtt ki szá rad na, mint a lé lek,
a hit a nyelv bõl, lám pá ból a fény.

Chaconne
Sza ba dos György nek

Meg ér te ni a leg szebb bûnt, a nyel vet,
s föl gyógy ul ni a szü le tés elõtt:
mû vé szet az, vagy sze re tet, vagy Is ten,
a kéz zel írt vi lág így ott ho nos;
mert a ze ne a vég te len imá ja,
mert a mí to szok nem fe lej te nek,
mert be ava tás nincs: min den ki bent van.
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Ba rokk
A szent alá száll, mint a ke gye lem,
úgy hív ják, hó vagy úgy hív ják, ba rokk,
szer tar tás nél kül is mi sé re hív,
s együtt tör té nik, ami ál ta la
(az ima hang jai az imá dat ban:
pél da be széd a sze rel me sek nyel ve,
je lek be bú vó is ten bi zo nyí ték).

Al vó
Az al vó más vi lág ba tar to zik,
vál la ívé re nin csen föl di kép let,
fe hér szem hé ja nem ne künk fe hér,
el vesz ti ne vét s nem te len az al vó,
ál ma víz hat lan, bûn nem mos sa el,
s tes te hi á ba ten ger part, a ten gert
nem lát ni, túl sö tét van a sza vak ban.


