
25

Ima mindenkor

Legyen tavasz, levéllel ékes,

földszagú tájon kikelet.

Legyen madárdal, fákon fészek,

ölelje mézszínű meleg.

Legyen áldás terhes mezőkön,

legyen harsogó a határ.

A gyermek nyár gazdává nőjön,

virág jelölje, merre jár.

A falevél égjen vörösre,

pengessen torz gallyat a szél,

a víg folyó szemét bekösse,

a fű dértől legyen fehér.

Reszkessen rózsafa leverten,

kökény  kiáltsa: szenvedek!

A kert testén fagy meneteljen,

hulljon rá tompa rettenet,

hogy azt sikoltsa: jöjj, eső,

zuhogj a földre, moss barázdát.

Legyen a lelked éltető,

a dermedt búzaszívet járd át.

Hűs víz, porlaszd el életem,

legyek fatörzs, legyek gyökér,

csak tavasz legyen szüntelen,

meg nyár és ősz és újra tél...
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Szőttes pirossal, feketével

A dolgok fáit szél tépázza,

felriad a sok gond-madár.

A lovak összebújnak fázva,

ki tudja, meddig tart a nyár?

Ki tudja, meddig tart az élet?

Ránk esteledhet hirtelen.

Irgalmat senki nem remélhet,

így hát szívedben rend legyen.

A béke olyan, mint a szélcsend,

csak a hiánya mar sebet.

Fuldoklom álmok tengerében

és minden napom rettenet.

Állhatsz-e kábán, mint az állat,

várva a bűvölő csodát,

ha a halál mellettünk vágtat,

emberszította tűzön át?

Hiába a csönd és az áldás: 

a föld forró és egyre forr.

Agyad megbontja egy kiáltás,

véred felissza a pokol.

Bársonyos mezők mosolyáért

ki nyitja fel az ereit?

Ki lesz, ki fegyvert dalra csábít,

ha már az átok nem segít?

Csikorogjanak csigolyáid,

úgy szorítsd, bajtárs, a kezem.

Hitünk kemény lesz, mint a gránit,

óvjuk  a jót szerelmesen.
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Táj gesztenyékkel

I.

Avarba rejtem a nyarat,

hogy új tavaszra  megtaláljam.

Ki álmot gyűjt, ki aranyat, 

én csak maréknyi csöndre  vágytam.

Ringatja lányát a halál

bazsalikomos kert ölében,

a táj lózungos őszre vár

és elvérzik kegyetlen télben.

Fellobog néhány dália,

hiszi, érdemes hinni még.

Közös sorsért, közös HAZÁÉRT

sikoltoznak a gesztenyék.

Avarba rejtem a nyarat,

tán lesz, ki újra felébreszti,

ha tél múltán a csontfejű

szikéjével szívem kimetszi.

II.

Fekszem a sárban temetetlen,

varjak intézik sorsomat.

Nincs megváltás, sem megbocsátás,

sem ég, sem föld, mely befogad.

Isten palástja betakarna,

hó hullna, hűtené sebem.

A világ vérrel áldozott,

koldus vagyok, reménytelen.

A homályon túl este van,

a homályon túl harangoznak.

S mintha csillag is intene

valami kóbor pásztoroknak.
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A homályon túl este van,

mint a gyertya, elfogy a fényem.

Őrizd, őrizd a lángomat,

és válts meg engem, az Úr nevében.

III.

Csak hó, csak sár, csak füst, halálod,

Dickens-világ, széthull az Éden.

Csak köd, szemét, hiába várod,

nem nyílik  nyár ebben a télben.

Mert ez a táj már nem valódi,

csak krétarajz, vásárfi a,

penésztől fénylő ócska holmi,

Isten kezében Biblia.

Csak jég, csak hó és lázadás,

amíg az ég hajnalra éled,

istentelen feltámadás,

örök kárhozat és ígéret.

Isten kezében Biblia,

s mert elhagyott hitetlenül, 

míg mormolja a Miatyánkot,

elkínzott arcunk felderül.
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Torzó

A sóhaj hossza másfél méter:

neked épült, orángután,

a nyálkás falú tetraéder.

Kihalt az őshonos szivárvány,

piros, fehér, zöld vére hullt,

idegenek álltak a járdán.

Odakünn darás hó szakad,

betekint agyadba a sátán,

kopogtatja a falakat.

Dizájnos sátor a hazád,

csak halvér, amit érte vérzel.

Másfél méter, sóhajtanád.

Sóhajtod: csupán másfél méter.

2004. december 5.


