
A régi házban 
A régi házban; itt el�ttem
egész Prága, széles körön,
mélyen, mélyült alkonyid�n,
halkan lépdel, egyet se szökken.

Üveg túlján elúszva: város.
Csak a Sankt Nikolas kupakja
toronylik, mint óriás, magasba,
sisakja zöldrozsda-világos.

Itt-ott már fény villan a fúlt
város zaján. És szinte hallom,
ahogy tisztán, mit sem moraljón,
vén házban „Ámen” kél. – S lehullt.
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A Kisoldalon
Ódon házak, ormosak,
tornyok összecsendülése –
sz�k udvarba látogat,
rendre, az ég, fényre – félre.

És a lépcs�fordulókon,
ny�tt mosollyal – amorettek,
a tet�k barokkja ódon,
vázák rózsalánca reszket.

Pókhálóbefont porta.
Lopva bet�zi a nap
a kicsorbult k�madonna
alatt a szó-titkokat.

Nemesház 
Nemesház, széles rámpa, hajlón:
szürkesége szép, lüktet�.
A járda hitvány kockak�,
s borús zsírfény-lámpa a sarkon.

Ablakmélyedésben süket;
biccent – áthullna függönyén?
Boltív, oduk, fecskéik – én?
B�völném – s hogy tehetném? – röptüket.
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A Hradzsin
De szívesen is nézegetem
a vén udvarvár homlokát;
már gyermeki tekintetem
járt fel, oda, át.

És a Hradzsin alatt a Moldva
hullámait, gyors zöldjüket.
A hídról tárulnak, komolyra,
szent-tekintetek.

S néznek a tornyok, az újabbak,
mind a Vitus-magasára,
mint gyermekek, kik úgy adnak
az Atya szavára.

A Szt.  Vitusnál
Jó állnom a vén dóm el�tt;
doh száll ott, fulladt fonnyadat.
S ablakokat, oszlopokat
hallok, szólnak, mint �s id�k.

Dúsan ékített ház, kuporgó:
ott. Rokokó-erotika.
Szomszédja rideg gótika,
két keze: szikár ima, forgó.

Casus rei – most oly világos!
Bármi korokból vett hasonlat;
roi soleil, hölgye, ki holtabb?
ha így simul abbé urához…
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10 A dómban

A Szt.  Vencel  kápolnában
Mind a csarnok falait
díszk� öleli; ki látott
ilyet: ametiszt van itt;
hegyikristályok; füsttopázok.

Csoda várázsfényein
táncol a tér, tétova
tabernákulum szerint,
lenn, ott – Szent Vencel pora.

Kupolaüreg – tele;
fénnyel, mely metsz és tarol.
Arany hívság hidege.
Teljén sárga karneol.

Mint ha k�b�l, mint ha ércb�l, 
falak messze íve villog;
s egy szent, fojott gyertya-villog
barna jelén meddig és föl?

Kör falazta mennyezetek
angyalfej� lebegése!
Fehér ezüst csepp, ne késse,
örök fényecskét libegtet.

S a sarkon, arany üvegben:
függés, ám lent más tapad,
koldusgyermek, rongyokat
tárva, zárva – meg se rebben.

Fényb�l szikra-csöppnyi áldás,
annyi se hull kebelébe.
Mocskos kezét nyújtja kérve:
„Proszím” Fulladó kiáltás.



11Lugaus
Tornyokat látok itt, s akár a makkok,
amazok karcsú ívbe futva: körték;
s ott a város; ezer homlok – gyötörték
esték, halk hízelgéssel összehajlók.

Sötét testét messze nyújtja. De hátul:
Szt. Mária kett�s tornya villan épp.
Nem így? Bemártja két szívóhegyét
az ég tintájába, két ibolyául?


