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FARKAS ARNOLD LEVENTE  
.testben a lélek.  

mert dadogva is szebb a szó, mint a némaság, nem tudom, de Meliorisz Béla  első töredék. szentend re tizenhat november h uszonegy hétfő. élt egys zer kínában egy ép lán y. eddig a ritmus. szép volt ő mint ősszel a sz őlő. jézus is isten. bort is ivott ő és kenyerébő l tört a szegénynek. hit  második töredék. pócsmeg yer tizenhat november hus zonkettő kedd. hittem a fö ldön az ég igazában. jött a valóság. élt egyszer kíná ban egy ép lány. száztizeneg y srác vágyta uralni a tes tét. lélek nélkül a harcos c súf mint ősszel a szőlő. s zellő táncol a mélyben. ha rminchárom ezüstpénz nyo mja a lélek akasztott. bélbe  harmadik töredék. szent endre tizenhat november huszonhárom szerda. bé lben az esztéták nyugoda lma. a templomi csöndet fölveri mégis a kétely. g ondolat intsen a dalban . félt egyszer kínában e gy ép lány félt a tavasz 
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negyedik töredék. pócsme gyer tizenhat november huszonnégy csütörtök. fél t egyszer kínában egy ép lány félt a tavasztól. ü lj ide ablak alá le a háta d. döntsd te a falnak. v árj te reám száz éjszaka á ltal várj te reám míg meg  ötödik töredék. szente ndre tizenhat novembe r huszonöt péntek. vár j te reám száz éjszaka által várj te reám míg megkapod égi jutalmad a földön. testem a sze nt test. majd befogad m int kóbor lelket az a nyja a méhben. testem  hatodik töredék. szent endre tizenhat novemb er harminc szerda. tes tem a hű váróterem ott ahol annyi vonat jár. élt egyszer kínáb an egy ép lány. félt a tavasztól. őszig is érvé nyes jegyed őrzi a hel ytelen álmot. második  hetedik töredék. pócsme gyer tizenhat december h árom szombat. második osztály. így utazom már . nincs soha első. éjszak a eljő. gyúlnak a fények . testben a lélek. hord ja az érzet. szent any agát meg. minden ilyesm it. moccan a hegyhit. k risztus is isten. mondja 



2018. március    19 „nyolcadik töredék. pócs megyer tizenhat december négy vasárnap. mondja h ogy ámen. harmadik éjsza ka pont ugyanígy tesz. ce tli kenyéren. testté vált ige mécsese lobban. nem támad fel a lélek a test sem. kezdeti végzet. hajt ja a hajnali álom egészé t. tört epe csöppen. má rvány kocka a csönd it t. harminc érme ezüstje  kilencedik töredék. pócsme gyer tizenhat december öt hétfő. harminc érme ezüs tje a templom kockakövén vér. krisztus is ember. ho sszú csöndben a látszat is ázhat. mossa le róla alá zat a lázat. lázad a haj nal. fénybe borítja a fel támadt kert szűk pavilon ját. feslett ösvény árnya  tizedik töredék. szent endre tizenhat decem ber hat kedd. feslett ösvény árnya közelge t. bűnben az isten. fé nybe borítja a feltám adt test. szűk pavilo nját. angyalkák angya lkáznak tán. hóban a vércsepp. fröccsen a lé lek nyála a szélben. hallgat a csönd mos t. szótlan igazság né ma igája a templomo t áldja. krisztus is á llat. disznóvágás. lóg  




