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credo

„mint fényrés”
(Gao Xingjian)

(befelé néz)

felnyitja lassan
sebekre emlékezik
elfedi arcát

a levegő odabent a kialudt
mécsesek sora üres padsorok
egy távoli ablak fényében az
oltár magadban kérdezel csak
köztetek zúgó sötétség itt maradó
nyomaink szavakra feszített imák
valaki karon fog csak a visszhangok
a lélegzet ahogy nyílik és zárul
ahogy kiürül most minden sosem 
lesz közelebb egy madonnakép az 
oldalhajó falán befelé néz
elföldelt homály

(örökre itt)

van aki fényben
elkoptatott szavakban
tenyerében tart

hogy ilyenkor kellene
lennie egy ösvénynek egy
sávnak legalább ami
önmagadhoz vezet ott
állsz fellobban csöndesen
az asztalon félbehagyott
imák nem a szavakban nem
a kimondott a kézfejeden
végigvonuló öröklét jeltelen
árnyak egy ötszáz éves templom
küszöbén állni nem a küszöb és 
nem a templom csak az hogy 
örökre itt maradnál hogy sosem 
hagytad el ezt a helyet fényesre
kopott kilincs szarufa repedésein 
az évek valami szent
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(benned fut)

előlép aztán
– örvény és repedések –
otthonához ér

te voltál ki kezedet
nyújtottad tenyered vonalain
a füst olaj és tömjén ég üres
arcodra fehérre meszelt falak
és lekopott freskók közt bármerre
fordulsz benned fut hangtalan
kívül csak az árnyak a meghasadt
nap kihűlő koronája mit akarsz
csak nyúlni előre a sötétben
újratanulni az imát újratanulni
imádkozni hány élettel ezelőtt
hagytad el magadban kupola
mélyén a csend lábaid alatt
csillagképek ki lép most 
helyetted szél mozgatja a
keresztfákat idebent vársz

(elhallgat)

áll a sötétben
hangtalan minden csak az
ég színesedik

egészen súlytalan
ahogy közénk ereszkedik
aláhull lassan lepereg a 
félhomályos falakról 
szenteltvíz 
mozdulatlan tengelyén a képek
hol szakad meg hol válik ketté és 
lép be a résbe mintha a szavaknak 
külön súlya volna idebent aztán
visszafordulsz és átléped megint
madárraj az égen téglák közeibe
taposott évek csak keresni valamit
amivel elkezdhetnéd credo
visszatérni szüntelen elhallgatni
a helyet ahol álltál aláhull lassan 
lepereg a félhomályos falakról 
akkor mondasz valamit odakint 
vízen remegő árnyékok a fák




