
KIFOGYHATATLAN ISTEN

Minden lépéssel közelebb vagy,
mind fényesebb vagy és nagyobb,
Te, akit egykor Ábrahám is
az istenének mondhatott.

Amerre nézek, mindenütt Te
lobogsz kifogyhatatlanul
s ma az enyém vagy, mert örökké
személy szerint vagy Te az Úr.

Mindenkié vagy s mégis egyé,
mindenkié külön-külön.
Hívj Mózesednek és a sátrat
kettőnk számára felűtőm,

Ha úgy kívánod, Kánaánba
s lángoszlopaid közt megyek,
vagy büntetésből házatáján
szolgálom ellenségemet.

S hogy tudná az, hogy akkor is csak,
akármilyen szomorúan,
az ő kemény jármába fogva
Téged szolgállak, én Uram!

NE ADJ ODA

Elevenen a csillagok alá,
az éjszakák sarába eltemetve,
hallod a némaságomat?
Mintha egy égbolt madár csicseregne.

Igy hívogatlak szótalan:
az örök haillgatásból,
idegen egeid alól
valaha is kiásol ?

Eljut hozzád a panaszom?
Hiába ostromollak?
Köröskörül a félelem
zátonyai ragyognak.

Számithatok rád, Istenem?
Úgy vágyom közeledre,
dideregve csak hevesebb
a szerelmek szerelme!
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Temess a karjaid közé,
ne adj oda a fagynak,
ha elfogy is a levegöm.
szerelmern sose lankad.

Légy reszketésem öröme,
mint lombjai a fának:
adj nevet, gyönyörű nevet,
párnát a pusztulásnak.

Pilinszky János

TITOK HÉT SZAKASZBAN

Boldogtalan vagy? Félnek lenni rossz,
félnek lenni: nincs nagyobb szörnyűség.

A tűz-víz hidat szül, hogy földre lépjen
a messze ég.

Hol nincs kezdet, s nem tudni, hol a vég,
egy szőlölugasban ülök veled:
a zöld levél közt áthullott sugár mind
kerek, kerek.

S nyugodt vagy: intésemre. hisz tudod,
ha súgni kezd az örvényes sötét,
ezer vigyázó fürge kard, a sok fű,

siet köréd.

Hogyha pedig a lángos alkonyat
megcsókol s magábaolvasztja szád,
csillag-nyakláncot kapsz, hajadba holdat,
s az éjszakát.

Igy, mikor észre sem veszed, leszel
lombbá, mihez látszólag nem beszél
senki, s mely mégis válaszol szeliden,
ha szól a szél. -

Leszel a tajték habja, mely a fény,
a tűz felé pattan: boldog helyed
örökre megtalálod. hogyha mindig
ölel feléd.

A víz ha tűzbe, s a tűz vízbe hal:
a boldogság születik, mi örök,
s a földre szállnak mákos illatukkal
azúr körök.

Harcos Ottó
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