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Gyertya
szentelő

Nagypéntek

Bcmtsd ki őt a kék pólyakötőkből,

a párák paplanából göngyölítsd ki.
Az égi tej édes cseppjét az ajkak
csepp csillagáról töröld le - a jöldön
van már! Az ajtón túl a vad december
vihara vágtat, sűrű ködmezőben

vesztett aranyát nem leli a gyermek
körül véle vacog az éjszaka.

A jöld sivár mélyében a halottak,
a bűnök végtelen és vad csapatja
indul Feléd - az örökös halálra
várók vcmagló szájjal esdemzk.
- Csak őt látod most. A pólyakötőkön,
az ég kék szalagjain játszi ujjad
ágacskái remegnek. A süvöltő

szélben meg-meglebben a csepp aranyfény
feje körül. Két szemed sugarában
izzóbb amnyfény gyullad. Körülötted
arany levegő izzik. - Gloria,
gloria in excelsis Domino.

Biztosan jár az imbolygó hajóban
gyertyák hulló gyöngyei közt, a külső

sötét mérhetetlen árnyai mélyén,
lángok zizegő zajában, időtlen

idejében a fénylő pillanatnak,
amikor - gyermek maga is - a gyermek
sorsát viszi két törékeny kezében.

Gyertyák hulló könnyei közt a gyermek
biztosan jár az imbolygó hajóban.
Karjaiban a cseppnyi test a lángok
éveiben, a földalatti árnyak
rácsai között érik a halálra.
Végtelen tengerén a fájdalomnak
lobog, árva gyertyaszál, és a fényben,
gyermek-szívében eszmélí a titkot,
amit nem értett az angyal szavában:
hogy "áldott vag'y az asszonyok között."

Csak Te érezteti, akinek a teste
egylwr egy vott testével, a szegek
[esziilését. Te, kinek az öröm
minden mélységét kitárta, Te láttad
mélyebb mélységekbe zuhanni Ot.
A szánalom patakzó záporában
a Te fájdalmad tudja csak kietlen
sivárságát a végtelen mezőknek,

ahol végtelen magányban bolycmg.

A test a sírban nyugszik. A halottak
mélyebb magányában bolyong a lélek.
Könnytelen állsz partján a szédületnek
a semmi partjain. Asszony-hited,
amely az angyal egyetlen jelére
elfogadta és megértette Ot,
most a poklok mély útjain kiséri.
A szenvedés dermedt sivatagában
tudod, hogy feltámad. A megbocsájtás
feltámadása Benned él. Imádkozz
érettünk, bűnösökért, Mária.
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E könnyű é.1jel
lassú folyóján elúszik a város,
fény csillati a
levegő habjain.
Csillagok fényét
úsztatja a lágy víz,
csobbanva csendül
a fényre a hang.
Szinte elröppen a világ, a fák is,
a szél kisleány hangon énekel.
A tó csendben ölelkezik az éggel,
a széllel lassan száll a pára már.
- E könnyű nyárban. ezüst ragyogásban
egyedül te vagy nehéz, szerelem!
Aradsz a föld barna rései mélyén,
vad zuhogással hegyek meredélyén,
a csillagfény t felissza szom.1úságod,
tágult szemek mélyén a hallg.atásod
a csendet vad pengéssel tépi szét.·
S körben a fák, a tó, a könnyű élet
érzik, ahogyan roppant erejével
felszáll a lélek, s a kettős koporsót
elönti lágy hullámokkal az éjjel.

A gyenge szélben
még a teremtés lehellete lebben,
források titkaiból
születnek a folyók, nedvesen csillanók.
A víz s az égbolt
egy-ölelésben őrzi a földet,
színre árny gyullad, fényre szél, a tér.
Almunk ha.1óját
új mágnes fénye húzza, a távol
szűkebb lesz, csobban a csend, sűrűbb az éji sötét,
sűrűbb a semmi, a partot ezernyi
madár jelzi, a fény kettős hullámain ragyogó.
Látod, most láthatod a titkot, a semmi
mélyéből hogy sziiletik, ébred a tarka világ.
Bordás hajónkra leröppen a lélek, kettős kikötőnkben

hívó hajnali hangján kondul a parti harang.

Hol rejtőzik a fény tükör alatt,
a homály mélyén, fémes ragyogásban,
hideg hullámokon megtört sugárban,
a sűrű víz őszi csönd.1ébe zárva
a mondhatatlan, lebegő Alak?

És milyen égi visszhang fényét őrzi

a fonyódi hegy ívelt dallama ?

Titkaik közt bolyongasz gyors ha.1ódon.

De fönt a parton, egyecsetnyi kékett
csendül a fény, és a part ívelő

hullámain szél támad, zene zendül.
hajlik a nád, s egy szem tükrébe zártan,
fanyar, rekedt hangján az őszi szélnek
kitárja titkait a Balaton.

Két víz egymást tükröző csillogása
áradjon szét tündér álmaidon.




