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PERCEK KÖZT

Lehullt egy perc,
s most várom szótlanul

a másikat.

Mint a hullám
önmagába tér az idő,

csak állsz,
csend fülel szavadra.

Valami hihetetlenül csodálatos érzés ami lelkünkre borul ilyenkor,
mire észreveszed már régen eltünt.

Játszol az örökkévalósággal,
méregeted

kezedben mennyi fér el,
feldobod,

és szembefutsz a fénnyel,
magadat emelgeted.,

Valaki jön és valaki elmegy,
Te adj Uram hát szívilnknek kegyelmet,

hogy fogódznál az utánad zuhanó kőbe,

s mért fájna?

Hát,
csak csendesen .

szemléld lényedben a teljes,
és veled teli létet,

micsoda fény ragyoghat át valami kis nyíláson is.

O, meg ne vesd a kicsinyt,
mit tudod te

az Úr milyen apróságokb6l gyűjti össze
'!tata,lmát.

Elébe állsz
és büszke most a szíved,

holnapra minden kínod az övé lesz,
megvert és Isten,
szelíden hatalmas.

ESTI FOHASZKODAS

Nézd csak Uram,
hát véget ért a nap,

elszórtad és összegyűjtöd most fényed újra,
magába tér az ember ilyenkor

s csendesen
arcodra gondol.

Most Mt jó,
a rohanással teli percek után,
az anyag és szellem egymásbavetítésének roppant kontrasztjai közt

támolyg6 életünk futkos6 6rái után
ez: a csend.
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Most várlak Uram,
ahogy a fáradt nyugalom óráiban várjuk az áLmot,

most várlak Uram.
Kigyúlnak fenn a csillagok,

s a.végtelen
lényedbe szűkül,

a mélység felett
gondolataink

természetünk ősi álmait idéztk.
Valami ősi dalra talál a szíved
és felkapja az éjszaka fájdalmadat,

világok nőnek és robbannak szét agyadban,
a mindenség irtózatos rohanása körülfog.

Barátom,
Uram,

most esengve,
roppant súllyal hull le egy-.egyszó .•.

Csend van,
nagy,
nehéz

csend.

F;NEK APÁM HALÁLÁNAK F;VFORDULOJÁRA
Apám,.
most rtégy év távolában

arcodat a köd ne mossa szét,
az életünk,

emlékszel, miCsoda lázban
múltak a napok,

időtlen szíved megérthet-e engem.
Látod, zengő szavak csillogó pikkelyét

ledobta magáról ez a uers,
a mélység hullámai
talán hozzád emelnek.
Apám, a csend . . .
- hogy szétfut az idő, -
felmagasodik az itélet halott perceinkben.
E:s üresen cseng a dal,
hová lettél szikrázó földi létünk,

üresen cseng a dal.
Mert jó, hogy pillanataim sodrában úgy fut az idő,

és szeretem a csendes estéket,
és kedves szívemnek minden ami földi.

O·változó és szétfoszló világunk,
mennyi szépségre szólítottál minket,
mennyi dalra és mennyi örömre.

E:s nézd apám, a múltunk messze száll,
nem marad meg másunk csak az Isten,

fecséreljük a szeretetet,
s ma is,
meg holnap is

egyedül megyünk feléje.

548


