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1.

Vártam az első hóra, hogy virágzik
majd puha szirmai közt kék szemed
már csak sárgyöngyös könnyeim peregnek
édes csillagom, vad szemed felett!
Főld mélyén, sziklahegyek közt, parázsló
jégen koptatnám csontig körmömet,
csak hogy lássam mégegyszer - nem a tested!
e földöntúli hóban lelkedet.

2.

Kemény sziklaél a gerenda f.ve,
a barlang mint a sír -
szelid viráglány, kit a férfiangyal
izzása megvakit -
a szőke kis test mélyében a gyermek
felszikrázott - és érett a halál.
Földbe szivárgott, felhők közé szállott
őszi eső, pelyhező hó után.

3.

Előbb a reszketés végig a testen,
aztán a kővé dermedt fájdalom,
a telje's föld ereje átcikázik
a görcsbe ránduló végtagokon.
Hallottam az ég moraját és láttam
megborzongani a mélységeket,
hogya csillagok fényére segítsék
csillagok közé szült gyermekemet.

4.

Kicsi leányom, gyenge virágom,
mit álmodol?
Látod-e fiad, ki könnyben, esőben,

a novemberi hóban vándorol?
Porló szíved érzi még úgye léptét?
Követed útjait?
Va.gy énrám nézel, aki önfeledten
fejtem elfoszIó sorsa szálait?

5.

Te, ki meghaltál, -mielőtt születtem,
te kisleány, -
te gyermek, akit a világra hoztam,
és elvett a halál -
honnan tudod, égból-kivet've-árva
hogy nem te vagy fiam? -
honnan tudom, hogy nem én fekszem, áTVII.
míg lassú hó ~zitálja síromat?
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6.

Lángoló rügyek között nem felejti
fehér csontod a gyűlő teleket -
a nyár színes, izzó forgatagában
megszédülsz néha: nincs, csak képzeled.
Egyetlen igaz: az ősz Golgotája.
Az ég az égből gyűjti a havat,
s már tudod, merre vezet a szivárvány
hídpallója a puha súly alatt.

7.

Keresztfádnak gyökeréből kiáltok:
támadj föl, te halott!
A tengermély keserű árja éget -
hol jársz most nélkülem, te elhagyott?
Kilenc nap, tíz hold fényes fűrtje érlelt,
mégis eltépett tőlem a halál.
Melyik világ igaz? hol jászol-bölcsőd,

vagy a szikla, ahol kereszted áll?

8.

A siirű fájdalom kitölti csontom,
az hajtja véremet,
kések közt járok, megcsúszik a föld, és
iszonyatos magányod eltemet. '
Halottan is napról napra növekszel,
míg én lassan pergetem álmomat 
holt gyermek, holt anya, a hóesésben
dúdolom eszelős dalaimat.

9.

Te tudtad, mikor lánytestbe vetetted
megérni a magot,
hogy oly magányos lesz, mint akit anyja
már kétnapos korában elhagyott.
Te tudtad, hogy a percben, melyben anyja
meghalni látta egyszülött fiát,
a föld is befogadta csillagába
igazságod csillagát, a halált.

10.

Virágot lépő vírágszál,
már gyermeked gyerme'ke vagy,
betemeti a föld pora lassan
örömeidet és a bánatodat.
Gyöngy kis Madonna, jő a Karácsony,
sZórjad szét ezüstös sziTmaidat,
felhők puha bokTain futna utánad,
dajkáld el az én fiamat!


