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1
Európa párduc gázt ökrendezik
katedrális nyílású torkán
egy vasbeton karámban. Sztyeppéje
ltrna van, amerről jöttem.

Emitt kallódom s vágyom amoda.
Szívemben fényerek hálózta
múlt alázuhog. Igazságom
barka tömegbe nyes, hajbókosan

mely szédeleg csak. Űsöm

trónálló, pap, tudós, fölmorduló
proli. Rengésemben h"aragvó
dobbantásaik; a holtak csillagéhesek.

Ólembe ömlött tó fólött ra
pára táncol. Partomon vasélű

úrtorony emelkedik, kövét koti
arannyal elkevert mész.

É.~ összekötnek hídjaim.
Náderdőmet növendék szél
zizegteti s ver a vihar
cölöp nyugalmú csónakomra.

Énekem gubbaszt. Fölcsap hirtelen,
vén szárnya van, de csontba nőtt.

Testvéri csöndből vadludak
raját oldozZía ki, tolláról hull

minden szavam, égővi porhomok.
Résekbe fér. Fogak közótt csikordul.
Jó fáld a tűzgyökérnek; lesz
mit temetnie, ha összegyűl.

2
Alattam zúg a hallgatás.
Gyémántkarmok belőle tépnek
olykor sötét kristályokat.
És rámborul a fölgyulladt magas,

hová htába szeute föl
szitkom tépázott sas fejét,
tovább lobog. Az egyik húz,
a másik fölragad.

Sorsom feszes izomZíatán rostok
átizzanak. Itt fáj s mert éget,
jajgatok, de látom jajom
fényveréseit. Hazám e seb.

Gerenda, szög, szekér.
Hazám a keskeny ösvény.
A megvetett igék és utcakő.

Hazám a seitelem. Történet

és szimat, Lengés a mély
fölött. Vasrúd hűvös bizalma.
Hazám talentumom: Jákob
lujtorja, kényszere fokoknak

népek egébe menni. Vagy csúszda
csak, villámta lan bukáshoz.
Oszthatnánk már egymásnak
úgy is életet, ahogy paraszt

csurgatja a magot fatál ba.
Répau}Jatok babráljon arcomon
kisded puhán. Minek tök-hold az
ablakokban? S palánk-sötét?

3
Hogy is futhatnék könnyedén
vérző 2sidómmal hátamon?
Halódik benne Isten álma
s ahogy leng élettelen keze,

a menny-arany föl-fölsuhog.
Arcának tükre van. Elestének:
törvényei. Forró leheletében
lihegve áll az ember:

ÍGY szótLanok az eredendően

szegények. Felezd magad! - s a
nép alatt és ívesen fölötte
körként kinyílik és bezárul

a Rejtélyes Egyensúly. Vascsőre

'l)an jóvőnknek. Majd ő matat
bőrfalú bugyrainkban. keresve
sót, hamut, fémtüske viHogást.

4
Ez kert, nem fűrészporos aréna.
Itt fák virágzanak. És súg a föld,
de tud ugatni is. Vigyázzátok a
gyermeket. A titkait, Az elbukottakat.
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NyíZjál ki, aprócskám, mint a
mandulafa hóban, rózsásan,
lángvörösen és tüzelő

nyárban szűz hó fehéren.

Bölcsődal

lépek, kezemről mirha csepeg,
köntösömről anyatej. Majd ha
cédrusi férfi leszel s
asszonyodnak gyöngykosár

Mellemet bontom ki neked, róla
kicsi szádba kácia illata árad
s tele szopva magad, elszenderedel.
Én azután áldozati kőoltárhoz

iiasa reszket hűvös tenyered
érintésére, akkor is etetnélek
fűszeres étkekkel s gránátalma
borral itatnálak.

Vallató

Fal védi ezt a századot is.
Rajta fülem. Mélyen zengő dalokat
hallok. És csöndet. Meg sikítást.
Csörögve vonulókat.

Lerakjuk utainkat, újra meg újra
lerakjuk. És kőtörzsük van ciprusainknak.
Fémkoronáik közt itt-ott még
megcsillan a Genezáreti tó.

Volt idő, amikor porgomoa alatt
lcrogytak városaink. S kürtszóra
fölépültek. De mint a magot, sietősen

bokrok alá dugtuk, ki beléhalt.

Kétezeréves utunkat simára
köszörülte a birka kóröm:
kétezeréves juhnyáj poroszkál
rajta. Hol van a pásztor?

A drága homok még barna, hol a vére
ömölt. Később manyért kiszitálták.
Terjed a város. Csillagága forogva
szúr föl az éjbe s esztergálja a földet.

Tornyokból fénypompa zuhog ránk.
Alóla kiált valaki: te nem láttad a pásztort?
Ahol a sötétség forr, ott áll! Ott állhat.
Tartsd magad a végleteken.

Hajnalig van időnk

Ismerem őt, ez az este.
A vörösben, fönt, araavuo«
csíkon csúszik az ég. De a
fóti akácos fái között

fekete vadló várakozik;
ő az. Olajos háta ragyog.
Nesztelenül jött. Vgetve
megindul, azután fut, száll,

végül elárad, mint a gyökérfüst.
Gyönge szeleket hajt. Döng a
patája s belefúl a homokba.
Vagy éjbe. S nincs fény.

Nincs nyihogás. Világ-puha szárnya
kinyílik. Engem az udvaron ér
és betakar. Szótlan örömöm,
mintha esőt szimatolna,

fejét fölüti. Az éj tornyát
hallgatagon körülüljük;
holdablakban szál
gyertya világol.

Minden éj meghasad
kiizepén. Földi tüzeknek
új kutat építeni
Hajnalig van időnk.
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