
Isten áldja. Kívánom önnek a lehető legjobbakat, kivéve a keresztet; nem
szeretem felebarátomat, mint önmagamat, önt azonban különösen kedvelem, mint
maga is észrevehette. Krisztus azonban megajándékozza szeretett barátait és va
lószínűleg mindazokat, akik szellemének sarjadékai. hogy ne lealjasodáson, tisz
tátalanságon és szorongáson át jussanak el hozzá, hanem örömben, tisztán, foly
tonos szelídségben. Ezért azt kívánhatom önnek: ha egy napon az a dicsőség

érné, hogy az Úrért haljon meg, mégha erőszakos halállal is, ez örömben, bár
miféle aggódás nélkül menjen végbe, és csakis e három boldogság (mites, mundo
corde, pacifici) illik önre.

Ez a kívánság nem pusztán az emberi barátság gyöngesége. Bármely, talá
lomra kiválasztott ember számára meglelem az okokat, melyek tanúsítják, hogy
a balszerencs.e nem felel meg neki; vagy azért, mert túl középszerűnek látom
ilyen nagy dologhoz, vagy mert épp ellenkezőleg, túl becses ahhoz, hogy meg
semmisüljön. Nem mulaszthatjuk el súlyosabban a két főparancs közül a má
sodikat. És ami az első parancsot illeti, ezt még borzalmasabb módon szegem
meg, mert valahányszor Krísztus keresztrefeszítésére gondolok, az irigység bű

nét követem el.
Fogadja, mint soha eddig, és örökre, gyermeki és gyöngéden hálás szerete

temet.
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Pluralitás

Nekem ez,
neked az,
kinek a tél,
kinek tavasz,
neked az egész,
nekem [ele kész

Neked így,
nekem úgy,
kinek a víz,
kinek a kút,
neked a szabály,
nekem az arány

Egy intrikushos

Meddő a törvény: te áthághatod
ahányszor, s amikor akarod.
Minden jóság talmi eszköz neked,
tagadd vélt és valódi érdekett

Meddő a lelked: semmit meg nem ért,
nem kiizd tulajdon emberségedért,
erszény dagad degeszre szíved helyett,
nem tart, nem vonz a jölös emlékezet

Meddő a tested is: csupa könyöle
itt is, ott is, könyök nőtt mindenütt,
jobbra meg balra. gyakran forgatod,
te 1cétszínüségben megátalkodott

Iíollzekvenciák

ki őrizheti meg mit elhagytak a mezők

ki lophatja vissza mit elhllllajt a föld
ki várhat gyermeket terméketlen öltől

ki vet pusztulásra daccal reménykedőt

ld mer szólani némák tekintete előtt

'ii'oegszemek mély csodálkozását ki látja
angyali béke himes titkával érlcezot
ki hallaná meg ha nem verdesne szá1'7lya

ki szereine többé csókok cseréje nélkül
karok sóhajok éji gótikája mit ér
mit áldazna fel az újraszült jövőből

ki nem az igétől csak a kenyértől re'inél
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Hiába kopogtak.
N ern nyílt ld az ajtó.
Betolták erőszakkal.

A zár kiszakadt.
Perdűlve-csörögDe hullott
[oldre a kulcs.
- Hol van?
Nem felelt senki.
Ott feketéllett az asztalon
a l'acsoramaradt'ány
ki-tudja-mikorról.
A házmesterné fels,~ólt:

- Tegnap P-/vitték a halottat.

Tes tv érem vagy

i m i

Egy sereg kérdés maradt
megválaszolatlanul :
Hogy került kulcs a zárba,
mikor üres volt a lakás?
Kik vitték el a halottat?
Es egyáltalán: most miért jöttek,
kiket éltében sohasem látott?
Miért nyitottak ajtót rá
rokonok? szomszédok? barátok?

Hogyelzárják a gázcsapot?

bűnöktől mentes tolvaj vétkező

ármányokkal játszó ártatlan béke
gondos gondolattól verítékező

mezitelen öl szeplőtelensége

tébolytól ittas kurta álmodás
büntetést vérző suta irgalom
valós dolgok közt surranó varázs
sértett napoknak éber oltalom
hatalmat vesztett szabad emberség
hittel szédült csillagos hitetlen
vak kételyek kínjától ferde ég
lakatlan szioet hazug híveknek
pagodák méla hűvösétől áldott
maszkos lélekbe fúló rettenet
metszett szívvel jósló Jeremiások
poklok tüzétől vörös szekerek
zsinagógák roppant hajóján utas
arcok kövén száradt béna ráncok
megalázott tenyér öklétől makacs
jövőt nyitó múltba borulások
átokkal megvert minden menthetetlen
könnyek tűjétől izzadt értelem
hamis gyöngyökkel torkig etetettek
szomjas oázis szakadt térképeken
bizalmat váltó csendes pihenő

hamvas fáktól irtott árva liget
pőre testeket vedlő temető

holnapok árán jogos szelidek
kozmosszá serdült gyermeki világ
hiányzó részvét tartós türelemben
szeretet mely segítségért kiált
ember ki élne m;,ndig emberebben
okos újjal versenyző tiszta látás
megértés ismét erőre kapott
torlódó remén'lJ örökös megváltás
időre várt kései Jézusok .. ,

As emmauss; úton

K ozmikus hajnal gyúlt ki arcodon,
idegen Napon száradt a ruhád,
szemedben jéktelen. béke honolt,
Föld nem fogadhat be soha tovább.

Kérdeztem, m'?rre vezet ez az út,
követni Űr mögé hogyan lehet,
galaxisok rendjén innen vagy túl
Iakoztuik mennyek, poklok, édenek?

Kértem, egy utast vigyél magaddal,
egy kísérőt, ki csomagot cipel,
fénysebesen szolgálatodra van
Tejutak kanyargós öbleiben.

Mcgmossák lábad utazás után,
l:sillaghamutól fésűlik hajad,
a lélek titkos radarjelein át
az emberiséggel összetartanak.

Együtt költik veled a vacsorát,
éjjel őrhelyeden felváltanak,
pihenj te is addig, míg a világ
más oldalára fordul ezalatt.

Néztél. Szegző tekinteted előtt

mind mélyebb?'e buktattam arcomat.
I1Hnt kit légnyomás ért, nem volt erőm,

hogy utasként felajánljam magam.
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