
getegevel bemutatkozott volna. Ott kerülgette a templomot, amelyben Jézus
tanított. Az- ő tenyerében malengette az egyház vétőmagvát. Ott volt az
agg -Simeon szájában, mint aranypénz a halálra szántnak nyelvén. Itt van
ma is, az emberi szívben, az emberi száj szögletein. Öröm, ez a körülírott
lét, ez az imádsághoz kiterjesztett kar, a halott arcon megfagyott sárgaság,
mert gyökerei mélyre húzódtak a vak emberi szemek elől. Ö a remény is,
az emberi reménytelenség kígyóbőréből kikelő öröm, mely ugyan törékeny,
zsenge, megvíselt, de örök élete van. És ő a tettvágy is, mely főlássa a
földet, erdőt lát meg egy szál csemetében, elővonja az érceket, fölépíti a

-házat, megírja a könyveket. Öröm, mely fölemeli a beteget a műtőasztalról

és vért ad neki. Virággal övezi az oltáriszen tséget és a haldoklók verej
tékes arcát. Elkomorul a. közeledő veszélyre, belelát a kozmoszba és meg
követeli a tisztességet az élőktől és utódaiktól. A Szentlélek öröme meg
lobogtatja a szellemet, a liturgikus gyertyák lángját és az utolsó, nagy
tüzet, amelybe hullani kezd majd a világ. Minden jóság névtelen hajtóereje,
s mivel az Atya megígérte, kifogyhatatlan.
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,4 homályos víz/enéhen

Visszahúzódtak
a csönd határai,
odakint órák óta
szaktui a hó,
de a medencében
csak az üres locsogás,
a mosogatólé
árad és apad,
rohan az egyik parttól
a másik pm·tig,
ahogyan ide-oda
rángat ja a hold,
ott élele én, barátaim,

a homályos vizfenéken,
kagylók, remeterálcok,
hínárok kiizt, a mély iszapban,
hallgatagon .és álmodozva,
indulásra készen,
hogy váratlanul
a vad 1)ihar ne érjen,
ha elérkezik az idő, és
meglódul e lomha alvilág is,
hogy szétáradjon és tanúskodjék
a céltalan vergődésről,

a szégyenről,

s az örökös megaláztatásról.

Az alkony k.áprá:zatai

Még minden mozdulatlan, béna,
de a vonulás már megkezdődött.

Az ezüstös félhomályban
puha öblök és horgas km'mok.
Rovartestű, hosszú póznák,
baltafejű szörnyek úsznak,
siklanak a föld felett
másfél méternyire.
Mint a gyíkok, a vízipókok,
cikázva csapódnak jobbra-balra.
Keringenek és örvénylenek,
zizegve gomolyognak.
A sötétben szikrázik kőszeműk.
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