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Isten

Keresem önmagamban,
Esőverte lucsokban,
Harang-kék színű égben,
Fenyvesek sűrűjében.

Minden dalom muland6,
Bölcsőtől sírig tart6,
Forg6, fekete képek,
Fekete tűnődések.

Még várom önmagamban,
Halálhoz érek lassan,
S könnyem veszett ízétől

Velem marad, megbékül.

Hisz ő szenved a tájban,
Szikla az elmúlásban,
S ha volna szerétet még,
Ezerszeresen hinnék.

Ha meghalok, velem lesz,
Dallam simul a csendhez,
S gyermekkorom világa
Mosolyt hímez a fákra.

A foly6k és a tenger
Megtelnek tisztelettel,
S köszöntik majd, ki hűen

Meg is halt egyszerűen.

Hegedűkben a lázas
Fölcsengő pirulás az,
A meg nem értett szépség,
Engedd, hogy mások értsék.

Amint szétvál az oll6,
Trombitál a tűzoltó,

S a lúdbőröző csillag
Nyomán még egyszer itthagy.

Szépség az utak vége,
Fölnézek most az égre,
S káromkodó alázat
Helyett mondok imákat.

Azokat tisztelettel,
19y vagyok mégis ember,
Fénykép, a csillagokból
Maradt marék aranypor.

S az emlék szomjas csöndje
Fölfigyel hitemre,
S mint teregetett vásznak
A lélek hűse lázad.

Hitem ennél nagyobb tán,
Eltűnődöm a sorsán,
S emberi reménységem
Seités, hogy az igékben

Megtanulok hallgatni,
Tudom, az alázat mi.
Fölmutatja a sorsát
Mind, aki vágyott hozzád.

Barátság

Nálunk szabad,
Nálunk szabad
Cserélni lelket,
Gyermeknek maradni,
Meglelni az igazat,

Mester, tanítvány ...
Jézus szívén nyugodni, mint János,
Harangozni, a végtelen, magányos
Úton s kezet adni,
S fohászt is lelkünk csillagához.
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Mert már
Mert már é I'telmem félig elhomállllot t,
Mert már 8zememmel majdnem vak vagyok,
Mert megutáltam ezt a vak vi.lágot,
Si.eretem, akik boldogtalanok.

Esdve kérlek, karjaidba te végy fel,
S maradj mellettem erős is, anyám,
A bizonyosság biztos, mint a kétely
S kétféle virág virágzik
A mandulafán.

Claudel
Hosszú, elnyújtott sarok, mirtusz-ág,
Gyerekkori litániák,
A rózsa, a béke, a szenvedés, a gúny,
Levágják fél lábad, hogy imádkozni tanulj,
Vagy mint Don Rodrigue, szeresd az életet,
A fiadat, ki mástól sziüetett,
Vagy a nagy szó: "Uram, irgalmazz a németeknek, mert

nem tudják, hogy mit cselekszenek".

"Kantáta három hangra" - s csak dalol a három lány, a három
Cseresznyeág a ringó áriálcon,
Mi nők, igaz, jobb, ha ketten vagyunk, va/ulla,
Ebbe még be nem szólt a politika,
De Claudel oly szép, olyan ismerős,

Hogy megelégszik vele minden ős.

Magamról írok, mert nincs igazam.
Ha megkérdezik, van-e Isten? "Van!"
Van-e Claudel, ki átúszta a mélyet,
S csak annyit emlegetnek róla, hogy kísértet,
Vajon nem volt-e hős, nem volt-e refa.rmátor,
Ha nem is szakadt el az Egyház igazától ...

Sírni tudnék. Virágzó cseresznyefa ága
Gyújts csak, gyújts együtt rá a legszebb anara,
Ha téged olvaslak, a szívem megalázkodik,
A sorai fölfutnak az égi boltokig,
S ragyogni kezd a reggel, hideg, hűvös szemekkel,
Békülj meg, Claudel, az életeddel,
Bűnökbe takart ártatlanságod
Megrendíti a Földet, látod,
S oly végtelen a sötétség, magad is elhiszed,
Hogy a Föld, hogy az ég, hogy a mindenség ugyanegy,
S O áll fölötte, kitárt karú Krisztus,
S tiszta a lelked, mint tiszta a legszebb ametisztusz.


