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téli echó

Uram lsten
az udvarban farakás
eresz alatt tengericsipke
Uram lsten
itt még ráérnek
[ürészelni
[ürés zelnek!

Uram lsten
itten még gágog a lúd
az uccán szűlék bibliáznak
Uram, könyörögj érettönk
ezek itten: iringálnak!

csak úgy
mintha mi se történt volna
ko rcs oly á zn akl
csak neki a tihanyi tónak
csak körbe karikába
aBalatonon
csúszka, szan
Uram, itt szánkóznak!
ha ló és csöngő nélkül is
motros szánra csalja fiam
fia mellé
Gergát a Ge r gő mellé!
ez a tihanyi egyszerű
ember
aki, Uram lsten
olyegyszerűen

Adjon lsten
ez még: Tihany
ezer év kettős tornya alatt
fél karéjban
kis Belső tavuk fölött
hol léket
léket
vág a halász
hogy az élet ne fulladozzék

Uram lsten
itt még csattog a fejsze
itten még szál a fejsze
s né, durran a rianás
csak amott a hájúttá tengeren
túl-az-apátsagon
lenn, a Balatonon
hol mégse kölllékelni
a hal így is él!
mert otta: rianás
Uram lsten
itt még tényleg van rianás

s visszhang is
ha eldugul a szörny [uvoldja
éjjel
ha újra csönd terem
itten
Uram lsten
itten még előfordul

az élet
rianás tizaraszos vásárcsarnoka alatt
a gyűrődő jég ölelése táján
Tihanyban
Uram lsten
hol minden harmadik lakós
beül a vasárnapi misére
szeniséges lsten
itten még tényleg
mise a mise?
Teremtőm, láss csudát!
Boldog Margitunk éneke
vetítővásznon

Teremtőm

itten nyúlcsapáson poroszkálhatol
s bogyózó rigóval
csókázó vargyúval
rebbenő fenekű őzzel

riadó fácánnal
s nézd, hogy vigyázol
reánk, Miassronyunk!
hol a kapaszkodó ösvény jegén
madár csúszkál előttünk
s nekivágsz aszélin
hol avar által vigyázza lépted
a szent s Ze II e t



erre került az orosz barát is
Oroszk útho:
Uram, irgalma zz:
kil encs zá z é v e!
hogy belebuki a hárome zer é ve;
Óvár árkába
Teremtőm, mi vajh
meddig állunk?

irgalma s lsten
itt még [ ürészeln ekl
s az eb se mar belém
ebben a lakók harmincadjára jutó
farkasorditó
pannon ligetben
Krisztus után ezer kil encszáz és hetven kilencb en
tél hava derekán
Tihan yban
teremtő lsten:
a kéményeken: k örös zt!
echazza rianó álmaink


