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Versek a labirintusból

11.

Mint ki csészéért nyúl de ujjai
besüppednek a megpuhult anyagba
akárha cserép helyett az agyagba
futnának érzékelőrostjai,

vagy mint a mélázó vándor, aki
homályos erdők útjain bolyongva
egyszer megcsúszik s az ösvény alatta
hirtelen mélybe látszik hajlani:

az érzék kett6s lánca megszakad
hogy helyette tétova, ingatag
a rémesnél is rémesebb világot

tapintsen testünk - hogy a fény helyett
tompa derengésben leljen helyet
s bomlásából gyújtson lidércvilágot.

12.

Mert a halál nem életünk pecsétje
és nem cél, amely felé sorsunk vezet.
A furcsa betúk, mik az életet
írták, nem fogynak el végére érve

hanem anyagból bullámlebegésbe
csússzanak át. A pohár megreped
de többé már nem elfolyó vizet
6riz. A viz átcsillámlik a fénybe.

Az, ami felszín volt, csak csillanás,
betöltötte létét. Így fordul át
az anyag mélye az anyagtalanba:

Ami látszott, most látszat-láthatatlan.
Mindaz, mi kívül van, megfoghatatlan.
Csak a lélek temet6dik a porba.
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Átvezetted, hiszen át 'Je vezetted
a halál lángjai közt lelkemet.
Most sorsukba menuoe Nélküled
sorsomban mégis Téged rejtegetlek.

Mert bűnöm s büntetésem is 1ebenned:
bogy túléltelek s túl nem éltelek.
Szörnyű súlyodnál könnyebb terheket
cipelek s mégis nehezebb keresztet:

e szégyellt s szégyentelen szenvedést.
Mért vetted el a velük-létezés
vállalt kínját és mért adtad helyette

halálukban el nem múló halálunk
rémületét és lelkifurdalásUnk
bűnét, mely életünket visszavette?

IS.

14.

'Ieremtés,pusztulás felfoghatatlan
vibrálását, er6, keserűség
látszó és láthatatlan végzetét
tükrözi e város. Sikátorokban

kapuárnyak mélyén, szárnyas hidakban,
s hidak alatt bujkál a víz s az ég
közös párája. Madárlebegés:

• súly és csapkodás, földreszállhatatlan.

A halál, mely hínár közt, mind sötétebb
lagunák éjén csillog, melya képek
borújából valósággá fogan

megszületik s ellobban a hiányban
víz és tűz összeférhetetlen anyagában
Isten nem tükrözőtükőr-titkaiban.

Felvonszolod magad és visszacsúszol
tizennégy grádicsán a szenvedésnek.
Eltűnnek s visszatérnek kik kisérnek,
zuhanni kezd a föld mig valahol

megveted véres taIpad. Köves hegyoldalon?
Horzsolt lábszáradon már másképp érzed
a tüskét, a csalánt, mely mint a parázs éget.
Ez már a lényedből áradó fájdalom.

Tükörkép-szúrása a gyomvilágnak.
Azok akik majd körülötted állnak
tömör tömegben s mindig társtalan

így élik meg az együtt-szenvedésben
megváltásuk: az elzubanó fényben
megválthatatlanul mélyebb halálodat.
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