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Katalin-kolostor

1.

Égbe törő hegyek; zöld ligetek fénylenek az olivától.
szüreti dalokat dúdolva gyermekek gyűjtik a
ke1c gyümölcsöket. a présból az olaj aranya
meghitten csordogál. szerzetesek térnek haza a kolostorhoz
csendes imádko'ZJÍS közepette.
de odafent idegenek lármája szentségteleníti meg
Isten tíz parancsolatát és a szent hely ezüstös áhitatát.
az arcok mohón és hevesen vágyakoznak,
midőn fiatal mrándokok lépik át a templom kapuját,
amint egymást csókolva, kiváncsi bámulással
járulnak a kereszthez.
- láttam, miként a hó, úgy buktak alá
az öriJ"kkivalótól rendelt éj túztengerébe;
elégett emberi lelkek, kétségbeesett kiáltások
végső agóniáját láttam -
pedig az élet magdban hordozza az igazság értelmét, titkát,
megfontolva a szinte észrevétlenül eltöltött idő számadáEát
az örök ítél6sze1c előtt.

2.

Élve egy vörösfeny6vel.borított isteni tájon,
boldogság a percek ezen időtlen festményébe beszállni.
bizánci korok kolostorai és falai.
este az imádkozók arca bekenve - ünnepélyes
harangzúgás moraja hallik, Néked szólván örömmel
s ritmikus borzadással.
frissen sütött kenyér illata s az ősz violaszín hangulata
hallgatással töltik meg a kamrdkai és az udvart.
gondolatban egyorgona egyházi éneket játszik.
a nomeius tiszta szeme ártatlanul néz.
krisztályos múltunk szelíden világló hangokat terjeszt.
a holtak hazdban koponyatömeg komolyan és üresen.
köszönet egy mosolygás erejéig: a gyermekvilág álmaiért,
melyek áldottan teljesültek.
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3.

Semmitmondó szavak fellengz6ssége, melyek a
szíven visszaveródnek; felismerni a rosszak szellemét,
és ami vele rokon, mert másak és másabbak lelkeik.
koloncként rátelepszenek az akaratra, és kínzó, féktelen
vágyódást, vágyódó tükröket szívnak magukba mindenütt.
de nézd, itt vannak rég nem látott társunk
~tenszeretó, melegséges szaoai; imájában csak az
Urra figyel, lényében csak az Urnak sugárzik.
a tudás a te Adagio-dat játssm, a távozás dallamait.
melyben értelmet nyer az amenisztikus szomorúság.
néked akarok énekelni, veled akarom az Urat
megismertetni, és kiterjeszteni ártatlan nyomorúságomat!
le szeretném tagadni a múlt nevetséges pompáját,
és fel akarok emelkedni jelened
virágzó, tavaszi kertjébe!

4.

lépések: nyoma a homoksivatag útjain.
melissuik: aromája csillog kopáran a hegyekben.
egy kis madár hívása és meghitt közelsége.
egy vörösbarlangos szikla dinamikus ezépségben,
txmalszerűen uralkodik.
a kertben karcsú nyírfák fáklyái égnek.
esti bek az ikonok aranyfényében.
a régi falióra csodálatosan világos ütése.
lumpenöltiize'kben ülnek a tűznél. füstjénél
kérges tenyeTÜket melengetve.
a beduinidborban egy újszülött sír.
felesleges csillagseregek árusítjáka fényt: engedd ham?
sejtó tudás érzó fejet gondol.
az élet kifakult csontjai és okos ?zűzek

menyasszonyi imái várnak az Ur
nagy, közeli napjára.
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