TARBAY EDE

Késziúbdée
A Térre és Időre fölfeszítve
járunk, Urunk, a volt és lesz között,
folöttünk véges végtelenség íve,
koponyamélyben súlyos szóközök,
írásjelek, a semmi kalodái,
kimondhatatlan szívlökéseink,
a vanban kell a voltat várni,
s az ébredéssel ránkzuhan: megint. . .
Ha majd a bomlás... Földereng a fény
a szemgödörbe tévedt sötétségben,
az Egyetlen test élő kenyerén
érezni azt: a romlás fáj. Míg éltem,
kovásztalan kovásza vitt tovább.
Mikor a lesz és volt találkozása
kihajtja bennem égő ostorát,
úgy nézek vissza, mint anyárra.
A meddig és miért?
Örök taszítás: lüktetés, előre.
Maradni még,
és rálátni láthatatlan őrre.
A meddő fóldben tudni a tovább
parancsait, a fólfakadt sebek
nyomán a mindig újult forradást,
ávarra hulló hajnul-permetei,

Órák rugói lassan, akadozva
meg-megkattannak, mint az alkonyok,
akár a pernye szétterűl a hóra,
míg bomlasztják a roppant oszlopot,
mint jég a sziklák nyerskő tömbjeit,
a fák bordáját, évgyíírííiket.
é5sziink közelgő számadásra int,
begyííjtésére minden semminek.
Mégis nyugalmat hoz az alkonyat,
a terméketlen mindig mást teremt,
papírok íve szavakatfogad,
felhők mögött a fényesség dereng,
állati lelkiink mélúén II hitimk,
ha jön a téli, ftíjlfergeteg,
megújít benniik: mindent,
ami kiizd.
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Várakozók
Úgy szállt a Test föl akkor, mint a Nap
szelíd és mégis parancsoló gömbje.
A káprázattól ámult társakat
forró szeled II kövek közé lökte,
s a lenyílgözve álló pillanat,
belénkivódott. Örökre itt maradt.
Az ígéreted beteljesedett
a visszatérő Lélek alakjában,
mely érintette őket, így Veled
indultak útnak. Add, hogy lássuk, lássam
a fölhasított, élő sebhelyet,
már fájdalmatlan oldalad, Kezed.
A Kezet várjuk,
ahogy a Föld az elmúlt télen át
ünneped várta. Telnek már a vályúk.
Jégcsap-gerincű fagyhasáb
csorog belé. A Bárány trónon, és előtte áll
vert-arany lanttal Dávid. Muzsikál.
A húrok hangját szél teríti szét,
mig homlokunkon ujjad érintése.
Felborzolódó fákkal hegyvidék,
ölében fennsik, puszta széle
a láthatárba fordul. Csipke bakra. Láng.
Felhő fakad föl és magába ránt.
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