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Uram, hívjál meg az utols6 vacsorádra

törj nékem egy szelet pászkát, önts egy korty bort
szomjamat oltani és míg élek rád emlékezem.

Ha utána indulnod kell - legyek Czirenei Simon 
legalább az út felén hadd vigyem súlyos keresztedet,

mint Veronika, hűs gyolcsot veszek kezembe,
s fájdalmat enyhítőn letörlöm vérző arcodat.

Hadd boruljak átszaggatott lábaid elé,
hadd érintsem kifeszített karjaid, melyek

ha szabadulni tudnának ölelhetnének engem.
Hadd legyek a Piéta fájdalmának egyetlen

márványszilánkja, és legyek az, ki sírkamrád
ajtajáb61 segít elgörgetni a lezár6 követ,

hadd legyek a feltámadás misztériumában
tanítványod, és Hitetlen Tamásként nem fogom
testeden kutatni a tanúbizonyság sajg6 sebeit.

Uram, ne engedd, hogy Júdás legyek,
s garasra váltsam az árulás cs6kjait,

ne legyek a kezeit mos6 Pilátus, és a fondorlat
játékaként ne kiálthassam az Ecce Homo-t.
Ne hagyd, hogy csőcselék legyek, gyilkost

éljenezve, aljas m6don elhallgassam szent neved,
és ne engedd, hogy - megbotolva a gyávaságban 

egyszer is megtagadjalak az első kakassz6 előtt.

Uram, meghívlak az utols6 vacsorámra,
törj nékem egy szelet pászkát, önts egy korty bort

a hosszú útra, és életem kapujáb61 majd
segíts elgörgetni az utols6 követ.
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Mutasd meg hol
lakik a lélek

Lefagyasztva, mint a mirelit gyümölcs,
kiterítve, mint az elütött állat.
Koporsóm csendjében siratók
mormolják halotti imámat.

Pár merész gondolat itt e földön,
- ennyi -, csak ennyi volt csupán,

egy kimerevített anatómiai térkép
a boncmester márványasztalán.

- és a végső rituálé -, elvermelnek,
hogy ne érezzék a bomlás szagát,

méternyi mélységek sötét kajütjeoen
a végletekig bomlok tovább.

Eltűnnek, végképp felszívódnak
a belőlem leszakadt részek,
más anyagban formát öltve
mozdul az atomnyi réteg.

A tapintható és a megfoghatatlan,
visszatérő kétely még élek.
Uram, mutasd meg testem

zugaiban hol lakik bennem a lélek.

Nincs más remény, csaka megtalált
tiszta lélek - mely halhatatlan,

feloldva benne a létezés
egy kitárult más dimenzióban.

Hol már nem számít a tér, nincs idő,

csak a csillagok kozmikus zaja,
fogadj magadba örökre
boldog transzcendencia.
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