
HALMAI TAMÁS

bennünk élnek
Látod, mindigott ülnek,
a legfelső, szellőtó1 is hajladoz6 ágakon.
Szerinted milyen parancsnak engedelmeskednek,
imbolyogva a h6fúvásban is?
Ki dönti el,mennyit időznek itt?
Lehet, őrangyalaink k(sérői,

őket várják máregy éve,
s nemértik,hova tűntek?

Mert bennünkélnek oltalmaz6ink.
Ilyesmire gondolhatott Nagy Gergely, amikor letrta:
Ifa boldog emberek az angyalokkal egyenló'k".

Márta
.Szeretivala pedig Jézus Márthátésannak
nőtestvérét, és Lázárt." On 11,5)

"Lázas hangtalán magában: kella szent
Harm6niában." (Babits Mihály)

1.
Honnan tudhattam volna? Honnan
a magasabb eredetet?
Este volt. Erős és esendő voltam.
Akkoriban korán esteledett.

Fák hegyén járt a fény,
csúcsokon lassan lépdelt,
s este,hogylezuhant közénk,
elvegyült a sötéttel.

Honnan tudhattam volna? Máriát
is meglepte a kései vendégség.
Pedig ő tudta a kettős világ
fogyatkozását és növekedését.

2.
Felállt, ragyogott homloka, szakálla.
Mi sz6ltunk őbeló1e? Vagya hála?
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"Foly6vfz mellé ültet,
gyümölcsöt dúsan hozni,
tűzbe, toronyba űzet,

hamuadni. harangozni,

jobb kezed felől árnyék,
őriződ kezes bűnben,

olvashatatlan szándék,
bujkál arany betűkben,

idegen nyelven olvas,
hamegnyitja a könyvet,
s haelhallgat, hogysz6lhass,
hallgatnod lesza könnyebb,

beteljesedni törvény
készüla gyöngeségen,
fényre vezető ösvény
j6ra vezető fényben."

Zsoltárral dicsért, s akikkörben álltunk,
istendicséret volta hallgatásunk.

3.
Amikoralszik, alszikbenne
a bűn, a vágyb61 vétetett,
álma a másvilág kegyelme,
jutalma angyalénekek,

hiába gyönge éshiába gyarl6:
a lélek több a lelketlen halálnál.
S reggel feltámad minden alv6.
A fényben mindenalv6Lázár.

Elaludt Jézus, Mária,
aludt egész Betánia,
ésaz alv6teremtés sorsa
törődött kezembe volt dobva.

4.
Szorgos voltam, sokra igyekvő,

mini mind,akisürög-forog,
akár a csaknem boldogok.

Demegmondta: csak egy lehet az első,

csak egyetakar a Teremtő,

mertegya szükséges dolog.
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5.
Angyaltól tudomsorsomat,
és hogyKívülenincsen sorsom.
Legendák szentje, boldogabb
a boldogoknál: drága, ódon
liturgiák gyanútlanhőse,

visszafogadott száműzött je:
ez leszek, mikormárnem élek.
Könyvek vallanak rám s a földre,
ahol társak a teremtények.

6.
Földi élethez égisorsot
kaptam. Mindenkiazt kap végül.
Hálát, halált, fényekből csokrot
és családot, mennyeimenedékül.

7.
Ez voltaz álmom, az utolsó
s egyetlen hajnal előtt lázas
forgásaimban messze forgó
képek sora, talán egy régi
kérdésre válasz,
érti,akiérti:

Heten hozzáka hírt, heten
kelnek át bűnön és hegyen.
Az első fuldoklik magában
sorsa megritkultmagasában.
A második szavakért kapna.
A harmadik süketa hangra.
Csak néz, csak néz a negyedik,
szívében szél kerekedik.
Az ötödikben éppa nap
kelfel, s gerince lángra kap.
Más mércékhez igazodik,
éselvétia hatodik.
A hetedik tengerbe, rögbe,
belevész valami többe.
Egy semarad meghírmondónak.
Elmerül üresen a csónak.

Ezt álmodtam. És nincs tovább.
Nem látok többé éjszakát!
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8.
Mit akarok? Most márcsak nektek
akarok mindent.Mert a legszebb
az ablakot kitárni égért,
s kitárniaz egeket fényért,
vigyázva, hogya szem ne lásson,
összezavarná csak a látás:
legyen a szemhéj puha bársony,
és bársonynál puhább az áldás;
legyen a nyelv elég a fényhez,
s legyen jelen, akijelenvaló,
ezt akarom. Íme,elétek
terítvék szavaim, mint ama szó.

9.
Milyen könnyű most lenni.
Kolostor ez? Vagykórház?
Testvér minden beteg. S mindenki
beteg, akiviselisorsát,

viszi hátán idegen terhül
a saját életének hittet,
míg leroskad, és megkönnyebbül,
ésattólfogva hálát hirdet,

ésépül,és felépít,
reményt társíta renddel.
Deaddig a reményig
félbehagyott templom az ember.

10.
Honnan tudhatnám, mi lesz? Mégis
tudja valaki márhelyettem.
A legegyszerú'bb bölcsesség is
bonyolult bizonyosság bennem.

Fektessetek hamuba, sárba,
az égaláa föld hátára,
a föld színén egek fénye'be,
szemem a láthatatlant nézze,

dene lássa meg,mégne lássa.
Legyetek jók. Nincs egye'b hátra.
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