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Nézzétek a Vőlegényt! Testet ragadott meg, s a lélekkel került
szembe! Olyat ragadott meg, amit látott, s azzal aratott győzelmet,
amit nem látott!

Óh, halál, hol van a te fullánkod?
Alvilág, hol van a te győzelmed?

Senki se siránkozzék veszteségei miatt, hiszen megjelent a sza
badság országa!

Epilógus
Kar:
Ök ketten. Egyiké a méter, a nedv, a határ. A tér, az idő, mind, ami
megragadható, és ami megszámláltatott. A másiké a képzelőerő.

A ritmus, az űr, a kavalkád. A lázadás és a szakítás gyönyöre. Az
önvesztés, a bánat, a némaság. Vergődés, szenvedés? Nem. Hiszen
szárnyalnak. És csak most igazán! Bár így lenne mindörökké! A ha
lálos görcsön túl ott a rejtély. Talán Isten maga? De melyik arca?
Vagy maga az egy és oszthatatlan? Vajon ki tudja közülünk?
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Vigilia
Leszállt az éj. Besodródnak
szobámba az imbolygó ágak árnyai.
Világít egy magányos utcalámpa.
Hallani egy lazán fölerősített

falitükör verdesését.

Álmomban egy napsütötte kertben
ülök. Világító fehér asztalok.
Poharak csendülnek, kiskanál
koccan a csésze falához.
Az ekcémás törzsű platánok alatt

a sima homlokok ésa nevetés
finom redői a szájak szegletében,
szemek sarkában. Csilingelő

női szavak szólnak színesruhákról.
A férfiak sötét baritonja zeng.
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A föld alól léptek dobogása hallik.
Gyülekeznek a holtak. Mindegyikük
elhagyta házát, lakását, ágyát,
feleségét, gyermekét, kutyáját.
Minden elnémul hirtelen.

Az elnyl1t szájgödörben néma sötétség.
Fogak, rendezett sorokban.
Tövükben aprócska halmok.
Mintha sosem ismerték volna
a rágást, a beszédet.

Bronzkor
Kiszakadt sz{vembó1 az Isten és
mint egy lomha, nagy madár elröpült.
Többé nemálmodom. Üresség van a szioben
ésegy tompa szoritds a sziv körül.

Mindent elölről kéne kezdeni.
Mindig újraelölró1, mint a
hosszútávfutó, aki
sokadszorra is a startvonalhoz ér.

Botladozva lépkedünk egy
hatalmas éj felé.

Erdő
Nyár van. Az esteleszáll. Nem
mozdulsemmi. Az éjszakában
felizzik éskihuny az erdő. S egyszerre
tél lesz. És egyszempillantás múlva
újra nyár. Most déli napsüt. Nem
mozdul semmi. Csak száz alakban
mutatjaegyetlen arcát az idő.

Felejtsd el. Sz{vünkből minden
változás kihull. A fák közé
szalad éselcsitul a szél.
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