
Glória
Kérdezd inkább az üvegtestű angyalt,
a damilon függőt, a szoba árnyas
sarkában megbúvót és fölviláglót,
kérdezd a pohár vizet vagy egy másik
bolygót, a lovagkort, a zongoristát,
ahogy a pódiumról épp lelépne,
holott az ujjaiban még, a tenyerében,
a karjában hosszasan kanyarog
az út Istentől Istenig, a kedves szókat
kimondó idegent, az alvó gésát,
Akutagavát, mikor szamurájok
és teaszertartás és hó helyett
a boldog élet allegóriája
ötlik eszébe, inkább őket kérdezd,
ködöt, darazsat, faragott időt,
ziháló álmot, pipacsok hitét,
a kavicsot, a szentet, a platánt,
a delfineket és a kantátákat,
mézek gyermekét, kaleidoszkópot,
gondolat fényét, kopár széleken
a mellékszereplők nagy mosolyát,
a levegőt (az égig érő tengert),
szellős freskókat boltozatos égen,
lassú vonatot hosszú síneken,
völgyet, hegyet, hattyút, didergést, Jézust,
a magasság napos erózióját,
a haranglábat s Magali Légert,
a rózsafüzért és a fejkendőket,
madarak szárnyában az égi izmot,
kérdezd a glóriás, a szépségnek már
szerelmet késve valló szellemet,
káprázó szívet, beomló tetőt,
kérdezd inkább az üvegtestű angyalt.

HALMAI TAMÁS
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Ajánlás
A koronázási mise hangjait,
a véres köpetet kórházi ágyon,
nedves kutyaorr kegyelmes érintését,
a Veronika-kendő ráncait,
dombok hullámzását alkonyi szélben,
szerelmet, háborút, madártejet,
elvétett lépést a sakktáblán,
a kislány dalait idegen játszótéren,
a jambusokat és a száműzetést,
a labirintus fölvilágló zegzugait,
a lényeket a tükrök mélyén,
az indokolatlan szomorúságot,
a négy irányból tündöklő napot,
a kereszt szálkáit és a szecessziót,
Pilinszky kétségbeesett naplójegyzeteit,
a matematikát, a kristályokat,
a pingvinek vonulását,
a bevásárlószatyrok poklokra húzó súlyát,
hajnali vonatutat álmokkal, rettegéssel,
a történeteket a vakokról,
a patakmeder derűjét,
a térdre hajtott fejet,
a megkésőket és a megbocsátókat,
a depressziót, a tengert, a kézfogást,
udvart, amelyet nem kerít világ,
társakat, akik esztendőkig láthatatlanok,
a fejedelem bibliáját,
a hercegnő gyűrűjét,
a rongyokba burkolózó vacsoravendéget,
a rózsák arcát és a bozontos,
elnyűtt kutyafejet a combon,
a könyvekbe menekített sorsot,
ködből előkanyargó ösvényt
irgalom szabdalta tájon,
a templomrablás hírét,
a kút békével megszolgált hűségét,
atlantiszi erdő közepén a tisztást,
a madaraktól vett világvégi üzeneteket,
koszlott mélyekben puritán melegséget,
csodatévők hitét s a búzánál
ártatlanabb tanácsokat,
a szelíd delfineket
és Céline Frisch csembalójátékát,
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a vadnyugati vándorprédikátorokat,
a kockák éleit,
a szem előtt rejtőzködő jóságot,
a csillagábrákat cserélő eget,
a vízbe gázoló erdőt s azt, hogy
eközben nemzedékek felejtik el egymást,
a bélpoklosok szentségét,
a szörnnyé váló, álomi alakmást,
a napraforgók játszi méltóságát,
a nemtelen tökélyt,
a síkra kisereglő lényeket
és szemüket, mely üresen tátog,
távoli vidékek bölcsességét
a kalligráfus mozdulataiban,
az üres trónust és a szillogizmusokat,
Anne Gastinel evangéliumát,
a kerti asztal fölött megállapodó napot,
Ágoston kezét, amint megtörli
egy tanítvány homlokát,
a Hely őrzőit, a fáradhatatlan
el-nem-mozdulókat: a növényeket,
mert csak bennük nem titok a törvény,
a bitorolhatatlan gyümölcsöt,
a fénnyel bélelt égbolt alatt
sötétben járó szellemet,
a napi betevő örömöt,
a minden jót fölülmúló jóságot
és tökéletes hiányát,
a kenyeret szegő pásztorok hegyi jókedvét,
a cizellált bizalmat, ami a hit,
az idő monográfusait, a költőket,
az egyetlen szíven osztozás gyönyörét,
pohár vizet keserű kávé után,
gyilkosok csengő nevetését,
tudást arról, ami nincs,
angyalt, felejtést, leomló harangtornyot:
mindent megérdemel, aki
keresi Istent, mert attól fél,
már megtalálta.
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