
I. obsecrationes

[tégy mint]

mert erős
mint a halál
mert örök és
ellenállhatatlan
megszentelt és
fényt árasztó
sötétbe taszító
homályosból
kitisztult tükör
átfordulva
színről színre
valóságba
érzékekbe
forrón jéghidegen
átjár és vonz
magához
magának akar
nem hagy
kéri követeli
küszöbödön
kérleli hogy tégy
mint egy pecsétet a
te szívedre
jelet a te testedre mert
erős mint a halál
lángjai a tűznek
lángjai az
ő
félelmes édes
tüzei
körülvesznek
kívül belül
átölelnek
kemény mint a sír
mégis mégis
megszentelnek
mindörökké
mindörökre

már mintha
most
itt
is

[védelmező vár]

legyél menedék
erős bástya fallal
körülvett kert
áldó kéz
tiszta beszéd
ajkadról ajkamra
kedves szó
megújító
szabadság
lelkemben
erő
egyedüli
bizodalom
reménnyel
telt
üresség
szavaddal
telített
csönd
semmi
más

II. oratio

[csodálatosan ragyogsz]

felfénylesz
felcsillansz
megmutatkozol ahogy
egy-egy kis 
szilánkját megtisztítod a
tükörnek amibe csak
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nézek nézek
látás nélkül
láthatatlanul vagy
ott kereslek
mégis ahol ahogy
várod várom
minden nap 
várakozom minden 
pillanatban arra hogy
felfénylesz csodálatosan
ragyogsz körülöttem
bennem tisztán
engeded engedsz az
érzékelés csatornáin
érzetein áramlani
beengeded magad
hozzám beengedsz
hozzád hiánnyal
betelve betelítve
átölelve
ígérettel hosszúsággal
magassággal szélességgel
mélységgel a
lélek legfelsőbb
csúcsán fordul át a
test és a majdnem
elég határán csak
árad árad árad a
ragyogásban 
fényben
csillanásban
szilánkos részletekben
cserepes darabkákban
repedezett törmelékben
odahagyva odavetve
sorsára
sorsa maradékára

[tökéletes]

gyűrődéseket mintáz a
kitarajozó víz a
homokra ahogy saját
maga alá 
gyűri magát
kicsap és visszahúzódik

kihömpölyög beszívódik a
mély felé tetején az
újabb hullám
áramlás jön
jön közeleg felém
elér 
bokám köré piciny
homokdűnékkel rajzolja a
víz alatti tájat
épít miközben egyre csak
mintázza vonalazza
gyűri csiszolja a
varázsos szép művet
egyre csak szippantja
és visszaáramoltatja
magát befelé kifelé
besodor magával
magához simogat
körülölel fenntart
ringat 
körülvesz körbefog
tart
megtart nem enged
elveszni magától
eltékozolni
magamat
benne

III. postulationes

[hogy mindazt amit]

kezedbe
letettem adtam a
lemondás igazába
helyeztem amit
akartam mégis
amivel
se élni se halni
nem
lehetett
szabadott
adatott csak
káprázat
földre sújtó
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áhítat kegyelmi
idő
valóságosnál is
még valóbb
tünékeny
rabság-szabadulás
lett
volna ha van 
mégis miért hogy
ennyire
beletép testembe
beleváj lelkembe
de
add hogy ne
kérdezzem ne
kérdezzek
csak engedjem
homokszemekből
gyöngyöt érleljen a
kín a gyötrelem
hófehér gyöngy
legyen 

IV. gratiarum actionis

[mert csodálatosra]

alkottál és
világodat szétárasztod
bennem bennünk mert
rettenetes ez a
csoda
tágasságait belakják
angyalok démonok
gyönyörűséges egek
borzadályos poklok
csillagokra függeszkednek
vágyaink csitítanak
csillagos könnyeink
eltérítenek
visszahoznak
vonzanak
taszítanak hozzád
mert mégiscsak
csodálatosra alkottál

formálsz engem
ismersz engem
akaratoddal
törvényeddel
megpróbálsz engem
megsebzel meggyógyítasz
gyolcsaidba betakargatsz
kiáradsz bennem
tőlem
megvonod magad 
szükségem idején
távol maradsz itt vagy
suttogásomra sírásomra
sóhajomra
hogyha hallgatsz

[mert parancsba adtad]

hogy ott legyenek mindig
amikor és ahol
lépdelek legyenek bár
hegyen völgyön
tengeren lépteim
űzzön bár távolság
taszítson közelség
vonzzon az úttalan
lépdeljek félelmeken
borzalmakon
iszonyatokon a
kietlenség pusztaságain
ormain lakomáin
át a magány a sokaság
folyosóin útvesztőin ott
lesznek ott
vannak mellettem
velem bennem
angyalaid
karcolás sem
érhet kő lábamat nem
sértheti mert
nem teszed hogy
amit ígértél 
nem teszed
meg
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