
Ábrahám
Először nem értettem azt a hangot.
Merev volt, idegen és szinte néma.
Csak belül szólt, akár a csontra mért ütés,
amely a hét réteg bőrt lazán átszakítja.
És van, hogy tovább is hatol; reped,
törik a tompa váz, a láb, az alkar.

A visszhangtalan sivatag beszélt. Csak annyit
mondott, hogy menjek és vigyem magammal.

Fát vágtunk, közösen. Majd felpakoltunk.
Pirkadt. Egyedül voltam ott a hanggal.
Szokatlanul ködös reggel terült el
a síkon, úgy ült ott, akár egy angyal.
A fiú nem hallotta. És a szolgák
sem értették, hogy mért vagyok feszült.
Egy óra út után homokvihar
terült szét mindenütt. Vörös magányban
ültünk, fülünket, szánkat is betömve,
amíg a rajzás el nem ült.

Három napig tartott az út a hegyhez.
Alig beszéltünk — nem is volt miről.
Amíg én oltárt építettem, a fiú
csak állt, és szinte várt, hogy megkötözzem.
Szó nélkül a hideg kőlapra dőlt.

A vékony csukló egyenes maradt.
A penge is feküdt. Kivárt, akárcsak én.
Mezítelen testéből csak az arc világított ki,
mely csontos, mint az anyjáé, kemény
és széles is, akárha kőből
faragta volna ki egy ember.
Szelíd nyugalma, mintha évszakokon át
ívelt volna. Szeme, akár a tenger.

Aztán ráemeltem a kést. Csukott
szemhéjaim falán kirajzolódott,
hogy választás nem is volt, és nem is lesz.
Öröktől fogva vannak így a dolgok.
Majd újra szólt, a végső mozdulat előtt.
Nem emberi nyelv volt, melyen beszélt, de
hangjának tónusa metszően ismerős
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könnyedséggel simított meg, akár a szél, 
akár a víz — hűvös és tiszta volt.
Végül tüzet gyújtott a hegy mögött magának,
hogy visszaadja, kit el sem rabolt.

Próféta
Kenyér helyett pofon, por tömte szájam.
Irgalom nem lakott az embereknél.
A kakas szavától napnyugtáig
mondtam, amire engem kiszemeltél.
De vipera mérgét se utálják úgy itt,
mint a prófétát, ha lángokat hirdet —
Mit mondjak még? Hiszen láttad szolgád.
Hát engedj. És bocsásd meg bűneinket.

Imádság éjfélkor
Uram csak a test szava volt,
kenyérrel, borral éltem.
Az érzékszervek iránytűje
nem állt meg örök igéden.

Ajándékaid, tucatnyi év is,
szélbe szórt aranypor, elveszett.
Mélységek felett szédülve,
halál közelben se kerestelek.

Házam vitte a szennyes árvíz,
csontom eltört, megérdemeltem.
Fizetséget nem remélek, csak
égi erőteredben,

hol a gyenge üdvén a dús
megroppan, akár a karcsú nádszál —
Segíts, hogy ne legyek konkoly
ha eljössz, az aratásnál.
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