
LXXXIV. zsoltár
1 A csodában sosincs
semmi ok bízni, de azért
a csoda egyszer-egyszer megesik.
2 Mily szerelmetesek a te hajlékaid,
seregek ura! Amikor ma
reggel a piacról kiléptem,
olyan nyugalom borult
rám, mintha havazna.
Pedig hó tegnap volt.
3 Kívánkozik, sőt emésztődik
a lelkem az úrnak tornácai
után. Az úrnak előszobái,
teraszai után. Vágyakozom
az úr körfolyosói- és hátsó lépcsőire.
Zokogok az úr lichthofjáért.
4 Csak a seregeidet ne vonultasd
föl, csak a seregeket ne!
Nem kellenek a rendőreid,
katonáid, zsoldosaid, légiósaid.
5 Az úr hajléktalanja
vagyok, mindenütt otthon,
mint a víz.
6 A te ösvényeid átmenvén
a Siralom völgyén, a sivatagon,
forrássá teszik azt.
7 Bizony áldással
borítja el a januári eső
az utcát. A lakókonténer
ablakán békés irodai hangulatra
látni, öt év óta először mindenki
mosolyog a városban, és az
a szép, hogy ok nélkül.
8 Erőről erőre, gyengeségről
gyengeségre jutnak a mosolyok,
míg megjelennek Isten előtt
a Sionon.
9 Leszerelt katonák ura,
szétzavart seregek vezére,
beszélgetésre összegyűlők
lehallgatója! Boldog isten az,
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aki bízik bennünk.
Ha már mi nem bízunk
magunkban.

LXXXV. zsoltár
1 Jóakarattal voltál hozzánk,
de a jóakarat, neked tudnod kellett
volna, rosszakarat, ha nem
elég óvatos, nem elég okos.
2 Elengedted népednek álnokságát,
ahelyett hogy kegyetlenül
megbüntetted volna. Elfedezted
minden bűnüket.
3 Hozd vissza a babiloni
rabságot. Az oroszok ne menjenek
ki 1849-ben, és csatolják
birodalmukhoz ezt a hitvány mocsarat.
4 A mag, amelyik nem hal el,
az vagyunk. A sikerületlen diadal,
ahol minden úgy van, ahogy
kell, de nem vezet sehová,
mint egy sziget útjai.
Főleg Rómába nem.
5 Történjen, hogy mindenki
fölismeri a megváltót népedből.
Ez egyként végét jelentené
a zsidóknak, és az elején
elveszne a kereszténység.
Jézus reformátor, a zsidóság
elismert római vallás.
6 Továbbgondolni az el-
gondolhatatlant,
a mag egy kőre hull,
madár kapja föl,
de röptében szíven lövi
egy cárkori magyar vadász,
a hulla sziklák rejtett hasadékába
hull, nem lesz belőle fürjcsemege,
de csőrében végre kihajt a mag.
Vérszívó növény, naponta egy
percig kap napot.
7 Mindörökre szeretsz minket?
Vagy van olyan nemzedék,
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melyre nem irányítod rá a figyelmed
kirekesztő szereteteddel.
8 Itt élünk a világ közepén
az édenkertbe zárva,
egyetlen szál búza ing
a fejünk fölött, magasság
alattunk, mi vagyunk a mélység.
9 Hadd halljam, mit szól
az Úristen. Megtagadja a jót,
és földünk is megtermi gyümölcsét.

ez abban a
kiskocsmában történt a
Duna-parton pont szemben a
betonfallal nem tudom melyik
utca sarkán állt ez a kiskocsma
ahová bementünk akkor
tél volt esteledett a szerb
templom felől érkeztünk
ahová előzőleg halkan beosontunk és
a karzatról figyeltük lélegzet
visszafojtva a bensőséges liturgiát és
akkor először voltam igazi olajos padlós
kiskocsmában mint ahogy
szerb templomban is és
már nem tudom mit rendeltél nekünk de
álltunk háttal a pultnak vagy féloldalt és
vártuk hogy jöjjön az a valami amikor
egyszer csak hirtelen megkérdezted hogy
tudom-e mit mondott Jézus a keresztfán
mire én rávágtam hogy
’eloi eloi lamma sabakhtani’ és
fogalmam sem volt honnan tudom
honnan jön ez a tudás hogy
juthatott eszembe hogy kerül ide
ebbe a félhomályos reménytelen
kiskocsmába és ráadásul ezen a
nyelven és láttam a te arcodon is a
meglepetés döbbenetét közben 
arra gondoltam hogy inkább
jól el kellett volna téged
küldenem valami egészen
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