
Mint a lovat
Átmentek a tengeren,

száraz lábbal taposták a
bizonytalan túlsó partot,
láttukra fölkorbácsolta a
sivatagi szél a homokot,
de ők csak mentek tovább

Te vitted át őket, 
hajtogatták költőik, „mint
a lovat vezeted őket, meg
sem botlanak”, szavak,
konok kérészek ragyogtak
az aranyszínű hullámzás
felett, és még angyalok
sem merték megérinteni a
feledékeny talajt, vitték
nevedet saját nevükként

Átkeltek a Jordánon,
majd a megáradt Dunán,
átvonultak az előszobánkon is,
ahol a fürdővízbe hétről hétre
belefagytam, mint a véletlenül
véletlen világra jöttek,
körbejárták a házat, a déli föld
fölperzselt mezőit, ahol meg
anyánk mindhiába remélte,
hogy egyszer csak eltűnik
nyomtalanul a messzeségbe
és nem borul rá a történelem
fehéren izzó vasketrece

Vitték tovább a Nevet a
ködlepte szamártövis bokrok
között, ahol a névtelen
gyermeksírok bújnak meg,
később, süvítő adventben a
kéményen keresztül tértek
vissza, mint az egészen égő
áldozat visszafújt füstje,
hogy a szalmával felszórt,
vérillatú üres szobát
járják be, apánkat hozták
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magasba emelve, mint egy
karneváli, boldog bábut
nagy sárga szívvel a
mellén, óriási csecsemő,
az idő táncát járja
esetlenül az ég alatt

Cipelték a Nevet igazuk
jogos érzetében, te meg
őket hordoztad (igazad jogos
érzetében), terelgetted őket
sötét völgyben, gyilkos
magaslaton, dicső nevet
szerezve magadnak

Elég volt lenézned léted
magasából, hogy magadat
lássad odalent a hullámzó
sokaság képében, elég volt
fölnéznünk, hogy magunkat
lássuk az egymásnak felelgető
égitestek körforgásában...

Micsoda kórus hangját
hallani egyre, Uramisten,
a semmibe vetett remény
kóbor kutyái énekelnek,
ugyan ki szórta szét az
égieket, és ki kergette szét
a föld hangodat halló lakóit?

Beteljesületlen szerelem
csatakos szalmája, szélfújta
jászol, füst és homok,
mint a lovat vezettél,
bizony meg sem botlottam,
csak mentem tovább, amíg
darabokra nem hulltak neved
parázsló betűi, amire az
ujjbegyek, az ajkak
és a hajnali fényben
összevegyülő hajszálak
emlékeznek egyedül
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