
Lélegzetünk a gyász.
Általa, vele, benne lehet csak élni,
hiszen halottunk karnyújtásnyira
van álló időben, sírja pedig
enyém, tiéd és Jézusé.
Mind megsemmisül, amit
féltünk. Végül csak a fű
fénye fut a szélben, fölrepítve
haldoklók mosolyát: születendő
száguldás robaja van
a szarvasok szívében.

Bocsásd meg, kisfiam, jókedvét
a földnek zuhogó napsütésben
s a nélküled dúdolt dallamot:
Föltámadt Krisztus e napon —
az orgona-szökőár zúgását
és templomablak sötét tüzeiben nyílt
remegést, meg lovaid, Csoda és Kósza
záró-nyihogását, lobog sörényük,
megriadva keresnek erdőn-mezőn
s dűlőúton dél-ragyogásban.
Bocsásd meg a szél sós szagát,
mély lélegzetét tenger daraboknak,
ha szikla élen és egy lány térdén
fényeskedik az örök világosság,
de ne indulj el édesanyádhoz,
nem tudni merre a mennyország —
bocsáss meg nekünk és bocsásd meg
az Úristen irgalmatlan szeretetét.

Látogatók
Nem új dolog
az éjszaka
s a hófúvásban késő vonatok,
mégis, úgy érzem, szívem visszafelé dobog,
mint csapdák közé szorult vad,
ki réges-régen megadta magát,
legyen megérkezés, feltámadás,
konokul állok, és várom a csodát.

IANCU LAURA
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Megannyi pehely esik foglyul,
mint lágerben rabok és katonák,
ziháló testük az ablakig tolong,
leszállnak, meglátogatják a hazát.

Világtalanul
Azok a madarak, Uram,
ha tudnák, hogy a magasban lakó
fáradt felhők
térden menetelnek,
tán maguk is
Eléd sietnének
húsvét után néhány nappal,
ha Emmauszból erre jönnétek,
hol meztelen földünk
remegni tanul,
hol az igaz megválik a jótól.
Vigyázban állunk, mint
kereszted alatt az árnyék,
háromtól egészen négy óráig.
Mintha csak most kiáltanád
utolsó hét szavad,
oly sötét, Uram,
a tavaszi alkonyat.

Este a faluban (4)
Áruld el, Uram,
mintha csak táncba csábítanál, behunyt szemmel,
hogy ne lásd, amit vallanom kell.
Valahol a bűn
s Kisboldogasszony napja között történt,
áruld el, miért hogy összeszorul az ember szíve,
s miért igézett rabsággal
a tiltott fának gyümölcse?

Hát játék az, mi bolyongás
templomtól oltárig,
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golyóálló kalitkában,
fekete ruhában? Szerelme fekete Madonna,
és fekete, Uram, fekete minden aranyba mártott szava.
És lehet-e mostohább, mint ki kutyamódra,
igaz falathoz csak lopva jutna?
Láttad tán, hogy megszerettem,
egyetlen pillanatra,
azon a sose volt napon.
A semmi is elég lett volna.
Miért adtál nevet a szerelemnek,
csönddel teli napokat,
utolsó órát a végtelennek?
S valóban,
az volt az a nap,
csupáncsak megfagyott,
mint hófúvásban a sáros utak.

A te táncodban
csak távolság van,
vágyra vágy, és eltűnés,
jaj annak, ki kapaszkodó helyett
köpenyedre kilincset vés,
lába elé nem néz,
s az útonálló sötétségben
Te nem kíséred haza. Tél lesz, majd
kitavaszodik, s a gyászban élet fogan.
Hát mégsem halált táncoltál, jó Uram?

Éjszaka van,
szél járja arcomat,
tekintetéről álmodok,
hét éjszakában hét napot. 
Megigazítod hajamat,
mint atya tékozló fián,
s ha Te meg is kegyelmezel,
megbocsát-e anyám?
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