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elaludtam, hogy beleláthassak
az idő iszonyatos, égbe nyíló
szakadékába, ahová fekete
víz zuhog folyamatosan,
és világító kavicsokat sodor
magával, valaki
új ruhát tett le mellém.
3 Elnéztem azt az öltözéket,
amilyen sovány vagyok,
ugyanígy mutatna,
ha már benne lennék.

Negyvenedik nap
1 Negyven nap. Tudom,
hogy nem maradhatok tovább.
Betelt a mérték. A többi
már kérkedés lenne.
2 Ájultan hevertem órákon
át, az utolsó szavaim
súlyától ájultam el,
mert az biztos,
hogy nem a saját
súlyomtól.
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3 Fölkapott a szél
és odébb vitt, mint
egy falevelet, tollpihét,
testet öltött gondolatot,
vagy a kő börtönéből
kiszabadult lelkét.
4 Feltört tojásokként
hevernek körülöttem
a kövek, mindegyik
megrepedt, megnyílt,
szája elől elhengerítettek,
eltoltak egy kőmorzsát,
és annyi lélek lépett a világra,
hogy félek, nem is fogja bírni.
5 Sivatagi számum közeledik,
vörös az ég alja, fekete
az ég közepe, mintha
léptek döngenének,
óriásruha suhogna,
és hangyák építenék
föl fényből és zúgásból
az igazi Jeruzsálemet.
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Gospel
Ki visz át akkor a nagy vízen?
Ki tartja fejed a felszínen?
Benned a lelket,
Hogy partot érhetsz,
Partot érhetsz egyszer.
Ki visz át akkor a nagy vízen?
Ki kap el, hogyha a mélybe zuhansz?
Ki lesz ág, min mégis fennakadsz?
Csordul a véred,
Nem számít semmi,
Semmi, csak az élet.
Ki kap el, mikor a mélybe zuhansz?
Ki lát meg, mikor kialszik a fény?
Rád talál akkor is, hogyha fél.
Úgy ismer téged,
Hogy elég hozzá,
Elég a jelenléted.
Ki lát meg, mikor kialszik a fény?

Lectio divina
1.
Ennyi maradt, ez a test, ez a lélek.
Már nem tökéletes, de működik.
Érez. Mozdul. És gyógyulni akar.
Gazdálkodj vele. Még pár évtized.
Nem sok, de talán nem haszontalan.
Elpusztíthatnád. Olyan sérülékeny.
Néhány idegen vegyület elég,
Hogy megszabadulj tőle. Hogy miért nem
Teszed meg, arra mindig lesz egy ok:
Vissza kell vinned az Isten elé.
Még önmagad sem vagy a birtokod.
2.
Ennyi maradt, ez a test, ez a lélek.
Hozzád nőttek a sebhelyeid.
Hegmetszésre ha volna ígéret,
Tudd: meg kell sérülni megint.

346

