
Reggelek
Már nem hiszem
szavát a Hegyi beszédnek,
hiába boldogok, akik boldogok,
estére náluk is besötétedik,
estére ők is hazatérnek,
ki tudja hogyan s hová — szegények.
De nem is rájuk gondolok.
Vajon a somlyói barát
a hegyen lakik még?
És fut-e, ha tiszta az ég,
egy szál csillag Keletre,
mintha haza sietne?
És hány boldoggal találkozik?
Antalnak hívták — jut eszembe,
koporsó volt az ágya,
de nem aludt benne,
hajnalig fájt a feje.
De nem is őrá gondolok.
Reggel a világ egy új halott,
azt sem tudja,
hol van az ég,
a sötétség hol maradt.

Erőtlenül
Meglátogat olykor egy vasember,
úgy sejtem: idegen,
egyik szemére vak,
a szavát nem értem.
Hellyel kínálom
— Magyarország messze van —,
magam is afféle távolból jöttem,
ha nem is tegnap, de
fáradtan
hajtom fejem
egyetlen éjszakára
sok éve, sok halálra.
Aztán hátat fordít, rozsdásan menetel,
mintha belőlem szakadt volna,
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mintha engem teregetne
darabonként, kesztyűs kézzel.
Előbb beszélni feled el,
aztán kisebesedik a nyelve,
kihűl a tenyere,
s hogy ne tudjak utána menni,
rácsot szögel az égre.

Fehér fohász
Más ez a csend, Uram,
más ez a nyughatatlan nyugalom.
Ajkamon, mint marni gyáva
vipera, ide-oda hányódik az ima,
felelne rá, ha volna mit,
ha a véteknek volna még szava.
De mit mondhat, aki
maga is úgy lett,
miként a csillag, a víz, a fa?

Hetedik napja egymaga van,
fekhelyemen élet lélegzik,
s én Péter vagyok és János, Jakab és Máté,
mindenki, aki gyáván alszik,
akit a csoda megrészegít.

Koldulni jöttem, Uram,
egy kis nyomorúságot:
időt, s a fehér éjszakák után
néhány élő napot,
hadd nézzem még a tekintetet,
úgy hiszem, utolsó volt, amit
egyik kezed végül
a földre ejtett.

Este a faluban (5)
Áruld el, Uram,
van-e más ország,
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hol az éjszakai égbolt kerítésén át
megszökhet, ki elindult hozzád,
kit jóllakattak már a borzongással?
Áruld el, te csak tudod,
a fák lombját ki táplálod,
mi okozza fáradtságod?

Hát vigasztal, hogy
oszlódott múlttal vert halottak
minden éjjel, minden nap
koporsóban szállítják hozzád a szenteltvirágot?
Egyiknek álma sem nyugodt,
lángösvényen, tűzmezsgyén
járni kéne, de nem tudnak
a jelöletlen túlvilágon
vértanúi a pokolnak.
S mit keresnek az ajtómban,
kiket a harangszó rég elbúcsúztatott?
Kinek már semmi nem fáj,
annak mindent szabad?
Mintha csak tavaszi vonulás volna,
vissza vonulnak, vissza.
S valóban,
mind tovatűnt,
ki útra kelt,
már egy sincs itt.

Tegnap Izidor ült mellém.
Sok napja porlik ajkán
a bűnbánó ima.
Nem tudhatom, a nagykabátot
hol szaggatta cafatokra,
csak lobogtatja, mint győztes harcos a háborúban,
lobogtatja tenyerét az égbolton,
májusi arca van, ráismersz, jó Uram?

Virágzik az aranyág,
délutánra beborul,
csak egy madár kotorász,
mint ki késve sem indul,
mint ki szégyell repülni
a gyászmenet felett.
Csak a fehér szél süvít,
összesöpri halottjait.
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