
az ébrenlétes
hajnalokon
legjobb a barokk vonósokat vagy
szólót hallgatni ahogy belefájdítanak a
kelni készülő napba a gamba hangja a
szív mélyét súrolja tisztítja a húrok
zengő remegése átitatja a testet és a
messzeséget nem szűnően rezegnek
alélnak élednek a dallamok és fájnak
kínozzák a boldogságot keresztre
feszítik az örömöt a szépben a
gyönyörben amikor késő hajnal és
kora reggel között érkezik a madarak
hangja jelzi az ő órájuk jöttét
füttyentéssel csiripeléssel búgással
süvítéssel rikoltozással háttereznek a
zenének egy-egy dús-öblös dallamívnek
annyira hogy nem lehet nem együtt
hallani hallgatni hogy a szív 
legbelsején a lelket
célozzák meghódítani

a lelkünket
amiként az orgonát is
szellőztetni kell
mindenkor minden időben
télen is amikor hideg van és
nagy a fagy a templombelsőből
akkor is ki kell engedni a fáradt
leheletek beszorult maradványait és
beengedni a friss levegőt át kell
süvítenie a szélnek hogy tiszta
maradjon az orgona hangja a
nedves pára a testét ne nyomorítsa
ne egye szét és tavasszal különösen
sokszor szükséges átjáratni a friss
illatos zöld széllel mindent hogy az
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összes szuszogást és suttogást
kivigye nyáron meg kitárni a
kaput és az összes ablakot hogy a
hűvös belső levegő találkozhasson a
forrongó kintivel és az orgona minden
sípja húrja pedálja és fujtatója
pihenten várja újra a nyugtató
lombhullásos őszi levegő enyhe
áramlását a szellőztető nyílásokon át és
huzattal kell elvégezni a lég mozgatását
így egész évben folyton és
folytonosan figyelve nagyon a
nedves lucskos szürkésen maró
gonoszkodó sűrű gomolypárás
téli időjárás szeszélyeire mert
akkor nem
szabad

lemerülni a
hajnal derengésébe bele a
párás homályba a fehéren
gomolygó levegőbe a náddal
madárdallal ölelt vízhez
vezető keskeny pallón akárha a
Lélek lelkedhez vezetne
közelítene hogy megismerd
földön túli időtlenből csendesen
szólító hangját
zenéjét muzsikáját
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