
Az üvegfal előtt
Egy hétköznap este volt,
felszaladtatok látogatóba,
közel is laktunk, meg aztán
volt egy kis felhozni való tészta is,
együtt néztük a híradót,
egy kicsit beszélgettünk, nem sokat,
hogy miről, arra már nem emlékszem,
csak mikor elmentetek, már mentetek,
egyszer csak mintha tegnap lett volna,
olyan tökéletesen tisztán láttam
azt a kórházi termet az üvegfallal,
ahol öt éves koromban skarlátosan
álltam az üvegfal előtt szó nélkül,
és néztem, ahogy mentek, mentek el,
mi pedig maradunk, sok beteg gyerek.

Hamu, láng
Kürti Lászlónak

Úgy pakolják ki majd az életünket,
mint a nagynéni házát, a gyerekkor
utolsó helyszínét, százéves tárgyak
borús múzeumát, a csengő csillárt,
fakó szőnyeget, sötét képeket,
rengeteg könyvet — srapnelnyomokat,
háborús sebeket, és ki tudja hol halt
emberek szignóit — polgári élet
éhezések árán fenntartott közegét —

színházbérletek, olcsó porcelán,
a márvány lámpaállvány csupa por,
az összegyűjtött régi szappanok
nyugatszagát is elnyomó halálszag,
vége, vége, szétszáll a semmibe,
csak álmainkban lesz egész, az emlék
megbízhatatlan, nincs, ki összetartsa,
a ház halott, ha gazdája halott —
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de pár könyvet por és hamu között
fellapozunk, halkan beszélni kezd
egy régi szerző, egy elfeledett
fordító, él és szól a hang tovább,
mert aki könyvbe préseli magát,
az egy ideig biztos halhatatlan,
azt olvassák majd az üres szobákban
virrasztó gyászolók, nem hallgat el,

és felszáll majd a fejfáink fölé,
és megmutatja, kik voltunk mi mind,
mi fájt, mi volt jó, égő titkokat
gyógyítva kimond, és életet ad
minden halottnak, arcot és nevet,
hideg papírból tüzes meleg élet
csap ki, hűlt hamvainkból pőre láng,
a hit, a hit, a hit, hogy senki köztünk
nem élt hiába, és ez — megmarad.

Isten béranya
egy félreolvasásra

Húsodból gyúrtad testemet.
Ismered minden sejtemet.
Szerződésed köt: megszülsz, átadsz
a szegekkel átvert világnak:
elhagysz, mielőtt meghalok.
De tenélküled nem vagyok.

Fényben
Simon Izabellának és Várjon Dénesnek

1.
Vigyáz rátok három angyal:
bánjatok jól csenddel, hanggal.
Éljetek jól hanggal, csenddel —
három angyal, három ember.
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Vigyáz rátok három angyal,
bevonja a mát arannyal,
fény köt össze lentet fenttel:
három angyal, három ember.

Vigyáz rátok három angyal,
fájdalomban megvigasztal,
beburkol a hanggal, csenddel:
három angyal, három ember.

2.
Három angyal tart erősen,
mindöröktől ismerősen,
felragyog a mosolyodban,
minden ölelésben ott van.

Minden sötétséggel megküzd,
óv, hogy maradjatok együtt,
örömben és szeretetben,
hármasságban, nemcsak ketten.

Zenétekben felragyogva
három angyal mosolyog ma,
nincs hatalma a múlásnak,
csak az örök fény-gyúlásnak.

3.
Aki szeret, el nem téved,
legyőzi a sötétséget,
nincs örök kín, nincs pokol.
aki szeret, tudja jól.

Harmóniát kíván minden:
mi kizökkent, helyrebillen,
fájdalomból öröm nő,
gyöngédségben az erő.

Az angyali mindig éber:
mindent betölt a zenével,
megölel és felemel —
és nem múlik soha el.
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