
Angelus Domini 
1. 
Aztán ott állunk: ketten. A hét domb 
közül az egyik alatt. Te a lassú örömben. 
Én az óvatos ijedtségben. 
 
Mint jelöletlen könyvek, amelyekből 
három nyelven tépték ki az első lapokat. 
Mint egy film, amit éjszaka forgattak, 
de most nappal nézik. Mint egy reggel, 
amikor a téren összegyűlik a tömeg 
és imádkozni kezd: 
 
Et Verbum caro factum est. 
Et habitavit in nobis. 
 
2. 
És mi ott állunk ketten. A hét domb 
közül az egyik alatt. A téren, reggel, 
amikor összegyűlnek. Mint lassú örömben 
mandulafenyők egy későn induló tavasz 
kezdetén. Mint óvatos ijedtségben hideg 
kőoszlopok letűnt korok árnyékában. 
 
3. 
És kinyitjuk a könyveket. 
És három nyelven olvassuk. 
És filmre vesszük az életünk. 
Az egészet: éjszaka. Hogy aztán nappal 
ott álljunk ketten, 
ahol majd értünk imádkoznak: 
 
Oremus! Gratiam tuam, quaesumus,  
Domine, mentibus nostris infunde. 
 
(4) 
Te az óvatos ijedtségemben. 
Én a lassú örömödben. Ketten. 
Mert nem voltunk igazán jók, 
de egészen bűnösök sem. 
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Álomfejtés 
Egy árkádsor az álom elején. 
Ahol gyenge esőben, remegő kézzel 
könyöklök az altemplom ablakaiban. 
Hogy egyszer csak rólad szóljon 
az orgonasípok emelkedett üteme. 
 
De a kialvatlanság dombor- 
műveiben nem látom a vonásaid. 
Csak nevetésed szótagjait hallom 
a templom udvarán. Mint egy vázlatot, 
amihez már nincsenek színek. 
 
De az ébredés után is az leszek, 
aki remegő kézzel nyit templom- 
ajtót, szótagolja a neved, keres 
színeket és gondol gyenge esőben 
az orgonasípok emelkedett ütemére, 
amiben két hang között lassuló 
szívverésed érzem. 
 
De most az vagyok, aki majd alszik 
helyetted is és nem tud álmodni, 
csak egy szürke pokrócot szorít, 
amiben ott maradtak a vonásaid. 
 
 

Imával kezdődik 
A teljesség igénye nélkül révedni 
bele a nap végébe, amikor az elátkozott 
városban egyszer csak esni kezd. 
 
Aminek eleje és vége van. 
De így lenni mégis: 
egészen kiszámítható. 
Mint kimondani egymás után többször. 
Mint kimondani: 
 
hogy a nap majd egy imával kezdődik. 
 
Hogy komoly kimerültségben. 
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Hogy rossz viccel, aminek 
csak eleje és csak vége van. 
 
De nem magyarázkodom. 
Mert egyszer csak esni kezd. 
Mert kiszámítható. 
Mert kimondom egymás után. 
Többször. 
Hogy én leszek az, én. 
Aki nap végét képzel veled. 
Veled, akinek nincsen neve. 
 
De, aztán egy gyalogút az este horizontjában. 
Aztán egy befejezetlen vicc. Mondat. 
Hogy megágyazol. Hogy nem gondolsz 
az elátkozott város kiszámítható 
teljességére. Hogy csak arra. 
Csak arra. Csak arra, hogy: 
 
a nap majd egy imával kezdődik. 
Imával kezdődik. 
 
 
 

Előfeledések (I–V.) 
Ködből 
Orcája szarvasok lehelte ködből 
bomlik elő, s már testesülés közben 
lefejti magáról a létezést. 
Ékszeres fényre hasonlítana, 
ha szelídsége tűrne meghasonlást. 
Szíve a szívnek világ kezdetétől, 
hogy hiányozzék, nélkülözhetetlen. 
 
 

Újszülött 
Ahogy reggel az erdő kilélegzi 
a madarakat, és megtündököl 
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