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VAR GA IM RE

Ha lá la im
Kép re gény-tö re dé kek

Most ta lál ko zom ha lá la im mal –
pusz tu lá som min den mód ja itt van.
Las san, egy mást kö vet ve jön nek.
Okuk ra fény ha hull, már kön  nyebb.

Élsz to vább; nem kell a tó ba vesz ned.
Fény lik az ar cod elõt ti kez det.
 – A víz ben üre sek még a formák. –
Egy-egy nesz a csen dig, jut va hoz zád.

Lá tod, mi tõl sor vad na el a tes ted.
Eb bõl ta nul va kell sze ret ned.

Több éle tem van s több ha lá lom,
Mi helyt vesz tem okát meg ta lá lom,
foly ta tód hat éle tem to vább,
éde ses sé vált va min den mos to hát;

erõ sö dik a test, a lé lek,
jö het nek újabb sors-ve szé lyek.

Lám: iga zi ha lá lunk csak egy van,
de út köz ben eh hez ki-ki meg hal.
Botrog rossz haj la mát kö vet ve,
amer re dûl, tántorul a tes te.

Úgy megy to vább – ûzi szen ve dé se,
mert túl so sem tud jut ni raj ta,
szo rít ja a vi lág s lel ke pré se,
s nem tud ja, mi az mi lö ki, hajt ja.

Min den ér zés mé lye, hogy va gyok.
Ez ami kintet s bentet ös  sze fûz –
nyílt te ré ben a tel jes ség ra gyog,
ki huny be lõ le bár a láz, a tûz,

és né mán sejt rõl-sejt re ki be tûz,
szép nyu gal ma egy szer re ki- s be tûz.
Ami van, már nem ah hoz mér ve vagy.
Egy-ál la pot itt pa rázs és a fagy.

Tel jes már min den, nincs vi szony lag,
túlján a düh nek és iszony nak.
Be tölt a kert, a fái, zöld je.
S van, vagy ez a bol dog föld örök re.
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