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HAL MAI TA MÁS

Gnó zis
At lan tisz nincs, Ithaka mes  sze,
Patmosz he lyén la kat lan szik lák,
bort töl te nek a ser le gek be
még is, és mint a vért, meg is  szák,
a cik lu sok ra osz tott vég zet
ben nük ér kör be s érik sors sá,
az ál do zás tól meg igé zett
ma ga az ál dó vi lá gos ság,
a gon do lat fé nyek bõl épül,
a sze re tet an gya li mér nök,
hogy a kez det meg nyíl jon vé gül
és meg ne hal ja nak az élõk,
ár nyék ta lan anyag a hul lám
tes te, tes tet len árny a lét ben,
lé te sej te lem csak a lus tán
kez dõ dõ, kön  nyû éb re dés ben,
elõbb a ma dár és a pász tor,
a misz té ri um és a tor nyok,
a ma gas ég, a föl di tá vol,
elõbb a bölcs, a szent, a bol dog,
de már az Egy rez gé se át hat
min dent, mi volt és ami lesz még,
a szár nyak nél kül alá száll tak
így öl tik fel a sem mi tes tét,
így köl töz nek a csil la gok ba,
hol Orpheusból Szent Fe renc lesz,
a kö zö nyös höz iga zod va
ha so nul nak a ke gye lem hez,
ab ból a fény bõl jön ni fog majd,
az tán itt lesz az ab ból el jött,
meg mu tat ni a má sik ol dalt,
ami ugyan ez, csak kö zel rõl,
el mon da ni, hogy sem mit nem tud,
mert a sem mit nem le het tud ni,
mert a tu dás sem mi, ha el jut
ma gá ba a tu dá son tú li,
egy ség be tér kö zé pen ak kor
a mér ték ben szent egy ked vû ség,
min den arc cal azo nos arc ból
su gá roz ni a lét de rû jét.

Gó ti ka
És az em be rek ar ra, ami rõl
sem mit sem tud tak, csak
an  nyit, hogy jó, azt mond ták:
Is ten; s azon túl foly vást
Is ten re gon dol tak, mert
bár mi más ra gondolniok
el vi sel he tet len lett vol na.
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A hír nök
má so dik el jö ve te le

Ten ge rek le ve gõ jét hoz za.
Te kin te te tor nyok ról be szél.
A csá szá ri hír nö köt is me rõs
fé le lem és bi za ko dás fo gad ja.
A va cso rát szót la nul köl ti el,
s mo so lyog va kí ván ál dott éj sza kát.
Haj nal ban, mi e lõtt út ra kel ne,
ke ze egyet len in té sé vel
fé nye ket ígér mindõnknek
és igaz órát a vég ben.
Nincs mer szünk a hit hez, de
sza va it nem fe led jük,
s az óta is ama vir ra dat ban
élünk, a vi lá gos ság tól resz ke tõn.

A hír nök bú csú ja
Bú csúz ni jött. Üze net nél kül
szel te át a vég te len me zõ ket,
tet te meg az utat, sem mi ért,
ér tünk. A csá szár nem kí ván
za vart és ri a dal mat kel te ni,
mond ja, nem küld töb bé
hí re ket a ha lan dók szí vé be.
Ma ga sem akar már mást, mint
ol vas ni az égi je lek ben és
a föl di sza vak ban, mond ja,
hogy meg ért hes se a ren det.
Hall ga tunk. Bol dog ré mü le tünk
utóbb hos  szan kér le li a hír nö köt,
hogy ma rad jon, ma rad jon még ve lünk.


