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GÜLCH CSA BA

Szár nya in kon pusz ta dér
„Hogy fé nye sed nek az éj sza kák!”

(Nagy Gás pár nak, nagy sze re tet tel)

Fé nye sed nek a kor mos éj sza kák, 
ránk sö té tül a fá radt haj nal,
sor sunk ba ócs ka fé le lem fész kel,
majd meg ha lunk a vir ra dat tal.

Meg ha lunk, akár az an gya lok,
szár nya ink hoz pusz ta dér ta pad,
vak ma dár la kik szí vünk mé lyén,
s le hull nak aj kunk ról a sza vak.

Sza vak mö gött iz zó ko ro na tûz,
Is ten mo so lya, arany bá nat,
a tes tet kín zó vég sõ szen ve dés,
seb bõl föl fa kadt bûn bo csá nat.

Föl fa kadt em lék, ké pek so ra,
fe ke te sár ból tisz ta igé zet,
a sza bad ra bok imá já ból 
hull a sa lak, hang zik az ének.

Hang zik: hogy mi ként a sze líd jö võ,
fény le ni fog az ár va csil lag,
szá radt erek la bi rin tu sá ból
men te ni kell a hol ta in kat.

Men te ni kell azt a sze rel met,
mi tõl a ros kadt ke reszt fá ra,
csont ja in kat szög gel föl ve rik,
hús vét meg per zselt hom lo ká ra.

Meg per zselt me zõn vad vé rû lo vak,
szét fut nak vég sõ ál ma ink kal,
ha bos ra haj szolt fo lyók ba szök nek,
rán cot raj zol nak pa tá ik kal.

Rán cot raj zol nak, bo gár ké pet,
kõ be zárt múl tat, ha lott je lent,
el szök nek tõ lünk, mes  sze szök nek,
sze münk be rúg ják a vég te lent.

Sze münk be rúg ják, s ha már ki bír tuk,
friss ke nye ret, új bort is ka punk,
s a re mény be foj tott fáj da lom tól
öröm mé sze lí dül bá na tunk.

(2007. ja nu ár 2.)
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Ke gye lem
(Nagy Gás pár nagytilaji te me té sén)

Fé nyes al konyt te rí tett a te me tõ re,
vég te len nek tû nõ, meg szen telt na pot.
Ha zá nyi né pet hí vott gyász ban imá ra,
hogy ne fe led jék: egy an gya lunk ha lott. 

A ko por só csend jét dom bok vissz han goz ták,
a sír fö lött né ma har so na, ének,
re mény ben bo tor kál tak el, az tán vis  sza,
az elõt te já ró, bib li ás vé nek.

Mert mos tan tól nincs föld, nincs fo lyó nél kü le,
örök je len lett a múlt min den sza va,
bársonyló vi asz arc cal mo so lyog fe lénk,
mint a hó me zõn meg fa gyott ka to na.

Ma dár dal tûz vész ide jén, arany apály,
a lé te zés fül ledt, mér ge zett bo ra,
a ke gyet len, vad ki ál tás tól át sza kadt
az öröm há zá nak resz ke teg fa la.

Az olaj fák meg té pett, fi nom zöld jé ben
hul lám zik az il la tos csil lag-de rû,
a for ron gó kat lan pá rá ját le hût ve,
a nap sü tött po kol ban min den egy sze rû.

A csend örök ke hely, sza kadt, vén-bölcs hang szer,
fa ku ló vi gasz, bús fény ben vi lá gol,
a li li om il la tát hord ja a vad szél,
te me tet len hol tak kal a kín tán col.

Ke se rû, ke se rû a ham va dó bá nat,
hal dok lik, el por lad fosz ló su gár ral,
tü zes csont vá zak szûz tisz ta tán cát jár ja,
s gyöt rõ dik, vég leg ön ma gá ba zár tan.

A hit tõl erõ ben, ha lál ra ké szül ve,
füs töl gõ ka nóc cal, vér zõ sza vak kal,
ko pár haj na lok ból ma gány ba zu han át,
zász lók ra fe szí tett vak vir ra dat tal.

(2007. feb ru ár)


