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FATEMPLOM 

Makovecz Imrének 

Ott áll az Isten háza, 
melyben a múltunkból arrajárók 
mind ottfelejtettek valamit: 
figyelő ablak-szemet, 
óvó-intő tornyot, 
befogadó mélyét a kapunak 
és a küszöb áhítatát. 
Csillagot lehelt rá az éj, 
ereszén megpihent a Hold, 
és a hajdanvolt fák levelei 
mint hazajáró lelkek, 
a gerendák mélyén 
zsoltárt énekeltek. 

EGY EURÓPAI VÁROS FŐTERÉN 

E kövek gótikája meddig az enyém? 
Aki a múltat kifaragta, 
gondolt-e rám is, 
ki messziről jöttem kapujába 
s ma már csak szemem nyilazza, 
mit zsolozsmás szivek emeltek. 
Európa meddig az enyém? 
Bokájáig vagy hónaljáig 
érhet-e fel világbíró vágyam 
s beborithatja-e tekintetem 
testének teljes gyönyörűségét? 
Kit bika rabolt el valaha, 



megremeg-e kezem érintésétől 
s ráemeli-e arcát 
a rabokból lett vándorokra, 
az örökké szomjazókra, 
a megalázottan is lázadókra? 
Nincs már kezemben Botond buzogánya, 
írástudóvá sápasztott a kor, 
tarisznyámból csak dalokra futja, 
Európa-asszony lába elé ezt teszem. 
Még nem tudom, hallgat-e rám, 
s városainak kövét lábam elé igazítva, 
melléhez vonja-e fejem, 
s haja sátrában otthont adva, 
álmot cserél-e majd velem? 

LEGYŐZETÜNK? 

Utcáinkra beköltöztek az idegen istenek, 
pókhasú szörnyek, 
kántáló bölcsek -
tarfejű báb-emberek kisérik őket, 
dobok robaja, sípok sikolya 
utat vág nekik, 
utat a nappalba-éjbe, 
ösvényt a szivünkig. 
Védtelenek hogyan lettünk, 
titkok csábító örvényébe miért hullunk, 
bódító illatok füstjében 
magányunk oldását keresve. 
Akaratlan lettünk a mindent-akarók rabja, 
cserélve új mesékre régi hitet. 
Már hiába támasztjuk vállunkkal az időt, 
századok bűne ránk ne roskadjon, 
az egy és oszthatatlan Istent 
amiért széjjeltépni hagytuk, 
s hatalmunk csúcsára gőggel felszegeztük, 
elrettentő üzenetül, 
a fehér ember Krisztusát. 



A Z IDŐ 

Az idő szorításában 
hajdani szikla-lényem 
homokszemekké peregve, 
üvegketrecbe kényszerítve 
legyőzött perceit méri. 

SIRATÓ 

Átlényegültél még utolszor, 
hajadnak tincse füstkarika lett, 
amint a szárnyas tűznyelvek 
maroknyi porrá tették 
egyetlen életed. 

ÉLET? HALÁL? 

Árokba boruló félelem, 
orvosért futó éjszakák, 
a megdermedt idő alól 
kifut velem a világ. 

MIKULÁS 

A bocsánatot kifényesítve 
csízmámba tette a Mikulás, 
felnőtt vagyok, mást 
aligha várhatok már -
a bocsánatot, ez égi jelt, 
ablakom kitárva 
gyermekként fogadom, 
s holnap, ha bántanak, 
piros, zizegő papírjából 
szelíden kibontom. 


