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Esv kisleánynak

Uroot sirtak tele kőnnyükkel jámborul
a régiek. De a tied pirágta liul],
Szirmáról - csillogó harmatcseppként az első

hajnal csókol:ia fel, arnely érette eljő.

Belsó tengerkép

Agyamból hallva a széírotuunotc szilaj
szárnycsattogásait, magamban látni vélem
a baszk-partot. riadt sil'i~lyhaddal fehéven
s vitorlák omlását, mihel.yt eliii cl zaj.

Halotti lepel

Meghőkken a gyerek, amikor Leqeloszbr
pillan; meg, hólepel, mélu csöndben hullni le.
S annak számára is, id meg iH kell i::lőzzön,

jelkép maradsz, meT6 gyászszin nelír'Pla be,

FJeta

Mit tehetett vón többet, mint amit tett?
Megtette mindazt, ami tőle telt:
mig lelke fojtott sikoltása Icelt;
arcát az Arcra tuiiti-a, rátekintett.

A Gan-i la n k án

A terasz fölibe hajlottak piros atnuü-:
A napfényben aludt. Túl kék hegy ormai.
Ötéves íJoltam épp. Vagy félévszáza.d elszálU,
de nem a lángoló va;'ázs, az aznapi.

Szűzmáriás ü v e g a b l ak

Nem látni pontosan. meri a hajnal ködéne:c
fátyol,a terül a rózsás táj fölibe,
vajon, kit ott ama konotuis: ács kis'!rget,
a csacsin-ülő Szűz. nem leósza csillag-e.

Valóságok

Látom a macslwmód púposodó hidat;
a templomot, ahol keresztelték családom;
s a temetőt. hol. a szél mindent lear'at.
tép és teremt s jűfuöl (l. cip;-H3-ol'(]fmá'wn.

:ö!gyapasága

Nem 'a zivatar a jű-megpróbáUatá.&!,

s nem a villámcsapás, min szive megszaka.d:
hanem, hogy el talál pusztulni a m.adárka,
kiesvén fészkiből, lát ágá'n turtooat,
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A j e r i k ó i rózsa

Nlihelyt álmod vize a semmibe merít,
viszontlátod a sok év óta etteteitett
tájék egy-egy zugát: fonnyadt vírág, amelyet
szállingózó ködök csipkefátyla borít.

Szent Gertrud szerint

Tudnod kell, semmi vagy: kis harmatcsepp csupán,
melyet szereLmesen szürcsölget fel a 1ULp.
Szivárvány lesz előbb, napfényes, azután
végképp eltüntetik a tűzö suuarak.

Messzeségek

Tegnap este olyan volt a csillaoos ég,
ahogyan költemény, nagy tankönyv irja le,
akár egy holt műhely milljó hideg tüze,
s tejút alatt nem él, csak ez emberÍSég.

Ke,reszthalál

Mikor pedig felállt, mint halvárny rózsa száLu
Fia fája. alatt, nem hangsúlyozta még
kelLőképp senki sem: fejét mint szegte hátra,
hogy jobban lássa a halál rettenetét.

Az adakozó

A föld színe, melyen ember, álLat s növényzet
esés kockázata néllciil. eléLde,gébnek,
nem más, mint ixilamelu jótékony, adni kész,
soha nem záruló, tárt, Ó1"iási kéz.

S'z á r a z z á p o r

A harsogó veréb zsinat
már-már örjöngésbe csap át;
megöntözi. - bár süt a nap
II kertnek h1inden zuooliuu,

Szemérem
Bárcsak ez egyszerű szócskát kimondva: "rózsa",
hozzá nem fűzve más bölcs magyarázata t:
éreznéd illatát! Mintha, reniete-móára,
ralaki épp azért vonz, mivel zárkozott.

Husvét
Feltámadott. Kis csőrét tágra tátva,
dalra gyűrkőzik az ági madár'.
A Sziiz kezében orgona viré,ga,
az angyaléban fe7-ajzott gitár.

Sírkertben

Istenhez harsogó víg üe1'6fény alait,
lúdtollnál vakitóbb [ala]: közt heverő,

aranygonddalhímes vetés a temet6,
hol veszteg, hűs padcl1l, 1,árjuk a holtakat.

Szedő Dénes furdit s r:
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