GÁL SÁNDOR

Égi hullámok
a távoli északon
már dereng
a holdkaréj ezüstje
csendet szitál alá
vet égi hullámokat

mert a bűn és a kegyelem
forrása egy
színe vér
s vérből való a nektár is
isteni étek
és ünnepi korty
illik az érkezéshez
és a búcsú pillanatához is

készül az utolsó rendelkezés
mindarról
ami megíratlan marad

mielőtt benő a fű
mielőtt a teremtő gondolat
önmagát feszíti keresztre
mielőtt a hatalmas helytartó
suttogása a mélységből
fölrebben
nem én akartam

mielőtt benő a fű
mielőtt az átváltozás
kitárja az örökkévalóságot
mielőtt vétkeinket
a madarak
felröpítenék odáig
s mert ismerjük a legnagyobb titkot
együtt követhetjük tovább
a végső történéseket is
ahogy együtt teremtettünk
eget és földet
mennyet és poklot
azt is tudjuk
hogy a befogadás
és a kiűzetés
egyazon pillanata a mindenségnek

ennyi az igazság
Isten bűnét
hogyan is vehetné
halandó magára
amikor hiányzik a legfőbb
parancsolat
a nem-létezőt
hogyan is teljesíthetné be az elme
ha a tudottakkal sem bír el magában

A feleslegesség árnyai
nem volt jó ez a nap
most se jó
a bizonytalanság
megkövesült bennem
nincs se gondolat
se mozgás
csupán a feleslegesség árnyai
gomolyognak
sötét március
se holdja se csillagai
üressé lett
felettem a mindenség
és a menekülés útja
szerteporladt
késői már a fohász
és hiába szól zsoltáros ének
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Virradat
integet hóval hegyekkel
egeket szakasztó jegekkel
látni belülről tör- s törik
nyíló sebeim vérrel öntözik
saját egét festi egyre
kékre zöldre tűz-veresre
fölszáll s közben itt marad
elhiteti hogy valál és hogy vagy
lázban didergőn egyedül
jövődben immár jövőtlenül
akár egy megkésett gondolat része
amelyben megtörténik a béke
a csend kitágul magából
hazátlansággá a hazából
havakkal szól sajog fagyokkal
s hallgat halálos hajnalokkal

És lőn
a pók
saját fonalán
fagyott meg
libegett előttem
föld és ég között
körötte az erdőt
befedte a dér
alkonyi ezüstje
és az éjszaka
istenke angyalai
keringtek énekelve
az átváltozásban
legyen békesség
szóltam ekkor
és lőn
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