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Kelecsényi Zsolt

A szertartás hangjai
Ommm…
Ommm…

H�s templom,
�s templom. 
Ommm…

Bronz      gong      bong,     ommm…
ón    -    tál      kong,      ommm…
réz    -   hang    zeng,  ommm…
fém   harang   cseng, ommm…

Száz  harang  zeng  alant,
fenn,  hegyen,  cseng  ezer,

tízezer  egyszer�
színezüst csengety�.

Ommm…
Ó    réz  -  üst,

benn   szent   füst,
láng   ter - jeng,

il - lat   leng.

Test   itt   lenn,
lé - lek   fenn,
fel - jebb még:

is-ten-ség.

Pongrácz Ágnes

negyven daktilus
Néma imát szaval értem az éjjel, a kedvesem írta a szélnek a szót, pici angyalok 
úsztak a légben el érte, de nem nekem adta az Isten a jót. Leteszem szabad ágyra a 
pajzsom, az égi király szeme véd. Veled én soha tán nem is alszom, a csillagom �rzi 
az ócska reményt, mit a két karod éltet az álmaimon. Milyen esztelen így ez a vágy 
ma, ha korhelyek öntik a bort, s poharam remeg.



 

6868

Mondd, Uram, éghet-e gyertya a szélben? Az éveket érzem a fogsoromon. Meseként 
suhan el velem itt ez az élet, a törpe is ott ül az asztalomon. Nekem énekel este a 
herceg, a lant a kezében a nyári es�, dala messzire hallik az éjben, a függönyön át 
idej�. Uram, éghet-e gyertya a szélben? A függönyöm elszakad, és lyukas ablako-
mon berepülnek a bús denevér-hadak…

Krémszín�
…tudod, a Youtube-on még mindig Tom Waits-et
hallgatom…

a véremb�l sír fel az éj,
és lázas lesz köröttem minden apró szellem,
amíg rekedt hangon énekel
a hitehagyott angyalok kara –
belül a bizsergés,
kívül a sötétség csendje –
ég� t�szúrások képei bújnak hozzám
a takaróm alatt,
átkarolom a semmit
– fájni tud…
perelhetnék a Mindenséggel,
de inkább hálát adok,
és várom,
hogy ismét érezzem
azt a finoman fanyar gyöngyvirágillatot,
amit csak a te tested áraszt –
álomba ringatom magam:
újra ott vagyunk
– a széken
– a böglyökkel teli erdei réten
– a hátsó ülésen
…a berkenyei szoba ajtajának a zárjában
elfordul a kulcs…

…tudod, a Youtube-on még mindig Tom Waits-et
hallgatom,
most éppen egy krémszín� keddr�l zenél nekem..
és igen…
…azt gondolom,
hogy a krémszín� keddjeidet is szeretni fogom…


