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Zsoltár az id6k végéró1

Isten kioltja a zengést
virágokban és sugarakban,
lehalldtja a szélzúgást, esoverést,
réten a sz(nek harsogását,
lombokban a kristály varázrlatot,
vizekben a hemzregés (géretét,
tavaszi szárnyakfarsangját a levegoégben.

Csupa kék, csupa zöld, veres és aranysárga
a múló sz;11ifónia, a beliilrólfelhangzó igézet,
a mindig megújuló sugallat,
mielott szavakká kipendiil
már fénylik, mosolyog, mérettelen és sugánón
a semmibol fakadó teljesség,
az egyetlen átváltozás, az ezertakrú idoé, ahogy

csápoW, szárnyakkJí, arcoWtestesül,
borzongásból rügyekké,
porból zenévé, avarból ragyogássá,
pikkelyekbol pezsdiJltiJcsök-:-cirippé,
gyiJmölcsoltó fuvallattá, szempárok ámulásán
fülemale-zsoltárrá fakad a berekben,
orfikus szavakkJí, sfp- és dobzengéssé a pusztaságon.

Most elbúcsúZik az évszakok köre,
aláperegnek a tollak, a szirmok, a nyárfa
ezüst ejtoernyoi a koranyári verofényben,
rovarcsápok tétova percegése, szentjánosbogárkák
bujdosó fényszildnkjai, fecskecsivit és varjúkárogás,
hajnali antennán a rigójatty, virágléptú szélben
völgyek és meredélyek mindig magukból-újulása.
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lsten veletek, mondanám,
de pontosabb a szó így: lsten nincs" veletek,
nincs velank ttJbbé, elhagyta egykor fénylo birodalmát,
e méltatlan bolygót,
kiktJlttJztJtt a szélból, virágfakadásból,
porzókból és bibékbol,
elfutó vadvizekbol.

Méltatlanok voltunk az ígéretre,
a testankbenfolytatódó csodára,
a varázslatra, hogy arcunk megsokszorozódik
vágyban és tJlelésben, visszaámul a teremtore,
kiválik és elkeveredik, miktJzben egyívású
kovel és vízzel,fúszállal, kígyóval, pillangóval
egytestvér, maga is préda és ragadozó.

Nincs sugallat többé, csak suttogás,
se álomi révalés, csak józan lamentálás,
csitrilány elso sikolya helyett a hús ígérete,
kimérve tJl, mell, tompor igény és rendelés szerint;
a nagy kókler-mutatvány: urnák és zászlók,
bankok, mészárszékek és szeméttelepek,
gazdátlan embernyájak és kongó vezényszavak.

Az ember utáni éjszakában
autótemetok és reklámfény-zuhatagok,
égo olajkutak és viaduktok az elmúlás felett,.
hová futnak az acél-szauruszok, nem tudja senki,
hová a szárnyas robotok a légen át, nem kérdi senki,
nincs álom, ábránd, cél, ítélet,
csak anneptelen túlélés, arítés és ttJltekezés.

Marad a kopár kopogás, a zenétlen zengés,
szerteszórva évszakok aledéke,

cstJrtJmptJlohadakfekete-mágusok nikkel-sztJrnyeivel,
holott a tájak mérgezettek,

ftJ[(jsleges a talekvés, a hánytorgás, a cstJrtetés,
a sakál-rikácsolás az elérhetetlenftJldért,
a birtoklás vágya, mikor már birtok nincsen.

Se édenkert, se pálmás part, se biztos rév,
se kardos angyal,
hiába iránytu, ima ésjósige,
hiába a csillaglátók pusmogása,
kristálynézok habókos lázbeszéde,
ktJzgazdászok és augurok kufár magakelletése hiába,
ktJzel az idok vége.
Nincs érvényes hang, csak kimuvelt makogás,
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talmi prófétálás, akarnok eszelósség,
koldusok és látnokok gajdolása
visszhangtalan, és a befelé nyfló tiJköifolyosón
gyulik a szorongás, a rettenet,
az álomi végtelenben a sértett sóvárgás,
mert nem nyflnak meg a vizek tiJbbé léptiJnk elótt.
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