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Regéczy Szabina Perle 

Elvesztettem?

Lustán pihent a fény, 
mint busongva fogant csírátlan gondolat, 
mint fészekben szunnyadó hajnali madár, 
belopózott legmélyebb tartományaimba, 
dermedt homlokomra csókokat lehelt, 
félszegen ráborult a rózsakertre 
patinás leveleit szerteszórva.
Szédülten fürkésztem, 
ahogy elcsente a bénaságot, 
a halkan sündörgo balgatag kételyt, 
a csonkán világló füstös némaságot. 
Hallgattam lidérces, halódó lépteit, 
éreztem szemérmes, sorvadt illatát, 
esendő, lesújtó, tébolyult ízét, 
kísértetiesen átöleltem, 
teste hanyatlott, 
dühödten párolgott, 
kátyuba zuhant —

már őt is elvesztettem?

A  főpásztor imája

Csiha Kálmán emlékére

Engedd,
hogy szívem itt térdeljen 
a szent Kereszt alatt,
Atyám,
ki pásztorrá rendeltél nyájaid felett,
hogy mindenkor tudjam megköszönni
e véred szerezte királyi népet.
Köszönöm kegyed,
mely naponként úgy árad,
mint bő záport szitáló örök élet.
Köszönöm, hogy
— bár subám elöl lebeg
nyájak és pásztorok felett —
nem éreztetem kegyelmed által
soha e földi kiváltságot.



—
Köszönöm Neked szolgatársaim, 
a Benned válsztott ifjabb testvéreket. 
Köszönöm,
hogy hirdethetem Szavad 
a természet teremtett világát megelőzve, 
hogy tetőled kapott tálentumaim 
ne hulljanak a puszta földbe.
Segíts,
hogy ne csupán önmagamnak 
tudjak mindenkor megbocsátani, 
ahogy Magad tanítottad volt, 
midőn imára nyitottad ajkaim.
Bocsásd meg, hogy sokszor 
Rád szégyent hozó magatartásom 
Lelked szomorítja
fényed tündöklését árnyékba borítva. 
Add, hogy szerethessem gyűlölőim, 
e véremet dohogva lesőket, 
hogy bizonyságtevő életem 
mindenkor Téged dicsőítve égjen 
Szent oltárodon. Ámen.

Csontos Márta 

Fedezékben

Kibelezett éjszakákon falak 
oltalmában kuporog a szél, 
csak egy macska fehérlik 
a sötét köveken, — én pedig 
vándorútra kélek; altató nélkül, 
létem zsugorított fűzfa-remegés.

Szemhéjam mögött nem kap 
helyet a félálom sem, az éberség 
foglya vagyok — visszafogott 
zaj a süllyedő ágykereten.
Araszról araszra rövidül szobámban 
a csend, a hajnalba meztelenített 
égbolton szennyes titkok homálylanak. 
Ágyam mellett már ég a lámpa,

körém gyűlnek apró fény-rezdületek, 
s kicsiny házam apró ablakán 
beint sietősen a reggeli korasárga.

Beállok megint a sorba, hagyom, 
hogy megint meglincseljenek,

hagyom
hogy belerángassanak az

embervadászásba.

De nem akarok még annyira sietni, 
a nagy tülekedésben inkább

visszahúzódom 
kicsit kedvezőbb körülmények 

oltalmába.


