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CERVETERI, NECROPOLIS

Halottak városa
a tűző déli napban

A halál forró iszonyata lángol
a köveken
az ereinkben

Sírok árnyas ajtaja hivogat
mindnyájun/cat
pihenésre

Hallod a súlyos lábak dobogását
évezredek óta
a kerékvájta köveken
lovak és emberi lábak
dobogása

Kocsikerekek nyikorognak
halottszállító
durva etruszk szekerek
Volkswagenek fékje

Sírok között járunk szüntelen
sirok között sziilettünk

Ú tragikus léptek
dobogások

Senki sem fordulhat vissza
Bent a sziklaüregben

megvetett kőágyak sorakoznak
edények és ételek
pajzsok is kőbe vésve

De megvéd-e pajzs
az elmúlástól

Van-e edény
mely ki nem üriil

Van-e étel
mely meg nem ront
és meg nem romlik

FIRENZE, PONTE VECCHIO

Ok is élni akartak
örökkön

örökké
A hegyen épült város
A városok között
melyik is volt a legszebb?
A szeretet városa

Nem emlékezem házaira
a várfalak színére sem
csak aTTa emlékezem
az a város a biztonság
a lélek és a töretlen napfény városa
utcái szűk utak
a békesség útjai
mindenütt haza terelnek
összefognak eget és földet
fákat és embereket
tornyai végtelen lépcsők

szüntelenül magasba emelnek
s az emberek mínd ismerik egymást:
engemet is bár sose láttak
s én magamra ismerek bennük

Úgy' ültem asztalukhoz
mint sok-sok éve otthon
mikor anyám merte ki a levest
mindegyikünk tányérjába

Merre van az a város?
Ahol jó emberek élnek
."lz a szeretet városa
A hegyen épült város

Mindig itt éltem
ezen a hídon
két part közőtt

szüntelen figyelem ben
örökös ámulatban
Az éden hídja ez
Az élet hídja ez
Alatta tompa fényben
csöndesen fut az Arno
"Arno il belliume"

Arno, te szép folyó
hová sietsz ?



:ROMAIBe

A halhatatlan római eget
van-e festő, aki hűen festi meg
az ara.ny nap sátrát a Vatikán
fölött millió ezüst kupolán
a Gianicolo kertjeinek árnyát
ahogyan évezredek óta látják
a gyermekek a tiszta emberek
a halhatatlan római eget
mint Cincinnatus az eke mögött
lépkedve látta ezt a kék ködöt
s ahogy Péter a végső gyötrelemben
fordftott fejjel nézte a kereszten
s ahogy Tasso az őszi lombon át
mig várta Jeruzsálem csillagát
és küszködve a korai halállal
Raffaello idézte még magában
Ki festi meg a római eget
a nyughatatlan Babilon felett
a tenger visszahulló fényeit
a csöndet

álmaid
reményeid

hitvallók szűzek vértanúk hitét
a történelmet ami benned ég

Egész világ fes.zfti kék ívét

-MADÖNNA IN TRASTEVERE

Kicsiny templom a zegzugos Trastéverébeft
Sant'Agata a vértanú szűz temploma
nem híres alkotás könyvekben sem taldlod
mégis ha arra jársz csak térj be majd oda

Kopottas ajtaján egyszer midőn beléptem
május volt délelőtt bolyongás ideje
bent Jézus anyja várt tudom hogy épp reám V\trt
Madonna del Carmine in Trastévere

Fekete dús haján fátyollal koronával
gyertyák és villanyok fényében várt reám
gyűrűkkel ujjain gyöngyös fehér ruhában
s csak nézett szótlanul szelíden mint anyám

Csak néztem és is őt kevés a szó ilyenkor
álltam esetlenül ahogy a sok szegény
Trastéverében és mindenütt a világCHt
míratlan látomás ha felragyog egén

örökös látomás minden napom azóta
l)e!em van mindenütt cl kármelhegyi SZŰl:

mimó gyertyafén" és május zsong körötte
l'aflYO(J sötét 8?:effW szf.l.'emben éqt t11z


