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Diptichon
Sára lányomnak

/. "Nádszál az ember, a természet
leggyengébb nádja, de .
ez a nádszál gondolkodik."

épül az ember mint gyémánt húsában a fény
vakítóvá érlelik elméjét a gondok
s már nem örül ha síró gyermekében
felismerni véli elgyötört tekintetét

űrbe fagyott kiáltások a csillagok
ezt is tudja és már nem remél
lenni égben földön sem hülő ágyban:
gyermekére hagyja elgyötört tekintetét

fáradt az ember kitaszitouja az időnek

álmában félelme görcseit bontja szét és
szűköl mert dimenziók mozdulnak fájó agyában 
gyermeke hordja tovább elgyötört tekintetét

1/. kiszáradt szájpadlással bámullak - mig alszol - lányom
Éjszaka ébredő állatokkal viaskodom érted
kik a véredért kelnek ki örök árnyak közül - elfogy
az erőm hajnalig de a virradati fény meghozza védelmedet
Lassan megszokom hogy léteddel a mához kötöztél
végleg s nincsen jogom már magamat elveszejteni
megszokom hogya"van" az úr a "nincs" fölött és ideiglenes
békémre fehér pecsétet rak a januári hó
Mig alszol-lányom - fejemben elvonulnak a súlyos századok
és érteni vélem mit üzent veled a jövő Árnyam
párnádon sötétkék nehezék nehogy égbe szálljanak
bölcsőddel ezüstszárnyú angyalok nehogy - mint Mózessel-
messze ússzék veled halk órák vizein a kosár Magunk
vagyunk a roppant tájban hol bárdot lenget fölöttünk
a birodalmi idő: apró öklöd mikor arcomhoz ér valahol
meghasadnak a bíbor függönyök! valahol számlálják múlandó perceink
Kicsi nádszál e szelekkel tündöklő világban még van erőm

hogy megvédjelek: életemmel sáncollak körül bár tudom
hitvány e fedezék - - - a szeretet mérkőzik meg most a halállal
Lányom - mig alszol - kint ködben nyugszik el a világ
kutyaugatás hasogatja a közeli erdő puha ködmönét
a másik szobában fáradtan hallgat anyád- s lásd
én megint papírral piszmogok Az írás hatalom
íly hatalmat sorakoztat melléd az apád Leülök hozzád
s várok mikor kialszanak az egek

"A végtelen tér örök csendje félelemmel tölt el."
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