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Dél Keresztje alatt

Invokáció

nagvasszonvunk hazánk reménye
tekints a déli féltekére
bús nemzeted csekély paránva
ítélve örök árvaságra
zokogva esd

Entre Rios

ebbol a tájból csak a szél
az alkonyi szél istneros
ahogy az útmentén eregél
s nekihasal a virenvos
sanemartoknak de már a sás
vagv sáté féle valami
ahogya szélbe II dudorász
nem olyan mint az otthoni
füvek fák nevét nem tudom
s az ismeretlen csillagok
tekintetével magamon
úgy állok itt edélbarokk
éjszakában mint akinek
már halottai sincsenek

2

megíté/sz-e majd istenem
kételkedon is arra vágyom
hogy valaki ne földi szem
elébe kelljen egyszer állnom
ne ügynökök ne vámosok
mondják persona non vagv grata
s vannak miket nem bízhatok
se testvérre se jóbarátra
itt volna most az alkalom
innen szinte egedhe látni
töled volna jó hallanom
miként volt s lészell ezutáni
életem mert félö IlOgV holtan
észre se veszed majd hogy voltam
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Dél-amerikai véreimnek szeretettel

mint a pusztában a zsidókat
hajdan az úr vezéreld óvjad
segitsd a nyelvhen bujdosókat
s vezesd a vándor énekest

3

ki annyi poklot járt a földön
hihet-e niásvilágiban
s;:ömyú kínok közt nvúgölödöm
s az igazi még hátra van
nem a halálhan még elotie
amelyben részeltetsz uram
li följbujtott kainok ökle
inikor majd arcomba zuhan
iste/l baránva hiáha vetted
magadra világ vétkeit
hiába ha szetetetnek
rozsdia hervad s nem virit
hiába mindcn áldozat ha
kiszemeltél a kárhozatra

3/a

s nemcsak engem a nvelvet is
ntelv ezer évig áldva zengett
de ha vétkezett volna is
tekintse érdemét kegyelmed
ne rostálják ki mint a konkolyt
a szemen szedettek koi.ű!

adj rá reményt mint a leesenkolt
testrész szemétre nem kerül
én látom itt mi minden sorvadt
el néhány évszázad alatt
bélyegét az elkárhozóknak
süsd rám semmint a hódolat
igájában inint Ilyelve-volt
indián legyek hódolód



4

fehér pillangok függönye
öleli körül a tüzet
vizesés morajlik ide
mint egy mennyei ütközet
halni készülőöregek
arcáról ismert nyugalom
simitja végig a vizet
s megérinti a homlokom
elülrol kéne kezdenünk
de semmit se felejteni
abból mi megtörtént velünk
s élni élni az édeni
búntelenségú elemek
társaként örök életet

KOCH VALÉRIA

Johanna stációi
gödölye volt ki
mellém sregddott
az első ösvényen
seolcello lábunknál
srétnvilt a fű

a lombokban ott villant
arcod Uram

4/a

Itthoni változat 1985 karácsony

fehér pillangok függönye
öleli körül a tiiret
hó hull el kellell jönnie
a se veled se nélküled
olyan közömbös mint a hold
vagyok ki voltam valaha
nem érdekel már hogy mi volt
ne lenni többé ne soha
káromkodáshoz nincs erőm
imádkozáshoz nincs imám
fekszem patyolat lepedon
inint édesanyám oldalán

valahol mintha valami nyilna
virága csönd álom a szirma

kardod lebegell
üszkös város fölölI
az úton tovább
neveddel vágtattam
olenem álmodtam
gvoeelmem a te győzelmednek

hittem Uram

most ill a téren
égő áldozat
vagyok csupán nem hős

nem szent Jeanne d'Arc vagyok
voltam s leszek
mindorókké rendelker;
velem Uram
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