
KERESZTURYDEZS6 Mérleg
hangból szövődő táj és vágyakból lett város,

szóló szőlő, zengő folyó;
szín: szépen énekel, sötét, meleg, világos;

lágy dallam, érintése jó;
fák: lombjuk a deres éggel határos,

alattuk, mélán, egy bohó
öreg sétál: kilencven éves csecsemő;

az őszi pompába veti magát,
verdesi haját lassú, puha, jó eső:

gyönyörrel esik neki hát
a dérvert kert balzsamos illatának,

és issza, issza az ősz italát.

Kettős tudat vezérli, kettőzötten lát mindent,
mi szívét táplálná: nincs gondja rád...

Folyondár kapaszkodik fel törzsére a fáknak,
a vénnek szélfésüli ősz haját,

érzi lehelletét lágy melankóliának,
mivel a Jóisten itatja át.

Megfagy erében a vér s mint föllobogó fáklya,
sikolt a rémület, a vád.

Fekete madarak ereszkednek a fákra,
majd szellem száll az erdőre: megáld

s beleszédül az agg az avar illatába,
nem izgatja már semmi vád;

Keresne - ha találna --,- új hazát még,
de nincs ember, nincs hatalom,

mely rá pazarolná álmát, erejét; már rég
nem bíznak benne; suta lom.

S lám, megnyilik az ég, angyalseregét küldi
a mondhatatlan nevű főatom 

Jézus, Szűz Mária a jó Atyával ül ki,
és mosolyog az égi ablakon.

Úgy tanultuk és úgy tudjuk ezt most is,
hogy a boldogság ott lakik,

ahol hisszük s értjük - a kép kedvünkre bomlik 
a Minden Titkok Titkait.

A mérleg mér, nagy tányérja i lengnek,
az inga nyelve mértékre tanít;

élet-halál súlyaifönt lebegnek,
mozgásuk mint az ünnep-esti levegő:
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az éji árnyak hűs párát lehelnek,
a sötétség könnyű, lágy, lebegő;

és a vén lélek tudja, merre mentek,
mely vidékfelé mehet ő;

gyönyörű hiába - valóság - léte vádoló:
megfacsart citrom leve ő.

(Ki játszik engem el, s mivégre, nem tudom.)
Talán a jó végzet bajkeverő?

A vén, élete végén, azt kéri: vigaszt nyerjen,
abban is, hogy már nincsen egyedül:

hisz a meglelt méltó Isten-emberrel
csöndesen, békén egyesül.

Sétáltatja rossz térdét; utoljára?
Sugarát ejti rá a téli nap: -

a vízben kígyó, hal, a szélben madár járja, 
az esti sugár afűbe harap.

A vénnek elég lesz csak párfiUérnyi napszám:
megél azzal és valami megmarad

örökségül a hű utódnak: hadd lám,
mi sajog még, ha lement már a nap.

Minek tagadnám, tartok a haláltól,
de inkább kíváncsin, ott túl vajjon mi vár,

ahol - tanultam - egy bíró majd rám szól,
halál játéka ez: vár az új láthatár.

Onnan vissza még nem jött gyáva, bátor: -
a szaglász szélben ez az összetartó ritmus.

Az Istentől félek? Jehova haragjától?
A szívem torkomon ver, megfulladok a szélben,

mi fölrázna, levet: jégtáblák, tengerár.
Nem tudok nyögni sem, hogy jó kegyelmét kérjem,

nem segít. Úgy hallgat, hogy szinte fáj.
A harag Istene ő, átkozódó, vad, izmos;

de bennem él és győz, nekem adta magát!
Tudom, csak jót akar nekem öreg barátom:

hallgatván is beszél, lehunyt szeme is lát, 
mint tűzhányó, kitör, esik mint az eső,

eldördül, permetez, fölmagaslik és elhal;
a virágos rét minden virágjában is bent van, 

s ahol már semmi sincs, még mindig ott lesz ő.
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