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Uti készülődés

napfényben
Ma napsütésben áll a pályaudvar,
világítok, mint egy zsebtiikiir,
ha arra járok fényes bánatommal,
a rosszkedv is vígan tündököl.

Derűt söpör a narancs utcaseprő,

kacag a varjú szürke tolla ,
fontos a vidámság, de mégse döntő.

Az ég árnyékát összetolja.

Szilánkos fényben tobz6dik a "j61 van",
a gond csalánját ne vágja le gép!
A rossz petúniája ugyan hol van?

A kutyatej, ha káros is, de szép,
vonatok gördülnek fölötte sorban,
egy öngyilkos a szirmára lelép.

Vad partok
Hozott egek tarka idejében,
mintha üres kalendárium lapjait forgatnám,
megmutatkozott az Isten kéken,
és én bámultam őt, lélekkel j6llakván.
Nem beszéltem r61a hosszan,
nem volt okom, hogy elmondjam,
hisz húsz éve már megírtam ezt,
de csak most láttam meg a tökéletest.
Aludtam épp egy keskeny padkán,
álomra vártam álmom partján,
de felriasztott a saját létem,
bár nem aludtam és nem is éltem.
Az éneksui áthatott,
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senki meg nem láthatott,
tereltem sok képállatot,
egy kéz az égre átrakott.
Ha azt kiáltom, nem vagyok,
nem mondok jót, nem hazudok.
Angyalfalkák énekeltek,
vezetett egy furcsa szerzet,
bőre sima, füle üveg,
fején szinte papi süveg.
Egy szekér vitt. Mint a paraszt,
hogyha megérzi a tavaszt,
és kihajt a sáros földre,
úgy repültünk mi előre,

fénybó1 szőtt sár a kezemen,
angyalvér folyt az ingemen.
Igen, igen, van túlvilág,
a kocsis arcomba kiált.
Megcsapott a lehellete:
angyal vagyok, megérzed-e?
Éreztem a mirtuszt, tömjént,
emelkedtem, bár nem önként.
Isten, mint egy rozsdás mágnes,
aki minden vasport átvesz,
magához vont sárga fényben,
nem láttam, de most is érzem.
Vitt a huzat, örök élet.
A túlvilág nem kísérlet.

Hozott jövő tarka lapján,
a véges mögötti padkán,
letérdeltem és felálltam,
angyalpatkók nyomát láttam.
Nem szerencse és nem is pech,
nem kísértés és nem tudás,
nem formál át, de megihlet,
nem hoz újat, nincsen adás.
Nincsen adás, nincsen vétel,
Isten innen is kivétel.
A nemléttel jóllakottan
elaludtam gyorsan onnan.
Tudtam, hogy már nem az ember,
aki neki mostanság kell.
Meghaltunk az ő számára,
segítségünk mégis várja.
Angyalai csak morognak:
mikor lesz már egy szabadnap.
Vasárnap is dolgoznunk kell,

324



az angyal csak imát könyvel.
Kívánságot oszt és szoroz.
A nyugalom csodálatos.
Húsz éve már megírtam ezt,
és most vesztem el a tökéletest.
Hisz nem beszéltem róla hosszan,
nem volt rá merszem, hogy elmondjam.
Tarka egek hozott idejében,
mintha teli kalendárium lapjait forgatnám,
eltünedezett az Isten kéken,
és én bámultam őt, jobb léte vad partján.

Elkerítés
Sose vegye el Isten elóób,
amit neked ad, mint mielőtt

neked adná. Ne utasítsd el,
ha adja, kérdd, ha nem adja,
keresd, ha már adta, találd meg
mielőtt visszaveszi. Sose
vegye vissza, amit neked adott.

Végül téged vegyen el tó1e.
Kamatot sose számol föl.
Sose számold, hogy mit adott,
sose gondold, hogy te is adtál.
Sose gondold, hogy megszámolhatod
Istent.

A lélek elkerített üres terület önmagunkban.
Isten elkerített zsúfolt terület a lélekben.

A világ elkerített üres terület Istenben.
A semmi elkerített zsúfolt terület a világban.
Az ember elkerített üres terület ugyanott.

Önmagunk elkerített zsúfolt terület
semmiben. Sose vegye el Isten
tó1ed a világot, az embert, a semmit.
Mielőtt meghalnál, nem élsz.
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