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egyik sem a megpróbáltatások elől akar elfutni, ahogy az első

szempillantásra tűnhet. Ellenkezőleg, ők éppen aszülőföldük

után vágyakoznak, anyácskájukra gondolnak szüntelen, így ők

az élet eleven példabeszédei. Hazavezetnek a fák. Minden egyes
léptük születés és halál, sírjuk pedig éppen ott van, ahol az
anyácska.

Aki ért a fák nyelvén, már nem is akar mást, csak hogy fává
válhasson maga is. Semmi más nem akar lenni, csak az, ami
volt. Szülőföld. És öröm.

A lágyak
Ök írják újra az eget,
a nyelv csak őket ismeri
igazán, kikre nincs szava,
a boldogsággal büntetett
halandók arca nem övék,
mi eltörünk, ha este lesz,
ők meghajolnak, égi fák
lesznek, elérni holdakat,
misziérium, üres csoda,
hiába, hogy újrateremt,
hiába, hogy üres csoda,
újrateremt, misztérium
a létük, szép utópia,
az anyagtalan testei
ők, néma tűrésben öröm
lelői, szertartásaik
is csupa kegyes áldozat,
ahogy kinyitnak ablakot,
ahogya napfényt elhiszik,
ahogy középkori zene
rendjére táncot lejtenek,
álom nemzette istenek
álmatlan teremtményei,
eljövő vallás szentjei,
hunyt szemmel vértelen tanúk,
kristály széthasad, ők soha,
aranyelkopik, de nem ők,

szakrális fogyatékkal él
nélkülük mind, kinek gyönyör
rajzolja bár át ráncait,
óvatlan csoda nélkülük
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a testvériség kapkodó
ígérete, hamis barokk,
szavakkal mit is kezdene,
akinek csupán szava van,
a nyelvet csakők ismerik,
mióta hallgat az Ige,
ó1cet írta újra az ég,
meghajolnak, míg eltörünk,
törten vigyázni lágyakat.

Lassú sodrás
Nádas Péternek

Az csak a test, a romlás
ahonnan jön, a lassú
sodrás helye, a lélek,
vakon egy történetben,
ahol ütődik csontnak,
húsnak, ahol sodorya
lassú, sodorja rontás,
amíg elrendeződik

és lakhatóvá épül
a zavar, amíg újra
szétsodorja a lassú
a rendet, szét a lelket,
hiába őrzi áldás,
megpihenni egy néma,
névtelen betegségben,
megigazított párna,
rászórva marék napfény
a lecserélt kötésre,
az átmosott seb ellen,
engesztelődni mennyi
év, mennyi napsütés kell,
vagy ha a testek bűne,

a szerelem, kiárad,
kibírni, ahogy épül,
a lassú szétsodorta
zavar, a drága lélek,
Hölderlin, Monteverdi
helye, múló zsolozsma
és megtisztított trónus
helye, mint katedrális,
vakon egy történetben,
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sodorná el a rontás,
de nincs hová sodorni,
mozdulatlan a vessző

a túlfeszített íjon,
túlfeszül, mint a lélek,
a lélek túlfeszíti
a testet, csak a két kéz
imára zárt, megkésett,
esendő gótikája,
azt elsodorja akkor
a betegség, a lassú,
az marad meg, sodorja
akkor mégis a rontás,
s átok alatt nem él, csak
ki máshonnan való, de
idegen ki ne volna,
féltő intelmek nélkül,
e sötét helyen, átok
alatt, hacsak nem az, ki,
óva érj szép arcához,
szép arcát óvja, mégsem
azért tud élni, halni,
szabadulni a testtó1,
megszabadul a lélek,
vadász, vadászat nélkül,
haldokló állat, vérzik
és lebukik a lélek,
a nap, a könnyű tenger
mögé, nem azért tudja,
vakon egy történetben,
szép arca sem azért szép,
csak nincs hovásodorni,
és lassú lélek óvja.

Naphimnusz
Az egek palimpszesztjén
s pergamensárga bőrön

ugyanúgy átviláglik,
sár fedte arany módján,
többértelmű és pontos
igékben rejtekezve,
az ismeretlen nyelvtan.
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