
Nem.
Ez még nem nyugalom.
S nem a Te békességed ez a láz.
Égig repít és sárig lealáz,
De még nem a tied,
Nem a Te erősséged ez a láz.

A versszak a „nem” tagadószó halmozására épül oly módon, hogy
egyfajta szembeállító ellentétet indít el. Egy kivételével valamennyi
sorban a tagadószó ismétlődik hangsúlyos helyen. A versszak váza:
„Nem”, „Ez még nem”, „S nem”, „De még nem”, „Nem”. Háromszor
fordul elő a sorok elején, mintegy anaforikus ismétlésként a „Nem”,
kétszer pedig a „még nem”. A tagadószó állandó ismétlése úgy teszi
hangsúlyossá a kijelentéseket, hogy közben nemcsak önmaga kap
erős hangsúlyt, hanem a mellette álló szavak nyomatékát dallam-
emelkedő is kíséri. Ez kontrasztív szerepet tölt be. Valamennyi ki-
jelentést a hanem kötőszóval folytathatnánk. Az egyetlen olyan sor-
ban pedig, amelyben nincs tagadószó, a fent és a lent ellentéte
feszül: „égig” — „sárig”, „repít” — „lealáz”.

Az isteni gondviselésbe vetett feltétlen bizalmat a verszárlat ki-
záró ellentéttel fogalmazza meg. Ebben az ellentétben az önátadás
mellett akár a költői önfeladás is benne rejlik:

Én nem tudom,
Csak Te tudod a jót.
Az örökkévalót.
Az egyesegyedül nekem-valót.
Pihentess el magadban,
S ha túlhangos vagyok:
Tedd rám a hangfogót.

Csendburok
Levetett csended most én felveszem,
e test, mit olykor magamra öltök,
hadd legyen vérző lelkemnek börtön
itt e földön, míg csended viselem,
ha visszavágysz e békés burokba,
mellém szegődhetsz újra, de halkan,
vigyázva, hogy ruhám le ne szaggasd,
s ha már kinőttük együtt a ruhánk,
majd visszafogad minket a világ.
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elszakadt szál
tehetetlenség bénít, szavad
nincs, nem is lehet, elszakadt
szál már sehová nem vezet.
Megrekedt bennem a félelem;
manipulált sorsok, felszakadt
sebhelyek, kivérzett szívkamra,
halódva pulzáló vérerek,
otthontalanná vált életem
erőtlen szorongatja markod,
most is levegő után kapkod
tüdőm, mert szomjazom a jóra,
Isten már régóta tud róla,
hogy a gonosszal küzdesz, győzd le,
és a szál magától forr össze

Szokatlan gyászdal
G. M. emlékére

Sárga, riasztó, rég halott,
tükre-nincs, holdja-nincs,
jövőtlen körmök,
kórházi kallantyún csüngő,
vékony és reszketeg karok,
levegőt esdeklő tüdő,
s végül te, majdnem-hangtalan torok…

Az első pillanatban elborzasztottatok.

De ép maradt
a csúfondáros, zöld szem;
éreztem, amint kemény pillantása átlát
a Rókus öles falain.
Rám hunyorít és utolér a megbocsájtás,
föloldoz, rögtön, ott,
búcsúnk után, a Rákóczi út frivol zajában,
ahol vigaszt váró keserű szám
narancsos csokoládét majszolgatott.
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