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Zágorec-Csuka Judit

Enigma
Hova tűnt szemeid fénye?
Miért hervad el üdeséged,
tűzhelyed melege, szíved 
lüktetése?
Miért kell így elmenned?
Észrevétlenül,
tehetetlenül,
magányosan,
rád szakadt 
kereszteddel,
észrevétlen
lovasként.
Mea culpa.
In nomine Christi.
Amen. 

A szeretet temploma
Valahol messze földön
párducok és oroszlánok
tanyáján az örökkévalóság
templomában megállott
az idő.

Büszke párducok őrzik
tíz körmükkel éjszakákon
át, holdfényben és égő
napon, őrzik ősidők óta
a szeretet templomát.

Isten ölelésében vágtat
a fehér paripák serege, 
keresve a szépség szigetét,
őserdők mélyén, üres tereken
át, egyedül, csendesen.

A titkok kertje
(Bruce Springsteen-nek)

Vigyél el a titkok kertjébe,
vesd le beázott esőkabátod,
halkítsad le a benned feszülő
zajokat, omoljál önmagadba,
befelé, befelé, befelé,
titkaid kertjébe, mert te
vagy a titkok kertje,
mély vizek kútja,
mély tengerek 
rejtekhelye,
te egyedül.

Találkozás a fénnyel
A reggeli napfény
átszűrődik az öreg
tölgyfa kérgein,
eléri a legelésző
fiatal csikó leheletét
a zöld réteken,
az erdők mélyét,
az aranyba öltözött
eget, áthatol a rügyet
bontó fák ágain,
felemelkedik a
hófedte hegycsúcsok
szirtjeire, s megáll
a tengerek felett,
áramlik felém,
átjárja a szívem
ütőereit, találkozik
velem, majd lemerül,
s elveszik a naplemente
a sötétségében

A szent föld
(Pál Péternek)

Ne helyezz görbe
tükröt magad elé,
ne gyötörjenek
helytelen válaszok,
lovaglásra máshol 
is van hely,
alkalmas,
alkalmatlanabb,
de a szent föld
itt van, s teremhet 
neked gyümölcsöt,
apró diót,
édes szőlőt,
cseresznyét, 
e föld felemelhet,
de el is temethet.
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