
JOZEF LEIKERT

Mu lan dó ság

XI.
Ár ral szem ben úsz nak
a pró fé ták.
Bölcs öre gek ők,
akik át lát nak min den aka dá lyon. 

Gyö ke re ik kel már meg kö töt ték a föl det,
hogy ki ne hull junk a sí runk ból.

A te rí té ket tisz ta 
ab ro szon kap ták.

Csak mi fröcs köl tük be
a va sár na pi nyúl vé ré vel. 
Előbb si mo gat tuk –
fül tö vön vág tuk azu tán. 

Bun dá ját
ki szá rít juk, s el ad juk
egy nyúl bőr ke res ke dő nek. 

Reg ge li imá ra 
vár nak a fá zós ha ran gok. 

XV.
Pé ter is
há rom szor ta gad ta meg Jé zust,
mi e lőtt a ka kas meg szó lalt.

Egy gyer tya kar csú láng já val
el sír ta ma gát,
és kön  nye i vel te le fröcs köl te
a föl det.

Hány szor 
ta gad tuk meg mi is őt,
s még csak be le sem vö rö söd tünk. 

Mint ami kor ebé dün ket
új ság pa pír ról fo gyaszt juk el,
mely le té pett lá bú,
ki sza kí tott szí vű 
há bo rú ról ad hírt.

A mi vi dé künk fö lött is
át su han
a fe ke te lep ke. 
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Kap juk el, akár a de ne vért,
s tűz zük a ha junk ba.

Vál to zat la nul több ször is el árul juk még ma gun kat.

XLI.
Csá bos li li om szir mok
min den fe lé.

S a ka ted rá li sok osz lo pa it meg tá masz tó
ne héz il la tok.

Kö zü lük csu pán egy hor doz za a ter het, 
a töb bi dísz. 

Fon to sabb az ol tá ri szent ség rej te ke, 
ho vá a szív meg pi hen ni tér.

La poz ga tod az éle tet,
mely nem ked ve li a val lo má so kat. 

Leg szí ve seb ben zör gő 
ke rék pá ron ér ke zik – 
be kö tött szem mel is. 

Fül szag ga tó né ma ság –
be le áll a szen tek szob ra i ról 
alá szál ló por ba.

Ha mi san éne kel az or go nis ta,
fél re bil len tek hang sze rén a sí pok,
s sza kadt a fúj ta tó ja is.

Az ár nyék nak is meg van az ár nyé ka.

Köd utá nunk,
köd előt tünk.

Csak mi égünk
esők-táp lál ta 
lo bo gó láng gal.

Túl ko rán van túl ké sőn.
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