Is bírtam volna? De vannak elég sokan,
Akik jól járnak, ha felhasználják
ilyen
Magasabb vizsgálataikat
— különösen,
Ha tanultak. Mert ebben a gyakorlatban
nézetem
szerint
A tudomány — ha alázattal párosul — rendkívüli
kincs.
De azt mondom, hogy fölemelkedni
mégse kell —
Inkább várni, míg Isten bennünket
fölemel.
Van, amikor az értelem nem működik
úgysem:
A misztikus teológiában — ott fölfüggeszti
Isten.
Én csak azt helytelenítem,
ha akkora bennünk az
önhittség,
Hogy magunk függesztjük
föl. Ne állítsuk meg a
működését,
Különben hidegek leszünk és bambák, és eltűnik
elölünk
Az is, ami a miénk volt, és az is, amit elérni
véltünk.
Ha az értelmet Isten függeszti föl és tartja
vissza,
Van, amivel figyelmünket
foglalkoztassa:
Olyankor egy krédó időközében több fény lesz a részünk,
Mint amennyit évek alatt minden földi iparkodással
elérünk.
De hogy mi magunk akarjuk lekötözni lelkünk
erejét
És megállítani működését
— ez tiszta
őrültség.
Nem mondom, hogy bűn ez, de büntetés annál
inkább:
Mintha valaki ugráshoz vesz lendületet,
de hátulról
visszarántják.
Nekirugaszkodik
százszor, de mindig hiába
fárad:
Az akarat sem ér semmit, ha nincsen• benne -alázat,
Melynek a működésbe
vegyülve az a hatása,
Hogy a lélekben a cselekedetnek
csömör nem lép a
nyomába.
Aki tudja, miről van szó, annak ezt nem kell
És aki nem tudja, annak én bizony nem fogom
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magyarázni.
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Metszet: Felhőszakadás után
Mikor elfüstölögtek
Péter
villámai,
jött, jött a birkanyáj, csapzott volt,
sinkai,
keserű gyapjúszag
folyta be a kaput,
vízben ökrendett
a tejgyűjtő
kisvasút,
bodza és farkasalma,
bürök illata
szállt,
rémült szamár nyekergett
szívhezszóló
iát,
lopott körtém az ingben, majd titokban
eszem,
s képmutatón
imára kulcsolva két
kezem,
summáslány-dana:
Én n e m ilyen lovat akartam —
Károly-majorra
még egy zöld villám
lecsattan.

Katalánok
Alávaló?
alávalóbb?
Ki? kinél? Ki döntheti el?
Muhi pusztáján az
eltemetett
Mohács kőporondjába
temetett
Don sárga iszapjába
temetett
Döbling falába élve
temetett
Szárszó Abda gödrébe
temetett
a Seholsírba
el-nem-temetett
senkinek nem felel
mert a csont hallgat nem felel.

