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Mint az üveg, úgy tört meg a kenyér. 
A morzsák szinte vágtak. A kehely 
öblében borként sötétlett a vér 
az átlényegüléstől. Sem a hely, 
 
sem az idő nem volt alkalmas erre, 
az előeste alatt roskadozva. 
A szavak minden láthatatlan terhe 
nehezült rá a kő padlólapokra, 
 
és meggörbült a padmaly, gödre támadt 
a megértésnek, benne összegyűjtve 
a kar rettentő kitárulkozását 
az áldásban. Mint torony dőlt a földre 
 
a csend. Lehajtott fejjel körben ültek 
az asztalnál, középütt ő, a vendég; 
a fiú köztük, kedvesebb a több’nél, 
s a szándék rabja is, maholnap emlék. 


