
Walter István

Nyolcadik János

Feltűnő szépségű leány volt Johanna
A tudás iránt is nagy volt a vonzalma
De a nagy szerelem még őt sem kímélte
Beleszeretett egy ifjú szerzetesbe.

Hogy vele lehessen, ő is csuhát öltött
És így szerelmével sok időt eltöltött.
Kedvesével eztán közösen kerestek
Ismeretet és tudást nyújtó helyeket.

Barátja azonban hamarosan meghalt
Így a szerzetesség tovább nem vigasztalt.
A középkori nők beszűkült élete
Neki egyáltalán nem volt az ínyére.

Férfinak álcázva utazott Rómába
Ahol egykettőre ismert lett tudása.
Röviddel ezután iskolát indított,
Ahol sok fiatalt sikerrel tanított.

Emiatt örvendett nagy megbecsülésnek
Még a pápai trónra is lett esélyes.
Sőt mi több, pápának meg is választották.
S neki a nyolcadik János nevet adták.

Végezte is dolgát nagy hozzáértéssel,
Feladatát nőként is ellátta szépen.
Két éven keresztül nem is volt probléma.
Sokan megszerették és tisztelte Róma.



Ám egyszer engedett egy nagy kísértésnek.
Elérte, ami egy gyarló embert érhet.
Mert tán pápaként is valakit szeretett,
Kitől rövidesen teherbe is esett.

Anyaságát nagyon nehéz volt titkolni.
(Apaságot sokkal könnyebb mismásolni.
Néhány pápa már ezt bizony meg is tette)
Anyaként titkolni, nehezen tehette.

Ráadásul fiát a nyílt utcán szülte.
Részt vett egyik ünnepélyes körmenetbe.
A menet egy szűk utcába kanyarodott,
A „szentatya” lába egyszer csak megbotlott.

Az ájtatos tömeg tisztán látta akkor
Hogy tisztelt pápájuk, egy vajúdó asszony.
Egy csapásra bőszült csőcselékké váltak,
Átkozták és szidták, kit eddig imádtak.

Városkapun túlra kivonszolták őket,
S halálát okozták ottan mindkettőnek.
Addig hajigálták rájuk a köveket,
Amíg csak észlelték bennük az életet.

Neve nem került be a nagy krónikába.
Hogy nyolcadik János, nincsen ilyen pápa.
Az esetből tanulva azt is figyelik,
A „körmenet” útját messze elkerülik.

Hogy a fenti eset tényleg megtörtént-e,
A kezemet tűzbe én sem tenném érte.
Ha nőként, mint pápa a legelső volt is,
Az biztos, hogy Ő volt a legutolsó is!


