
Faustyna nővér*

utazásaiból
(Wachau, Český Krumlov)

Ablak az égre. Végre. Semmi sem történik véletlenül.
A legelésző hajnali őzekre látsz a kocsiablakból.
Friss, zöld mezőkön. Lenyűgöznek a szélerőművek,
tetszik az a kis szerzetesi szoba a magasban.

Egy még meztelen, útszéli erdőbe varjakat képzelsz a fákra.
Fészkekkel öltözteted fel mindegyiket. Egyelőre.
A fagyasztott bárányokat szállító kamionok között
lassan halad az út a melki apátság felé.

Mégis egy ismeretlen, névtelen templomban találod meg víziódat
Jézusról. A festményt. Közel a csontházhoz, a bejárat mellett.
Semmitmondó csoda, akár a willendorfi vénusz lelőhelye.
Az idő folyója köt össze mindent. Duna a neve.

Most éppen kanyar, várromokkal a hegytetőkön. Egy cseh kisvárosban
nyugszol meg kissé. Pedig felzaklató szépségű. Sört iszol és Hruškát
olvasol. Álmodban a fák koronáján sétálsz.
Semmi sem történik véletlenül, tudod?

Faustyna nővér
cetlijeiből
Indulás előtt
Hajnali fények égnek, élnek, ami a lényeg,
el van még minden varázsolva. Nem ébred.
Pedig a mozdulatlan ösvények már mind a helyükön vannak.
De tényleg. Várnak.

JÁSZ ATTILA

*Szent Faustyna
Kowalska nővér

(1905–1938)
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SZÉPÍRÁS



A Könyvfesztiválon
Egyetlen szót se mondhatunk ki biztosan.
Mert nem mi mondunk ki bármit is.
Valami mondódik általunk csupán, amit mindenki másképp hív.
Nevez, szólít meg magában. A másik életéről. Akár könyvben is.

A menekültek kapcsán
Mindent elviszek

magammal. Ami nem sok.
Odaát úgyse kell.

A filmezésről
Csak a test öregszik egy kicsit,
a lélek meg simul kifelé.
Szépen, idővel.
Muszáj már egyenesen Isten kamerájába nézni.

A hiúság angyaláról
Az ember egy nagyon hiú állat,
folyton szárnyakat ragaszt magának.

A meditációról
Fejhallgatót teszek fel,
de nem indítok el zenét.
Csak hallgatom a csönd zúgását.
Hagyom, hogy lassan beszélni kezdjen hozzám.

Utolsó kép
Egész nap érzem belül a töviskorona szúrását.
Fejemet nem tudom a párnára letenni se már.

Faustyna nővér
utazásaiból
(Esztergom)

A falon napozó gyík a rács mögé fut.
A bazilika árnyéka lassan mozdul.
Két megkövült delfin beszélget éppen,
angyal lebeg a napsütötte téren.
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