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M. S. mester: Mária és Erzsébet

találkozása

Egymást sem érintve tünõdnek táncolnak
nem értve félig se mit élnek át holnap
örülnek végig bezárkózva fátyolnak

a fejét vétette Jánosnak Heródes
nyugodtan kérhette apjától Salome s
tapsikolt érette repesve: de jó lesz

Majd én is táncolva bûvömben bájomban
szép fejét átfogva sorsát is átfogjam
mielõtt rám fogja bárki hogy párom van

táncolok tálcámmal csúf apám elébe
arcommal álcámmal hogy õt is elérje
mikor már tálcán van nézzen a szemébe

ez lesz az új király hirdetõ hirnöke
apám többé ne várj hogy holnap eljön-e
most már ha fú ha fáj hatalmad dönti le

érjen el a bosszú téged is akinek 
ábrázata oly rút nem szeret senki meg
átölelted hosszú karoddal testemet

verjen meg a Krisztus ha egyszer föltámad
akárhova is bújsz osonjon utánad
mint kutyának kis húst vessen a halálnak

hogy engem illettél és nem az anyámat
õk meg csak billegvén vígan táncolának
örülnek mint testvér egymás fátyolának

Áldott vagy asszonyok között és méhednek
gyümölcse az a bog amelyben élednek
tüzes apostolok sok százak és ezrek

érintsük hasunkat egymáshoz érezze
egyönk a másunkat hogy mi vár  még erre
méhemben nyert utat nyöszörgõ kisdedre

Már ahogy Erzsébet méhében megmozdult
örökélet végett elindult az az út
ami Jánosé lett s nehéznek bizonyult

õk meg csak táncolnak lebegnek libegnek
és halkan hódolnak a kis etikettnek
és a bolondoknak kiket kivégeznek
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Járja a két asszony ahogy sose jár más
magzatuk nyughasson hozzon rájuk áldást
ringassa el hosszan õket a haláltánc.

Rippl Rónai József: Apám

A kertben Isten össze-vissza mászkál
mert magányosabb lett a Lear királynál
de körülötte a fák sincsenek
fû  nem hajol madár se csicsereg
õ mégis törtet beljebb a bozótba
mintha  közelben három lánya volna
akik õt  is ugyanúgy keresik
s az én leányom lett a negyedik
de nem akadnak egymásra sehogy sem

elrejti õket faág és bogyószem
vagy elrejtik maguk a borbolyák
elállják útjukat és nincs tovább 
és a bohóc is hiába bolondoz
már nem találnak el az átjáróhoz
ami egyiktõl másikig vezet
magukban kallódnak a gyerekek
vagy egyszerûen az apánk az isten
s talán a kertben isten maga nincsen.


