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A pirosan izzó tupárna
Anyárádremetei KriszJusért

Móser Zoltánnak

Vörösborban pácolt ido, másnapos, vad szagok,
keserves málladással végigtuT1 napszakok,
nem tudom, hajnal van-é vagy alkonyat -
Kutatom az arcodat,
Mindenhonnai vagy és mégiscsak erdélyi,
nézem orcád, ahogy helyettem a szenvedést megéli:
te tudod, te vagy a bölcs,
mitol megváltás a kényszer, hogy ember-arcot ölts
és ábrándozni serkents: hasonlatos a képünk,
s fölfelé a fájdalom grádicsán hétmérföldest egyatt lépünk.
Nézlek, hanyatló fejed
bús geszJusa belolem is ered -,'
honnan tudtad, hogy megéri
az a visszafordithatatlan, szabadtéri
mutatvány, mészárszéki happening,
amely akkor is, most is, holnap is megint,..
Hiába, hogy voltam hittanista kisgyerek,
kerültelek és mindigféltelek,
meT1láttam szived, mintha ma is rángna,
ahogy napra nap
belé vétkeink mezsgyekaróit, gombostu'"ket sZÚT1a pap,
a szíved pirosan izzó tupárna,
zord vetés, mely rögvest rettenetes tarló-,
messzeszöktem,focizni, én bitangló,
hogy megérjek rád,
Nézem je/képbol visszaemberiesedó koronád,'
könyörülj, szánj meg végre engemet,
a komisz ácsolatról emeld föl afejedet,
és kacsints: ez az egész csak léha
játék, baromi tréfa,
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hogy nem tudják, mit cselekszenek, noha tudják, hogy mit,
hogy csak vagányságból igazolsz az emberiségnek alibit,
az adviJsségnek nem ára,
hogy felvonassunk a keresztfára,
nem vértanúságért cserébe enged be
Atyád a mennyekbe,
nem eszelIJs hévvel dogmákat vakogva
/reUbetolongnunk a szakrális akolba,
nem lázadás, ha fel nem adom
a kérdezés jogát, vacak kis dacom,
hogy mámorl prédikálok, riJghiJV«JtiJttborissza -
Mondd, a húsba miért tértél vissza,
hogy bemutasd, a szenvedés lehet más,
mint ideggócokJól buján-szenvelg6 elvonatkoztatás?
Falon dereng a képed. Kutatom arcodat.
Nem tudom, hajnal van-é vagy alkonyat.
És hirtelen,
hogy a sátán esélye is meglegyen,
ziJrmlJgni 1rezdegy diJglégy, az idill szelfd motorja,
elébb a kanálisokatfenékig fiJlkotorja
aztán a szád kávájára telepal,
ahova rászáradt a fohász,
s mig ocsmányan lakomáz
te túrM rezzenetlenal,
mélyen, átszellemalt szomorúsággal tetézett magadban;
csobog sebeidból a genny, csobog szakadatlan
le az ereszcsatornán, hogy zeng a bádog,
túz a kanócot, hosszú káromkodást rágok.
mert azsan provokatórként az arcod
másik felét is megint odatartod,
várj még,
afilmnegativ boldog árnyék!
Mi az a távlat,
amiért megfutó fóemlósként epedlek, hernyóként bevárlak?
Mi ez a zsarolás a kérlelhetetlen jóra,
melynek évezredes kéregból a gubója? -
Ártatlanságod iJriJkbúnjel,
lator vagyok, újra és újra túrj el,
te, az igazság okozója -,.
hidd el, az élet mater dolorosa
iJléb61 egyetlen lovasroham tankok ellen
puszta karddal, hát hetykén-reménytelen,
s mire a nap felj6,
marad bellJlank, kikért a szél sem perel,
kérésznyit elidlfzó porfelho:
széttiJrt homokóra,fiJlrúgott hamvveder.
Falon regnál a képed,
ziJld ver6erekkel afutóka befutja,
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az indákon átdereng a Nap aranyútja,
és tiJviskoszorúd hervadatlan megékd;
a talpam alatt, hol a pinc~lyi-lent
siJtétje teng, krumplit sarjadástól hara bugyrai,
a Feltámadás magát vélak mondja ki,
cslra-antennákkal éloben kiJzvetltik a mindenható Istent.
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