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A következô pápák sem voltak sokkal szerencsésebbek. A legtöbbjük azzal fecsérelte 
el az idejét, hogy szép lakást rendezzen be magának a Laterani-palota valamelyik szár-
nyában. Engem meghagytak a kertészházban. És ahogy teltek az évek, lassacskán nem 
is maradt más a régi ismerôsökbôl, csak a fôkertész, aki miután megözvegyült, albér-
letbe visszaköltözött hozzám. Negyven éve, hogy trónra léptem, és harmincnyolc, hogy 
mint a Vatikán könyvtárosa tevékenykedem. Tíz esztendeje, hogy az öreg kertésszel 
együtt lakom. Sokat beszélgetünk a régi szép idôkrôl, amikor a kertben még bíborosok 
sétáltak, és széles kalapjuk árnyékot vetett a pocakjukra. Na de nem ezért jöttem.

(Nem nevet)
Látom, éhes vagy. Az új munkakörödben a koszt is jobb lesz. Túl sokat enni azonban 

nem érdemes, ellustul az ember, és lassúvá válnak a gondolatai is. Pápának lenni pedig 
még ma is fárasztó és nehéz dolog. Különösen neked lesz majd nehéz a feladatod!

(?)
Mert az öreg kertésszel úgy döntöttünk, hogy legokosabb visszatérni ahhoz a régi 

módszerhez, ahogy engem is pápává választottak. Telefonkönyv van manapság is, és 
hogy a múlt héten a kérdés újra aktuálissá vált, nem volt nehéz meggyôzni a választó-
testületet arról, hogy a legjobb a dolgot az isteni gondviselésre bízni. Kissé meg voltak 
az atyák lepve, hogy a telefonkönyv éppen a te nevednél nyílt ki, de hát manapság min-
denkinek van már telefonszáma. A sors különös kegyét látom abban, hogy ezúttal éppen 
egy képzetlen, sôt büntetett elôéletû emberre esett a választás. A könyvtárrendezés hosz-
szú évei alatt ugyanis arra tanítottak meg a régi forrásmunkák, hogy az ész és az eré-
nyek csak ritkán alkalmasak rá, hogy egy komolyabb és kiterjedtebb testületet, mint 
amilyen az egyház is, összekovácsoljanak. Virágzó évszázadait a mi egyházunk is inkább 
a félelemnek és a bûntudatnak köszönhette, nem pedig a kegyelemnek. A szép szó sen-
kit sem gyôz meg az igazságról, a kiontott vér azonban tömegeket ejt hatalmába. Nagyon 
rég volt az, hogy az egyház igazi véráldozatokat hozott. Holott az evangélium is egy 
ilyen véráldozat története! – többet is tanulhattunk volna belôle. De talán még nem 
késô. Az egyház legnagyobb könyvtárát rendezgetve végül is megszerettem ezt az in-
tézményt, és megtanultam becsülni magát az egyházat is, amelynek pedig én adtam 
meg a kegyelemdöfést. A te dolgod lesz újra feltámasztani.

(– – –)
Ne fuss el!

Lesi Zoltán

BOSZORKÁNYCIPÔ

Megtehetik veled a bármit, 
hogy védd magad, papírnadrágod 
felgyûröd térdig, csak addig 
nem félsz, amíg varázskört 
táncolsz. Amikor lekérnek 
daráló kezedben, ujjad hiába 
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bátor. Kövér lesz a hangod, 
a mesét énekelve olvasod. 
Hiányzol, mint csokoládé 
fogmosáskor, tejfogaim ma 
már csak tigrist harapnak, ha 
jut nekem hely a dzsungelben. 
Ugye énekelsz megint, mert 
a madarak este nagyon félnek, 
elalváskor tolluk nagyra nô, 
mint ajándékon a csomagolás. 

PÓKOK KERESIK

Még a diók se ülnek külön
csak mi a csúnyák szótlanul,
mint akik a hallgatást örökölték.
Tanár bácsi körül a háló, a kisvérkör
nagyra nôtt a táblán. Egy puha, 
napsütötte alma járt kézrôl 
kézre, amikor bekiabáltál,
hogy vigyázz, csutka. Nem volt
síróskemény, nem ragasztott púpot
a hátamra, mégis új nevet kaptam,
mint a templomban. Csak
nem beszéltünk, de mint az A betû
két szárát, üdülôi mûanyag fotelt
valami összehúzott. Együtt néztük
a gondnok néni kedvenc galambját,
csôrében pumpa és egyre kövérebb
lufi, amíg fölrepül. Hiába csináltál
trombitálótölcsért kezedbôl, fülembe
súgtad, a pókok keresik a szívet. Nem
értettem vagy akkor még nem 
érdekelt a biológia. Erre kemény
lettél, mint valami szépre fújt üveg,
amit hiába emelek a számhoz, 
nem hallgat rám.


