
JÀnosy IstvÀn

J°ZUS MENYASSZONYA

Kajla kamasz lÀnyok csÀcsogÀsa
a besz¢lûrÀcs mindk¢t oldalÀn,
kellemes traccs a vilÀgiakkal,
utÀna kÁnos lelkifurdalÀs,
¢s lÀtja J¢zust oszlophoz k´t´zve,
durva katonÀk korbÀccsal verik;
hÀtÀbÂl ´z´nnel folyik a v¢r:
àíme helyettem kell szenvednie,
s addig ¢n, hütlen mÀtka, a lÀnyokkal enyelgek!Ê

A tanÃ (Bernini):
LÀtnÀtok Theresa büv´s mosolyÀt,
bÀjos kunkori szÀja sz¢l¢t,
s az angyal remegû mosolyÀt, amikor
t¡zes nyilat d´f´tt Ter¢z sziv¢be.
KihÃzta, Ãjra bed´fte a szÁv fenek¢ig:
iszonyÃ kÁnt okozva, Àm a lÀny
aranyos k´dben meglÀtta J¢zust.
ý t´k¢letesen elvÀltozott
eg¢szen mÀs leÀnnyÀ.
Ekkor lett igazÀn Krisztus menyasszonyÀvÀ.

LÀtomÀsÀt meggyÂnta.
àEz istenkÀromlÀs ä szÂlt a pap ä,
verd ki a fejedbûl, lÀnyom!
¹rd´g incseleg veled.
K¡l´nben az InkvizÁciÂ...Ê

Ter¢z sz¡ntelen gy´trûdik:
vajon a papnak igaza van-e?
Vajon t¢nyleg az ´rd´g ¡zent?...

Post sc r i pt um
Kedves Ter¢z!
Eln¢z¢st, hogy a szÀzadokon kereszt¡l
nev¢n szÂlÁtom.
LÀtomÀst ¢n nem ¢ltem Àt,
hacsak nem szÀmÁtjuk az Àlmokat.
M¢gis azt tapasztalom,
hogy valami csodÀs k¢z
belenyÃlt ¢letembe,
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s megmentett a halÀltÂl
s az ¢lve rothadÀstÂl,
s eg¢sz Ãj l¢nyk¢nt
Ãjra kezdhettem az ¢letem.
Nem az ´rd´g kÁs¢rtette ¹nt!

Borb¢ly SzilÀrd

[ANTYHAL]

Az ¢rz¢kek az atyhalÀl utÀn
a m¢lybe Ãsznak vissza, m¢lyre le.
Ahogy a f´ld a vÁzbe s¡llyed,
lemorzsolÂdnak. Felrobban a test.
F¢nyvillanÀs, a szervek tÀvolodnak:
k¢k, sz¡rke, s´t¢t, le a m¢lybe,
lÀthatatlan csÁkok az uszonyÀn.
N¢ha m¢g egy-egy elektromos
kis¡l¢s. A sz¡rke hal Ãszik
ki a szÀjbÂl. A mozdulatlan
nyelv perem¢n siklik v¢gig.
Ez volt a besz¢d, a sÂs pikkelyek
nyÀlkÀs csiklandozÀsa. A szÀjban
¢lû pici aranyhal, a szavak
simogatÀsa volt. A csÂkok idej¢n
a halak tÀnca. A n¢ma antyhal
a szavakban ¢l, a szÀjban.
BÀr jÂl lÀt, de a nagy nyomÀs
´sszepr¢seli a szem¢t. Behorpad
¢s elv¢knyul, burok veszi k´r¡l.
Egy almamag a feh¢r hÃsban,
a hal vak szeme. MÀr nem tud
n¢zni, visszazuhan test¢be
a lÀtÀs. A gerince ment¢n
jÀr le ¢s fel. Le ¢s fel.
MÀr nem Ãszik, csak s¡llyed.
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