
HATÁR GYŐZŐ

Névtelen apáca imája

Uram - vénülök. Ki tudná jobban nálad
hogy maholnap aggnő lesz szolgálólányod

jaj már csúz bodagra jaj már ülőzsába
fájásátul éjt-nap könyűim potyognak
mégse kerül el a vénség rossz szokása
másnak ő-dolgábahogy belekotyogjak

adnád e rigolyám hogy hagyogassam el
s ne én ítélkezzem - ki-ki mit érdemel

ne csak ajkam-ránca mozogjon zsolozsmán
ne csak süket banya módra morcos mellver
desve - jigyelmezzek hahogy szólnak hozzám
nevetős-ártatlanszíves-nyájas szerrel

ágyam ha kemény is s hideg bár a kása:
finnyásnak Előttednincsen megállása

17. század. Exeteri lelet

nagy-sok bölcsesség mi nálam hambárban áll
s megtapasztalással kontyig van a pallás!
ha nem sugdosódnék untig ráráténál
abban volna másnak nagyon-nagy kárvallás -

vajha ne varcsognék furton-félelmessen
s barátság fonalát véle el ne messem

Uram! visszafognád e szátyár beszédet?
- ennyi lepcselésrevan-e még bocsánat?
add hogy szálló szóval én-dolgomra térjek
mindjárást alighogy megnyitom a számat

sajgásnak-nyögésnek - ha nincsen is másom:
zárjad lepecséttel panaszolkodásom

fájás-jelkérődzés!baj-jelsorolások!
már-már könnyebbülés: fél·üdvöz állapot!
... bezzeg ha sorolják nyavalyákot mások
belesápítozom s türelmetlen vagyok

adnál hosszútúrést: leljem bajom párját
esmérjem nyavalyák más létániáját

376



lyukas emlékezet: vajha megfoltoznád
mikoron felcsapok Jobbantudomkának
s ha közös múltakat társnőimfelhozzák
menten kötözköltni olyan kedvem támad

vaj ne erősködnék! Fogjá! alázatra:
én is tévedhetek vagyok olyan gyatra

az én gyügeségem - a Tedicsőséged!
magas kort értem meg de nem büdösségben
Te-dézsádban álltam üdvösségem végett
csak hogy tessem Néked s mosolyogj az igben

tarts meg mosolygósnak! - bárha szentjeiddel
egyűttélni cudar dolog (tudod) - hidd el

megszentülnöm? - az vőri csak a vakmerőség!

Isten késértése s nem is kívánkozom
így maradj meg nekem szent Váram! Erősség!
s így tarts meg Magadnak celfán-és vánkoson

ne vénült csömörrel! - eztjól megvigyázzad! 
azzal csak a sátán múvét koronázod

add hogy szent derűvel rójam kerengődet

szárnyas oltárodnálloppal ófálkodjam
szép szedett kosárral s majd ha ezt a Fődet

itt kell hagynom rá is ezt az ÁMENT mondjam

(szédülés környékez csak virágot szednék
s látásomra mintha hályog ereszkednék)

erősítsdmeg szemem lássam hogy mint munkál
Te nagyJód a rosszban: Lélek - emberségben
mint lesz a balga szent nagyobb a papoknál
s tudósabb szentzsoltár mind a száz versében

vajha lesugárzó kegyed örömébe
így szólhatnék jertek hozzám jer előmbe

jertek liliomos ékes tündérkéim
jóra forgatói titkos tálentomnak
apailak szoptatlak az Úr szent ígéin
édesség üdeség körtáncába vonlali

íly szeretet buggyan szívembőlés számon:
utolsó kiáltás - az legyen az ÁMEN
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