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Hátra tekintesz olykor? Figyelsz rám néha? Időnként úgy érzem,
igen. Amikor lemegy a nap, és szemmel követem az útját, látom a
hajdani otthonom. Itt, a hátad mögött, itt csak lakom. Azzal az ide
gennel, aki ott még hozzám tartozott, meg a két gyerekkel. Ál
momban gyakran járok a kertben, ahogyan régen. Olyankor ismét
az vagyok, aki akkor voltam, és aki már sosem leszek. Beszélge
tünk, magyarázod a füvek és a kövek titkait, megdicséred a mun
kánk, megigazgatod kócos tincseim. Azután sírva ébredek. Nem
az ottani fák hiányoznak, Te magad. A hangod, a jelenléted, a mo
solyod. Az az ismeretlen túlságosan is hasonlított Hozzád, mégis
féltem tőle. Egyszerre vonzott és taszított. Már nem tudom mi
ütött belém, hogy hallgattam rá. Miért akartam olyan lenni, mint
Te? Miért nem volt elég, hogyegyszerűen csak veled lehetek?
Éreztem, hogy baj közelít, de nem hagyott nyugodni valami. Amit
mondott, hittem is, nem is. A vonásaid viselte, a hangodon szólalt
meg, mégis undorított. Hideg volt és síkos, émelyegtem a közelé
ben, mégsem tudtam otthagyni. Ígért és kirabolt. Mi volt abban a
gyümölcsben, hogy szegényebb lettem tőle? Mi van azóta bennem,
hogy gyűlölök élni?

Adám alig szól hozzám, így büntet. Fáradt, elgyötört, keserű.

A fiúknak néha mesélek a régi életünkről, de nincs szavam leír
ni Téged. Látom rajtuk, hogy nem értik. Melyikük fogja eltapos
ni azt az ismeretlent? Csak egyszer láthatnának Téged úgy, aho
gyan egykor én! Nem lesz erejük e nélkül szembeszállni azzal a
bűvölő iszonnyal! Ki szabadít meg bennünket? Mondd meg, ki
csoda?

Ráháb

Kürtszóval jöttél, láthatatlanul, lábaid alatt széthasadoztak a falak.
Egyik felem maga alá temette a törmelék. Ott hever a holtak kö
zött, mocskosabb az összetiport földnél, a város szemetes piacteré
nél. A másik újszülöttként csodálkozik rá mindenre. Miért pont én
maradtam meg? Hány tisztes polgár pusztult el ma itt? Dőltek a
tornyok, özönlött az ismeretlen nép. Csak mi ültünk némán há-
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zam asztalánál. Az ablakból, akár egy vércsík, úgy csorgott a vö
rös kötél lefelé. Mint mikor bárányt öl valaki, s kezében megbillen
a tál, mellyel vérét felfogta. Vártuk a halált, de nem jött. Megtar
totta szavát, aki Rád esküdött. Honnan tudta, hogy kinél kell szál
lást keresnie, ki nem fogja átadni üldözőinek?Te küldted hozzám?
Nem gyűlöltél, mint azok, akik gyakorta megfordultak nálam. A
sok képmutató most vérében, piszkában fekszik. Közöttük a múlt,
lesütött szemű éveim, elrongyolt büszkeségem. Ezzel a várossal
együtt szétdúltad eddigi életem. Nem bánom. Hadd tűnjék el a
föld színéről az is Jerikóval együtt.

Mi lesz ezután? Megyek Veled. Elvetted lakóhelyem, hogy el
indulhassak megkeresni hazámat. Az új úthoz ismét járni tanu
lok. Beszélni és látni, élni egy másik életet. Ha felkerekedik a
néped, csendben a sor végére állok: Nem zavarhat el senki, hi
szen Te könyörültél meg rajtam! Nem nézek vissza. Oda viszel,
ahová akarsz. Most már Nálad vagyok otthon.

Johanna

Előttem tűz, alattam tűz, de legégetőbb a láng idebenn. Az Te ma
gad vagy. Elpusztítani az fog igazán. Porból teremtettél, hamaro
san újra por leszek. De akkor is a Tiéd! Arattam a földeken, és ko
ronáztam királyt. Öltem, legyőztem hadakat és önmagam, s most
itt állok kiszolgáltatottan. Nem értelek, de hiszem, jól van így. Pán
célt viseltem, amit levettek rólam, most velem pörkölődnek ron
gyaim. Legkeményebb vértem belül hordom, s az is Te vagy. Csak
tudnám, hogy nem volt felesleges! Ezt vártad tőlem? Ennyi volt?
Őröltnek néztek sokan, mert annyira szeretlek. De lehet Téged túl
ságosan szeretni? Nem hiszem. Nekem nem sikerült. Még mindig
nem volt elég! A kétség és a bizonyosság váltja egymást: Júdásod
vagyok, vagy Jánosod? A nevem emezzel rokon, nem lehetek áru
ló! Ha tévedtem is, Neked akartam tetszeni, hogy gyönyörködj
szolgálóleányodban! Hiszen éreztem, hogy ott vagy velem a har
cok nehezében, a lovak futásában, a kard élében. Most ezek a lán
gok is olyan féltőn borítanak be, mint a tenyered. Tekinteted is így
fog átjárni, amint ott állok majd előtted. Tudni fogok mindent, s
nem lesz több kérdésem. Húsom bűze émelyít, de erősebb a fájda
lom belül. Tehettem volna másképp? Nem tudom. Voltam hős és
gyáva pondró, énekeltem a katedrálisban és káromkodtam az üt
közetben. Most várom, hogy felemeljen a kegyelem. Az embereké
már késő, nem is kell. Csak a Tiéd.

Az ágak ropogása elnyomja jajgatásom, de hallod így is. Már
nem tarthat soká. Ha lehunyom a szemem, látom a falum. Ha
marosan látni fogom a Te birodalmad, gyönyörű trónodat.
Hosszú volt az út, s nehéz az átkelés. Könnyeim sem tudom
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eléd önteni, felszikkasztja a hőség. Nem szabad sírni, most uj
jongani kell! Az a fuldokló roncs már nem is én vagyok. Nem
lesz koporsóm sem, az eső belever a földbe, szenes csontdarabjai
mat vajákosok hordják szét, hogy rontást varázsoljanak vele. Vi
gyék csak, semmit sem ér az. Én Veled leszek. Te pedig énvelem.

Margit

Ujjaim hegyén már nincsen bőr, de nem baj. Így legalább jobban
érezhetem velük arcod vonásait, drága Égi Jegyes. Nem is volna
méltó, hogya menyasszonynak puha és fehér keze legyen, mikor
a Vőlegényé szögektől sebes. Nem hordhatok virágkoszorút. mi
kor Neked tövis jutott. Hogyan tudnék még mélyebbre hajolni,
hogyelérjem magasságod? Ölhetnék Szicília trónján, de akkor
nem lehetnék a tiéd, Királyi Szolga. Csak aki megalázott és meg
vetett, az lehet kedves előtted. Ha tehetném, hajammal törölném le
oltárod lépcsőit, véremmel öntözném virágaid, szívemmel etet
ném meg szegényeid! Minden nap hívogatlak, minden órában
kész lennék menni Hozzád. Fáradt lábam bicsaklása, menyegzői
táncom, szennyes ingem lobogása, diadalmi zászló. Szöges övem
szorítása, a Te karod ölelése. Homlokom verejtéke, gyémántdia
dém. Látod? Így készülődöm. Gúnyos szavakban fürdöm, megve
téssel illatosítanak. Beborítanak gyalázkodással, megaláznak, úgy
szeretnek. Így szépítik nővérei méltatlan menyasszonyod. Apám,
anyám elhagytam Érted, leánya lettem a Te Atyádnak. Testvérem
és hű mátkám vagy. Jössz felém, és bennem élsz már. Sírok, hogy
meg Te vigasztalj, éhezem, hogy Te adj ennem. Őrzőm szívem tisz
taságát, hogy megláthassalak végre! Fehér arcom sápadtságát sze
líd csókod pirosítsa! Várlak nagyon - imádsággal, fehér gyertyák
gyújtásával, énekléssel, virrasztással. Körülvesz hatalmas Lelked,
építi már utam Hozzád. Életerőm apadtával gyarapodik a vágy
bennem, hogy fényes szemedbe nézhessek. Ragyogásod most is
látom, hallom, amint megszólítasz, illatod betölti cellám. Neved
édesíti ajkam, érzem kezed könnyű súlyát. Örömkönnyem áradá
sa szívem tüzét el nem oltja, mert azt Lelked szélként szítja, míg a
föld be nem fogad. Küszöböd átlépve majd, eléd borul szerelme
sed. Emelj fel akkor Magadhoz, hadd csodáljam Szent Személyed!

Most csak tompa fényű ékszer, halovány dísz, lom vagyok.
Általad fog tündökölni testetlen arád, Királyom, ha a gyöngy itt
porba hull.
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