
A bűn këgyelme
phytoanekdota

Amikor Öregapád a fák virágját szëtte, mindíg pípázott. Amire ēszíta
a pípát, ippen megszëtte a batyút. Tavasszā a illatozó egácsfák alatt
füstőt, nyáron, amikor gyüttek a melegëk, a hársfák alatt. Csak úgy
erëgette azt a büdös füstöt! Mer az ugyi ēkergette a míhecskékët. Mer
ha a embër megrázzo a virágos ágot, a míhecske visszaszáll ugyan -
oda. Oszt addig tipkëdi, gyűjtögeti a embër, hogy a míhecske rëáun,
osz jó megcsíp, mer a is gyűjtögetnyi akar. Oszt annyi nëki. Ëccër
szúr beléd a fullánkjávó, röktön kimúlik. Mer olyan tiszta, szent álot
a míhecske, hogy a bűnér halálávó kő lakónyia. Mer a halál a bűn
fullánkjo. Olyan tiszta álot, hogy nem áhossa a dohánfüstöt. Akkor
ēszáll ëgy távolabbi ágro, ahun nem érzi, eszibe sincs visszagyün-
nyi abba a büdös füstbe. Így osztán a bűnös füst megakadályozza
hogy Öregapád bűnözzön, és azok a maguk bűne áltol hājanak. De
mikor Öregapád a kasho mënt, a míkasho, sohase bagózott. Mer tut-
ta, hogy a míhecskék megharagunnánok rájo. A csömmíhekët bëz-
zëg nem zavarja a füst, jó pofontámod! Oszt a nem szúr, csak harap.
Oszt ílli tovább világát. Mer olyanok a csömmíhek a ílet rengyibe,
mind a ördögök a míhek rengyibe. Azok ellen nem használl a bű-
nös füst. Azok ellen csak a tűz használl. Tolvaj nípsíg, megdézsmájjo
a gyümőcsököt, bëzzëg a míhecske csak virágro száll. Mer azokér
vannak a virágok is. Nem a embër örömire. Ha maj kimúlik e világbú
a utósó embërisíg, a utósó Ádáméva, a virágok továbbro is nyíni fog-
nak. Hacsak ē nem fújcsa ikët a fekete füst. De az legelősször a mí-
hecskékët fogja ēveszejtenyi. Amikor a utósó míhecske kimúlik, ak-
kor fog ēkezdőnnyi a világvíge, má a Szibilla is megmonta. Esztán
ēboríccsa a bűnös füst a eget, fekete lëssz a nap is. Vasszekerek sza-
lannak a határbo, bagóznyi fog a níp, a lovak szügyig vírbe gázó-
nak, olyan háboruság lëssz, vizet prédikánok, pájinkát mëg isszák
helëtte, a Ancikrisztus lëssz a pápo! Ezér Öregapád monta. Nëfíj gye-
rëk, amíg míhecskét lácc. A bűnös füst is ēhozhassa a këgyelmet, mer
mindënbe ott lakik a megváltás irgalma, még a bűnbe is! Ha jóra hasz-
nájjo a embër a bűnt, ēgyün a megváltás. Ha rosszra hasznájjo a em-
bër a jót, ēgyün a világvíge. Ej, gyerëk, nem tuggya a níp, hogy hu-
gyan mivē kő ínyi. Mire hozza mi a megváltást. Pedig ott virágzik
a këgyelëm, ki së kő mënnyie a embërnek a portájjárú, de csak a mí-
hecskék tuggyák. Csóváto a fejit Öregapád.
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Amegváltás këgyelme
phytoanekdota

Amikor Öregapád má a vígit érëzte, igën aggodalmaskodott, hogy mi
lëssz azzā a szíp hársfávó a ház előtt, még nëki talánok esnyi, ha meghāna,
oszt kivágják. A házo nem is annyira érdekőte, bëzzëg a fa! Vót Öreg -
apádnok ëgy havërja, a Lébus, a zsidó vót, nos aszongya ëccër Örega-
pádnok. No há vágosd ki a fát te magad, faragtassá belülle szíp szent -
sz obrot, azt biztos nem báncso sënki. Gondút ëggyet Öreg  apád,
mek csináto. Pedig igën sajnáto, majd a szíve szakatt, olyan szíp fa vót,
jó hüssöt tartott a udvarba, olyan jó illattya vót, pünkösd után hogy vi-
rágbo borút, egísz Maradon érëznyi lëhetëtt. Oszt Öregapád mégis in-
kább kivágotta. Vígű esztán Szenkristóf szobrot faragtatott belülle
a Vájinándorrā, asszokott így otthon farigcsányi. Azér lëtt Szenkristóf,
mer ott laktak a főút mellett, azon járt a níp rígën Komárom fele, osz
mámo má csak fődút, mer a betonyt a másik útra rakták. Sokan gyüt-
tek-mëntek a úton, Szenkristófho mëg hagy imátkozzanak a jó útér. No,
meg is lëtt, Vájinándor kifaragta, lëtt, amilyen lëtt, ottvót ëgy órjásem-
bër, vállán ott űt a Kisjézus, kezibe bot, a bottyábú mëg virágos ágokot
hajtott. Akkor odatëtte a kiskerbe a fa helire a ház elé. Onnajtú kezd-
ve, akicsak mënt a úton, kalapot ömēt előtte. Csak a Lébus nem. Aszon -
gya nëki Öregapád. Nem szígyëllëd magad, nem ömēsz kalapot
a szent előtt? Osz minek ömējjek, én má fa korábo ismertem! No Öreg -
apád majnem megharagudott a Lébusra, gondúta ez olyan zsidó szo-
kás, osztán mégsë haragudott, mer a Lébusra nem lëhetëtt haragunnyi.
Në ömējj kapalapot faragványoknak. Monta Szemmózes. Monta a Lé-
bus. Összejártok tovább, osztán tēt-mút a idő, ēközelgëtt a pünközsd,
a Szentlílek ünnepe. Akkor vót a zsidópünkösd is, abba a esztendőbe
ëgybe esëtt, ünnepőtík a Szemmózëst, az vezette a nípet. Asz hítták a zsi-
dók hetedhét ünnepnek, mëntek, vót Maradon ëgy kis templomuk, vit-
tík a virágokot, fődíszítëttík, mind úrnapjakor a katalikusok a templo-
mot. No de hogy a lényegët mongyam. Aznap ēkeztek gyülekëznyi
a embërëk Öregapád házo előtt. Mëgy ki a öreg, hogy mi van má, lás-
so, mongyák a imáccságokot a Szenkristóf előtt. Aszongya nëki a
ëggyik, a këgyelëm illattya vezetëtt ide a Kisjézusho. Tutta akkor Öreg -
apád, hogy hársfaillat terjengëtt a faluba, annak szaga vezette ide a hi-
vekët, vándorokot. Pedig sëhun hársfa a környíkën! Gyün ëccërcsak a Lé-
bus, ippen mënt hazafele a zsidótemplombú, mikor meg érëzte
a illattyát. No, akkor úgy ēcsudákozott, még a kalapot is lekapta a fe-
jirű. No mi van, Lébus, aszongya nëki Öregapád, csuda kő a zsidók-
nak, hogy higgyenek? Há má olyanok lësztëk tán, mind a katalikusok!
Bizon nagy csuda ez, aszongya a Lébus, mer mámo kapta meg Izraël
nípe a szentírást örökkívaló Atyámteremtőmtű, aki këgyelmivē meg-
váltott minkët a fokságbú. Bizon nagy csuda, felēlli ēre Öregapád, mer
mámo kapták meg a szentapastalok a lílek erejit, abba van megváltás
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këgyelme, akkor lehozták a csőribe nëkik a ëvangéljomot. Mer olyan
a hársfavirág, mind a megváltás këgyelme. Így osztán má te is kalapot
ömēsz Szenkristófnak. Az a vándorok vídelmezője, mer mind úton va-
gyunk a temetőbe, monta Öregapád. Nem a Szenkristófnak, hanem,
aszongya Lébus, hanem a Szemmózësnak. Kezibe a bot, amivē íllő vi-
zet faksztott, mëg ami kígyóvá vát, és megőte a bálványimádókot. Mëg
amivē szíjjēválosztotta a tengërt. Ott vezeti ki a nípet a fokságbú, a sën-
kifőggyirű, a ëggyiptomi lágërëkbű. Mer órjásnagy szent vót Szemmózës.
Ott űll a vállán Izraël nípe, gyerëk még, taníttanyia kő. Mer írva van,
hogy szároz lábbó vezette át a nípet Szemmózës a tengërën. Há hugyan
maradhatott vóna szároz a lábuk, ha a víz ketté is válik, a feneke csak
nedves marad. Így osztán nyakábo vëtte Szemmózës a nípet!

Kiüldöztetésem éneke
Éjfél után, a havas tájon,
tíz éves gyermek vesztegel
egy falovon,
föl-föl vonyít egy farkas mögötte,
visszhangzik a téli holdon éhes éneke.

Sovány vagyok ma is — a negyvenhez közel,
s megannyi farkas kívánja halálom.
Csak hiszem, hogy a gyermek
megszökött álmában,
s megszöktet engem is a falovon.

Reggelre nem lesz neved: virágos kert, Pannónia.
Ez lesz itt Káin fejedelemsége.
Kiáltozni fog a szórvány fiak Istene,
falovon, fakeresztek közt botorkálva,
tudom, hogy nem hagyja annyiba’.

Éjszaka a gyermek
Éjjel öregednek a fák,
amikor hallani a gyermekkor
jaját. Hallani, amint
vetkőztetik a lágerben a rabokat,
Rómába viszik egyiket-másikat,
és fejük helyére akasztják a glóriát.

IANCU LAURA
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Fényben érkezik a tél is ide.
hideget költ,
mintha csak madár volna.
Az éjszakai halálban nem látszik,
hol lakott a lélek és hová a sietség.
Mintha csak takarót húzna magára,
hogy többé már ne fázzék.

Szemek
Szemedben látom: valami őszi szerelem
eltávolít a balladás ködben,
s gyengén menetel veled megannyi
nevenincs pillanat,
minden hétfő, minden szombat,
minden templom, minden harang.
Eső lesz akkor, úgy, mint most.
Hamis lesz minden gondolat,
mely közel hoz, méreggel tölti
poharamat, hogy jönni lássalak.
Este a jégvirágos ablakon elnézem:
egy lépésre van az ég, elérem.
Kegyetlen irgalom szemében.

Forgalom
Megyek már, Uram, magamtól is,
a forgalommal szemben,
félelem nélkül, de nem merészen,
ím, menni kényszeríttettem.

Eszembe jutottál minap,
a képedet poroltam éppen
(a vendégek tiszteletére s) hogy tisztán lásd
milyen az este mikor
két szeretet ütközik össze.

Ilyenkor újból nagypéntek lesz,
és nagy udvara nő a holdnak.
Csak harmadnapon tudjuk meg
a bizonyított igazságot:
ki támad fel, s ki lett a halott.
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