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Kardos Ferenc

Piéta
Ölemben ringatlak.
Vigyázol rám.

József mondta, 
mennünk kell!
Mert a hírek,
mert a jóslat,
mert a szégyen,
mert a titok,
mert Názaret szegény
volt és marad,
mert a munka,
hajók, gerendák,
mert egy karaván
épp arra halad
s nem lehetünk 
magunkban..
Félek. 
De vigyázol rám.
Ölemben ringatlak.

Nekem mindegy,
hol épül sárkunyhó-
palotánk s melyik kútról
hordom a korsót, kinek.
A férfiak tudják,
az urak tudják.
A próféták tudják,
a farizeusok,tudják.
Bölcsek és királyok,
rablók  és katonák
mind-mind tudják:
merre. és minek?
- Egyikükkel sem
találkozhatom…
József is tudja . 
De szájában
megfagyott a szó. 
Ad enni, ad inni.

És nézi, nézi Jézusom.
Én kicsiny Jézusom.

Ki vigyáz rám.
Kihez beszélek 
- s magamhoz
s a sziklákhoz,
apró kődarabokhoz.
a Nem-Isten Istenhez.
Hogy ismertem egykor
s szívem telve volt  imával, 
de már elszórtam mind, 
kövei a sivatagnak.
Szívem aszott tömlőjében,
csak egy lehelet.
Ölemben ringatom.
és csókolom, csókolom
felrepedt számmal.
S csókolni vágyom Uramat is.
De ő mindig előre siet.
Utat keres, dühösen
kergeti a porfelleget.

Menj, csak menj!  -
csöpögteti a szavakat 
korsómba a harag, 
s telik, telik a korsó dühvel,
de minek.
Nem adhatom 
tejként kicsimnek, 
s nem mosdhatom benne 
gyönge testét.
Hát elpárolog a homok-
szemek között, mint bármi,
meg sem várva az estét.

Ölemben ringatlak.
Vigyázol rám…
Mindig ölemben 

foglak tartani,
s nem vehet el 
tőlem a világ…
Mert csak te: 
kacajod gyöngysora,
hajnalűző sírásod,
a kavicsszorító markocska,
csak ez létem felől
az egyetlen bizonyosság.

Variációk két barát versére
1. 
Erdő mélyén szunnyad 
a klastrom. - csöndes 
az oratórium. Dalol
körötte, az örök Istent
dicsérve minden élő.
Turisták töltik lelkük,
akár a kulacsot. Félő
egy sem marad közülük,
barátnak - barátom.

2.
Veled akarok szökni
Te súgd meg, hova,
Akár az űrbe is.
Ki ne taszíts.

3. 
Írás-jelek 2.0

a kor bekezdésjel
a test kereszt
az ösztön felkiált
a tudás idézőjelez

gondolatjelek közt
mereng a lélek
a vágy mind jeltelen
örökké pontos a halál
s örökké kérdez az Isten
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