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Tiberis-part a Milvius-hídnál.  
Jön Lambert és a férfiruhás Johanna.

JOHANNA
Közeledik a körmenet.

LAMBERT
Kérlek, mondj igent vagy nemet!

JOHANNA
Az új pápa, Honorius
Holttestet folyóból kihúz,
Mármint Formosust. Kifogatta,
És délelőtt szentté avatta.

LAMBERT
Kérlek, tarts velem Spoletóba!
Apám meghalt. Enyém a trón.
Sosem fogunk beleunni a jóba!
Nagy kár lenne, ha nem kapnál a szón!
Nappal együtt bújjuk a könyveket,
Tudományból elsajátítva egy s mást,
Éjjel az ágyban bújjuk egymást.
Spoletóban az ágy nekünk vetett!

JOHANNA
Való igaz: Formosus teste
Mellett megjavult három beste.
Vergiliust szavalt egy néma,
És táncra perdült kilenc béna.
Más csodákra is sor került…

LAMBERT
Eldöntened nem sikerült,
Hogy jössze vagy nem jössz velem?
Közelléted a tavaszom,
Hiányod zúzmarás telem!

JOHANNA
Kihajtott egy hófehér liliom
Formosus levágott kezéből!

LAMBERT
Testem a folyóvíz felé dől:
Ha nem maradsz velem, beugrok.

FORRÁSNIMFA (kiemelkedik a vízből)
Ezek itt ketten, hű, de cukrok!
Ezt ismerem. Ezzel már háltam.
A másikat még nem próbáltam.
Egy nimfa mohó és hiú.
Kérdés, hogy lánye vagy fiú.
Bár a külső fiút mutat,
Egy nimfa kérdez és kutat.
Most megdörzsölöm egy szivaccsal…
Hohó! Már látom: a látszat csal.
Nemcsak, hogy lány – aminek jele ott van –,
De ráadásul áldott állapotban.
Tán nem is vették észre még?
Nem lehetnek ilyen hülyék!
Na mindegy. Ezt a felszínen hagyom,
De amaz kell nekem nagyon.
Lerángatom a víz alá,
És szép estém lesz. Trallalá!

(Magával húzza Lambertet a vízbe, és elmerül vele 
együtt.)

JOHANNA (magához tér)
Hol van a spoletói herceg,
Akiért a nők combja serceg?
Az előbb még hevesen ágált,
Most gondolt egyet, és odábbállt,
A kedvesét magára hagyva.
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Nyilván elment valami nővel.
Férfiak így szokták idővel.
Mit bánom én! Vonzalma zagyva.
Nem érti meg, hogy pap leszek.
Ehhez a női test meg nem felel.
Csak az alkalomra lesek,
Hogy átváltozzam férfivá.
Aztán lássuk, honnan hová.
Hogy ki vagyok, én döntöm el!

(Ünnepi körmenet élén jön Honorius, akiből időköz-
ben pápa lett.)
HONORIUS

Formosus belép a szentek közé!
Bár a hatóság üldözé,
Hiába minden elnyomás:
Úgyis győznek azok a szentek,
Akik vértanúságra mentek.
Marad a porhüvely és az hommage.
Egy holttestet elítélni? Gyalázat!
Csak azt tudnám, ki volt a bíra!
Milyen jogon ítélkezett?
Milyen törvényben van megírva:
Levágni a halott kezet?
A nép áhítattal rebegje:
Formosus jobb karja ereklye!

(Dörög az ég.)
THEODORA (a körmenetben)

Szentatyám, közel a zuhé!
HONORIUS

Azt mondom erre, hogy: juhé!
Isten rakott fejünk fölé
Megbízható, kék fedelet.
A mennydörgés nem fenyeget,
Hanem szólongat szeliden.

MAROZIA
Jó lesz, ha itt maradunk? Nemigen.
Hoppá? Te is itt vagy, Johanna?

THEODORA
Johannesnek hívd, másképp elrohanna.

(Újabb mennydörgés.)
MAROZIA

Johannes! Ránk mordult az ég!
Rosszat forral, hiába kék.

HONORIUS
Több szentet is fogok avatni még!

MAROZIA
Lehet, hogy az ég ettől dörgött.

HONORIUS
Anasztázt elvitte az ördög,
Ő tehát az ördög mártírja.
Ezt cáfolja meg, aki bírja!

(Mennydörgés.)
Celestin, Bonifác és Dezidér
Egy szenttéavatást megér!

SERGIUS
Vigyázz, mert jön még a kutyára dér!

(Mennydörgés.)
HONORIUS

És Galerius, az elődöm?
Ezen kicsit még tépelődöm.
És Emeritus, a tunya?
Erre nem árt még egy szunya.
Mindegy! Addig nem alhatok,
Míg mindenkit szentté nem avatok.
MAMMOLUS
Szentatyám, baj lesz. Menekülj!

(Mennydörgés.)
HONORIUS

Azt mondom erre, hogy: hühüjj!
BELISARIUS

Szentatyám, rád az ég dühös!
HONORIUS (az ég felé rázza az öklét)

Azt mondom, kuss legyen, rühös!
(Magasba emeli pásztorbotját, amelybe belecsap a villám.)

Derült égből mennykőcsapás?
Isten szőlőjében voltam kapás,
Most rög leszek, mások kapálnak engem.
Kár volt a dolgot túllihegnem.

(Meghal.)
BELISARIUS

Nem ijesztünk, nem nyomasztunk,
Csak mennykő alá suvasztunk.

SERGIUS
Nem! Ez a tett nem minket terhel.
Ilyesmit csak az Isten tervel.
A nyelvhasználat valóságot termel.
Ahogy szerdára jön csütörtök,
Ha egy pápát elvisz az ördög, 
Egy másikat az Isten üt agyon.
Ez így igazságos nagyon.
Ezt kívánja az esélyegyenlőség.

MAROZIA
Pápajelöltből nincs már bőség.
Félek: a pápákból kifogytunk.

THEODORA
Ha mondom, lesz pápa. Hic et nunc.
Itt áll a közös gyermekünk,
Johannes. Ő jó lesz nekünk,
Nem egy napra, de negyven évre.

I. BÍBOROS
Ő úgyis főpap akar lenni.

II. BÍBOROS
Szent Péter trónján jutna révbe.

III. BÍBOROS
Fog neki a pápaság menni.

KÓRUS
A mennyekbe fehér füst száll:
Örvend falevél és fűszál. 
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MELCHIADES
Igazán nem kötözködöm,
És nincs hozzá túl sok közöm,
De egyvalami nem világos.
Ő nem Johanna? Tényleg János?
Mert nektek lányotok volt, ugyebár.

THEODORA
Fiam, ezen rugózni kár.
Csak ne fürkészd a titkok mélyét.

MAROZIA
Tapintani szeretnéd a heréjét?
Mert akkor megégetünk mint buzit,
Aki ráadásul uszít. –
Na jó, adj neki egy puszit!

JOHANNA
Jövendőmondó Teiresziász
Épp azáltal lett adu ász,
Hogy előbb nővé változott,
Majd, miután Hermésnek áldozott,
Visszaváltozott férfivá,
Mint az indus bálvány, Shivá,
Így azt is tudja és megérti,
Hogyan élvez a nő, hogyan a férfi.
Lehet, hogy vak, de látja a jövendőt,
Míg mások csak tömik a bendőt.
Én magam, noha nem vagyok vak,
Akarok pápája lenni azoknak,
Akik ivarváltásra késztők,
Vagy egyszerre férfiak és nők.
Manapság ez már nem vitás:
Megválasztható az identitás.
Saját személyiségem gondja!
Hogy ki vagyok, én döntöm el!
És aki ezt kétségbe vonja,
Súlyos büntetést érdemel.
Mondhat, amit akar: nem érdekel!

THEODORA
Gyűlnek „miért”ek és „hogy”ok.

JOHANNA
Jaj, rosszul lettem! Lerogyok!

BELISARIUS
Őszentsége porba hanyatlik!
És rángatózik! És vonaglik!

MAROZIA
Mi történik vele? Nem értem.
Te megmérgezted őt? Mer’ én nem.

THEODORA
Mérgezés mintha már lett volna egyszer.
Ne kerüljön elő megint a vegyszer!

Különben sem tenném el láb alól.
Ott híznak a juhok, ahol
Jó pásztorral bír az akol.
Arról nem szólva, hogy a lányunk.
Vagy a fiunk. Már ahogy vesszük.

MAROZIA
Miért is fröcsögjön a nyálunk?
Hogy a bajt nagyobbra növesszük?

BELISARIUS
Mi történik? Kutyafülét!

SERGIUS
Szedd le a tejről a fölét,
Esetleg idd meg a felét,
És meglátod, hogy mi marad.

MAMMOLUS
A szégyen kínokkal marat.

JOHANNA
Jaj nekem! Mindjárt meghalok!

MELCHIADES
Ezek a pápák nagy csalók.

THEODORA
Van itt orvos? Szülésznő? Bába?
Mert mindjárt szülni fog a pápa!

BELISARIUS
Szül a pápa! Nagy csoda! Hurrá!

SERGIUS
Legyünk az ámulaton úrrá.

ZENOBIA (jön egy szülészeti fogóval)
Hozzatok pólyát és meleg vizet!

MAMMOLUS
A pápa a természetnek fizet.

THEODORA
Mert a mi pápánk szülni is tud.

ZENOBIA
A tolófájás már beindult.

MELCHIADES
Mi lesz? Kismalac? Kistojás?

MAROZIA
Meglesz, csak nagyon kell akarni.

ZENOBIA
Elkezdődött a kitolás.

JOHANNA
Fal kell nekem, hogy legyen mit kaparni!

(Csecsemősírás.)
FORRÁSNIMFA (kidugja a fejét a vízből)

Nagy volt az ovuláció.
Zendüljön fel ováció:
Jön az új generáció!
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