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H E V E S I  J U D I T

Mű Hiba
mert „a női test nem tárgy”, hanem munkaeszköz.
rossz alapanyagot adtál,
hozzáfogni nem akar, sokat ő sem javíthat.
szúr, a fájdalom megszűnik,
hallod, a csont ropog, törik,
ha nem lennél bénult, izmaid megfeszülnének.
maszkoddal együtt arcod is szétporlad,
te, próbababa úgyis is lényedtelen vagy.
mechanikusan szépít a kéz,
tökéletes nem leszel soha,
adj hálát, javítható vagy.
tökéletesre fejlesztett szépséggyári alkatrész épül beléd.
nem tudja, a heg el már nem múlik soha,
a megbocsájtás, önmagadnak késlekedik,
s kívül változtathat bármi, így is, úgy is el vagy már rontva.

Nézlek a feszületen, tulajdonképpen

egész jól összeszoktalak vele.

Én vétkem,

gyönyörködni a koszorúdban,

a szögeidben, a néha túl sötétre,

néha túl világosra festett véredben.

S mert megnéztem volna, igaz-e a kín,

amiről már régóta mesélnek,

hogy tényleg ott vagy-e, amiről azt mondják,

napokon át a helyed.

Imádkozzál érettünk, bűnösökért,

de hisz képmásodra teremtettünk.
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Én vétkem, hogy minden a te hibád ?

Magadért is feláldoztad magad.

Gyónd meg, te féltékeny Istenem,

hogy ezt bár minden vasárnap elmondtam neked,

vérezni kezdtél, üvöltöttél,

lázamba belefájdult a fejem.

Aztán kértelek, szépen, te kegyelmezz, ő irgalmazzon,

s én feláldozom mindmagunkat.

Kinek a bárány, kinek a farkas,

de ki áldoz és kit áldoznak.

A ti nevetekben

engedelmeskedem.

Haza békével megyek.

Emberek ezrei lakolnak bennem.

Ajkai remegnek,
némasága csontig hatol.
A sebeket, amit nem ő okozott,
nem tudja már begyógyítani.
Pszichoszociális családi viszonyrendszerek ;
ebben nem tud gondolkodni.
Ma sem ismer kegyelmet
meg a csönd is,
nehéz – balkezesnek a jobbkéz-etüd –
Bamba tekinteted miatti bocsánatkérés
hiánya : pofon.
Hason, lábaid szét,
véresre kaparjátok magad.
Kiírhatatlan nyomorúság,
áldozatod ma igazán kedves lehet az úrnak.
Fejedre hideg szenteltvizet öntenek
meggyónod csöndedet,
öt miatyánk, hét üdvözlégy,
haragodtól mentesz meg újra uram minket.

Hevesi Judit (Hódmezővásárhely, 1990) : az ELTE interkul‑
turális pszichológia szakos hallgatója, énekes, irodalmár, 
újságíró, (költő ?). Jelenleg Budapesten él.
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