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másik  v ált ozat

mária angyallal barát
kozik, pócsmegyer, tizenki
lenc január huszonkettő,
kedd, alázatosan szabad
kozik, férfit még soha én
nem ismertem, azt mon
dod, immáron anya lettem,
egy másik változat szerint
pedig mária angyallal sze
retkezik, a szűz és az,
akinek szárnya van, bizo
nyos, minden más bizony

mária betlehemben szülte
meg gyermekét, pócsmegyer,
tizenkilenc január huszon
három, szerda, aki megszü
letett, pásztorok tanyáztak az
ég alatt, aranyat, tömjént
és mirhát hoztak a napke
leti bölcsek napkelet felől,
legfontosabb a szeretet,
egy másik változat szerint

mária cédrusok között
a szent magány, pócsme
gyer, tizenkilenc január
huszonnégy, csütörtök,
az örökkévaló fent ül
díszes trónusán, szűzzel
flörtöl, meggyilkol a test,
a lélek megöl, egy másik
változat szerint az ács

mária délben ebédel,
pócsmegyer, tizenkilenc
január huszonöt, péntek,
dallja a trónon ölő ha
talmát, ha kenyér és
bor az asztalon, téved
az asszony, más műveli
a kertet, egy másik vál
tozat szerint a test háta

mária elmegy a rokoná
hoz, pócsmegyer, tizenkilenc
január huszonhat, szombat,
erzsébethez, gondolta,
majd hoz neki lisztet meg
szőlőt, a szíve alatt a
gyermek felujjongott, de
egy másik változat sze
rint néma maradt addig
az apja, amíg a név le
szállt a dologra, egészen
pontosan hozzátapadt a
szégyen az íróeszközhöz
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81mária fiatal lány volt,
pócsmegyer, tizenkilenc ja
nuár huszonhét, vasárnap,
szűznek mondja az írás,
áldott ének magasztalja
a testét, gyermeke, jézus,
méhének néma gyümölcse,
egy másik változat sze
rint felsírt a formán tú
li lélek, erről írt bal kéz
zel a szent evangélium

mária görögül csak any
nyit tud, szigetmonostor,
tizenkilenc január huszon
nyolc, hétfő, hogy örökké
valóság, láthatjuk, mennyi
re egyszerű nőt választott
ki gyermeke anyjául az
áldott teremtő, egy másik
változat is kering, de min
den változat hamis az eg
zegéták szerint, az isten
szerelmére, sóhajt a szűz,
nincsen neki bűne, az is
ten szerelme én vagyok,
magasztalja a lelke a ha
talmast, mert nagyot tett

mária haja fekete, pócs
megyer, tizenkilenc január
huszonkilenc, kedd, fehér
a hó, az idő semmit nem
ér, az örökkévalósághoz
sosem fogható, eltéved a ke
gyelem útvesztőjében a lélek,
a test a kenyér színébe
költözni rest, egy másik
változat szerint a bor az
áruló szívébe vándorol,
semmi nem létezik kezdet
ben a semmi hiánya előtt,
a néma kertben nincsenek

mária isten eleven
anyja, szigetmonostor,
tizenkilenc január har
minc, szerda, gyerme
ke, jézus, isten fia, csa
ládi fénykép nem készült
mégse, örök gyermekét
időbe szülte, egy má
sik változat sze
rint a szűz a csipkebo
kor ágain a tűz, megö
li elsőszülött gyer
mekét az öldöklő an
gyal, a név nevét lebo
rulva áldja. meztelen
talp arat alázatos di
adalt, dalt énekel
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mária jézus ele
ven anyja, pócsme
gyer, tizenkilenc ja
nuár harmincegy,
csütörtök, mária
isten halott lánya,
áldott az ő méhé
nek gyümölcse, terem
tőjét a teremtmény
szülte, egy másik
változat szerint a
test a kenyér szí
nébe költözni rest

mária krisztus eleven
anyja, pócsmegyer, tizenki
lenc február egy, péntek,
szülőanyját maga alkotta
az eleven gyermek az el
múlás kezdete előtti tér
ben, nem más, de egy má
sik változat szerint szűz
az, akinek teste nem áraszt
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