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°s megint hullÀk hevernek
Az utak ment¢n, JÃdeÀban.
Egyre t´bb kifosztott, f¢lholtra
Vert nyomorult: csupa fek¢ly
A f´ldi orszÀg, csupa felfakadt
KÂrsÀg, kolduscs´m´r. °s ism¢t csak
ýk j´nnek az igazsÀg ÃtjÀn ä csürûk,
CsavarÂk, megveszekedett farizeusok,
F´ld¡h´d´tt fûpapok, s¡rgûk, forgÂk,
Levit¢zlett lÀgy levitÀk k´zelegnek.
F¢lrefordulnak, tovÀbbmennek.
JerikÂ vagy JeruzsÀlem fel¢, de
Fûleg Damaszkusz irÀnyÀba...
Mindegy. ögy kell az elbÂdultaknak!
Egyre t´bb szabadsÀgtÂl megr¢szeg¡lt
Hulla hever az ûsi utak ment¢n. JÂ
Kis t¢ma. Majd pazar p¢ldabesz¢deket
Lehet belûl¡k kanyarintani,
F´lszÂlalni, sz¢tmennyd´r´gni a
Szanhedrinben... Mennyi tiltakozÂ,
MeghatÂ, f´lbujtÂ p¢ldÀzatot lehet
M¢g kifacsarni! HÁg zafttal. àIgen
Tisztelt FûtanÀcs! Mindegyre t´bb
Hullar¢szeg hever¢sz felelûtlen¡l,
Amidûn mi ¢s szÀzszorszent honunk...Ê
PrÁma kis t¢ma. Megjegyzik maguknak.
çtl¢pik a letaposottakat...
F¢lrefordulnak, tovÀbbmennek.
De m¢g mennyi haragos farizeus! De m¢g
HÀny harsogÂ fûpap, ¡gybuzgÂ, k´ny´kv¢dûs
Levita torlÂdik lihegve a damaszkuszi
öton! HÀny megr´gz´tt, hÀny megcs´k´tt szamÀr
DemagÂg: cirkalmas hamaritÀnus!
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Neh¢z napok k´sz´ntenek Marrakesre.
KairÂra is, Tuniszra nemk¡l´nben...
Bagdadra tÀn m¢g, s BokharÀra szintÃgy.
Amint hallottam, azt rebesgetik, hogy
Mind elpusztulunk: sz¢thord az ûsi szÀmum,
Eltakar, mik¢nt homok megcsonkult szobrokat,
PogÀny sziklÀkat, kûszent¢lyeket, lenn,
NÃbiÀban. Mert rosszak valÀnk, s kev¢lyek
Is... De ¢n nem tudhatom... De
írÀstudÂink kÂrusban hazudnak: dicsû
Szavakkal folyton harcba szÀllnak! (Naponta,
Persze, s jÂ p¢nz¢rt teszik. Kifizetûdû
Hûs buzgÂlkodÀsuk: aranyat ¢r
Rohamra buzdÁtÀsuk, aranyat ¢r mÀr
B´ffen¢s¡k is.) ñ, hogyne! A valahai kalifÀk
HÀzipo¢tÀi mostansÀg a hivatÀsos prÂf¢tÀlÂk
°s vÀndor pr¢dikÀtorok palÀstjÀba kapaszkodnak!
Kutyak¢nt szegûdnek Àldott Àrny¢kukba! HÀt
így megy ez. Minden kor Ágy halad. Haladunk.
ögy hÁrlik... çm manapsÀg annyi semmit
Hallani... Soha m¢g ennyi ellentmondÀst
Nem türû szÂlampec¢r, szent ember, szÂkufÀr!
Megint irÀnyt mutatnak. °s t¢vedhetetlenek,
AkÀr a vak tev¢k a Sors s¡vÁtû sivatagÀban.
Soha. Soha m¢g ennyi rem¢nnyel, mÀsok hit¢vel
KalmÀrkodÂ kÀdi, m¡ezzin, eszmei tevehajcsÀr!
Egyre t´bb kivÀlasztott, bazÀri kiskirÀly,
KikiÀltÂ. Egyre t´bb ´njel´lt emÁr. Egyre
Kevesebb k´ltû... °s elszaporodtak a hamis
PrÂf¢tÀk, a d¡h´s KorÀn-recitÀtorok. ValÂban
Mind elpusztulunk... Felûr´lnek, megûr´lnek
Benn¡nket: beledarÀlnak szents¢ges sz´vegeikbe.
Hatalmas nyelv¡k sÃlyosan csattog, szÀrazan,
Mint a Szahara szele. °s az û szÀjuk a szÀmum
Torkolata. SzÂ, por, homok omolhat, eltemethet.
Neh¢z. Neh¢z idûk k´sz´ntenek Marrakesre.
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VADçSZAT, LAGZI, T°LIDý
Hommage ¥ Bruegel le Vieux

Mit hoz a mÃlt m¢g?
°s mit a holnap?
Ahogy a papok szent magassÀgban,
Mintha rajban kÀlomista varjak,
VÀdat kÀrognak,
V¢szt zsinatolnak.

Mit hoz a mÃlt m¢g?
°s mit a holnap?
Ahogy a kopÂk hûs hajtÀs mÃltÀn
Megt¢rnek sorra, s mennyei sz¢lben
öjra vak ¡dv´t,
V¢rt szimatolnak.

Mit hoz a mÃlt m¢g?
°s mit a holnap?
Ahogy a lagzik sÀtora bomlik,
BÂdul a nÀszn¢p, semmibe foszlik ä
MÀsok a k¢pbûl
M¢g kihajolnak.

Mennyi jelenmÃlt!
¹r´k maholnap!
°jben, a vÀrtÀn folytonosan csak
Csattog a jelszÂ... Oltsd el a lÀmpÀt!
FÃdd el a lelked!
ýr´k csaholnak.
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