PARDI ANNA

Tükörszoba
Ismét szívedbe zárd. Ismét. A megtérést,
az utat. Nagy fényl(j, szeret{j mágnesekkel
mily tükörszobákat nyitott meg számodra
az Úr. Boldog, ki itt belép, szellemi, nem
érzéki Adámként mondván az Úrnak: fm, itt vagyok.
Tiszta szív nélkül nincs teljes, helyes
tudat. Teljes, helyes tudat nélkül nem látjuk
meg Istent, Ki örök mozgásban örök nyugalom,
örök rendszerben örök fogalom, örök széban
örök cselekedet.
Emberré lett az Úr, ezzel mutatta meg,
Hogy ,több vagyok neki, mint mind a szellemek.

Jézus sír
Budapest felett
Jézus sír Budapest felett,
mikor a VII. kerület aládúcolt ingatlanaiban jár.
Elborult tekintetű öregasszony néz ki az egyik ablakon,
roskadt idegdúcai ingoványán.
A négyszögfi, sivár udvaron
statikus bajok bámulják egymást,
kevés zöld jelzi természet anyánk,
ki állami gondozásba adja öregjeit.
Am hirtelen szelíd arcú fiú tűnik fel;
könyvekkel megrakott, immanens misztérium,
a mindig megújuló élet csodájaként.
Jézus, ki imád bármi elevent,
bizalmasan, Jaj nektek nélkül nézi őt.
Tudja, mily nehéz, garasos volt
élni mindig itt. S most is kiforgatják
e fiú mindenét.
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Teréz
Ferenczy Teréz magyar kö1t{jnő Rimaszombaton született 1823. december 27-én. Rajongásig szeretett papnövendék bátyjának halála a szabadságharcban, valamint
szerelmi csalódása elviselhetetlen teherként nehezedett
rá. 1853. május 22-én Szécsényben öngyilkos lett.
Csillag se bolyong párban, csak egymástól messzire,
május van, mikor Teréz utazik Szécsénybe.
Lila cédulát ad két kezébe virágzó orgonaág,
kék cédulát az ég, a harsány, halovány.
A szabadságharc 1853-ban már messzi van,
de Terézhez közel mindörökké ámenben az az ifjú arc.
Lám, elborult pusztán, olyan amilyen palóc fényben,
parasztok közt túlvilági hattyúk lépdelnek előre.
Mindegy, csak engedjék, engedjék előre,
kútba ugrani, méregpoharat inni, jó sziouel, jó levegőben.
Teréz már odaért, a ferencesek kolostoránál megáll
a költészet destruktív ékszere fonja össze haját.
A költő varázsúton keres varázsénhez varázsigéket,
bátyjának elég volt a virrasztás, ima, böjt, Jézus kegyelme.
Rajongásig szeremi. mily kihívás öt liter vérnek.
Megtért pipacsok, megtért laboratóriumok emlékezzetek
minden szenvedőre.
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