
Első nap

1 Hosszú az út a sivatagba.
Még hosszabb az út a mindentudástól 
a tudatlanságig. A leghosszabb
a kereszteléstől a beavatásig,
a békés közepességtől önmagunkig.
Ki voltam én? Ki lehetek én?
Ki leszek én? Idegesítő, zseniális,
sírnivaló, csodálatos tanácstalanság.
A Jordántól tovább a sivatag legmélyébe.
2 Elmaradnak az olajfák. 
A vaksötét sivatagi
nappalban egy oroszlán puha
bundája ér a lábadhoz.
Fölpattansz a hátára.
3 Ott kell megértened, hogy te nem
az vagy, akinek hitted magad,
hogy a világ nem az, aminek 
elhitették veled. Amilyennek
eddig tűnt. Furcsa lesz 
megváltoztatni. 

Második nap

1 Felfelé a sziklák között.
Mintha oroszlán hátán ülnél,
selymes, forró és vibráló
a kietlenség, átöleled a nyakát,
még a hiénák villogó szeme
is véd, talán épp az angyalokétól.
2 Aztán reggel leesni az oroszlánhátról, 
bele a csodálatos sivatagi napfölkeltébe. 
3 Itt nincs semmi. Egy fűszál se,
egy kő alatt lapuló féreg se.
4 Itt neked kell lenned a fűszálnak.
Itt neked kell lenned a kő alatt lapuló féregnek.
5 Bele fog telni egy kis időbe, amíg sikerül.

Harmadik nap

1 Micsoda nyomor.
Micsoda nyomorult alak.
Íme az én országom.
2 Akarom ezt? Persze.
Igen. Akarom. Nagyon.
Mindent akarok,
amit az én Atyám akar.
3 De ki az én Atyám?
Adonáj, Jahve?
Ők akarnak engem.
Az Úr? A Szentlélek?
4 És még valaki, akinek
most érzem meg a jelenlétét.
5 Emelkedik ki a feledésből,
mint a nap a tenyeremből,
mikor egy elhagyott 
forrás vizéből iszom.

Negyedik nap

1 Már megint nem vagyok
egyedül. Valamit érzek
a gyomrom tájékán.
Régebben úgy mondtam
volna: éhség. Apám helyett
atyám lesz. Nem hittem
soha, hogy ilyen mély a világ.

Ötödik nap

1 Nem hittem soha,
hogy ilyen sekély a világ.
Ilyen sekélyes, ilyen
elhibázott. Ne haragudj,
Atyám, hogy ezt kell mondjam,
amikor még össze se nagyon
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ismerkedtünk: a műved
gyalázatos, ha én is ott
leszek benne, változatnod kell
rajta, mert különben felmondok.
2 Felmondom a szerződést,
leköszönök, anélkül,
hogy szemtől szemben 
találkoztunk volna.
3 Neked, neked, neked
kell megváltoztatnod,
azért hívtalak, 
azért kértelek, azért
találtalak ki. És azért 
rejtegettelek 30 évig.

Hatodik nap

1 Én nem határoztam el,
hogy böjtölni fogok,
egyszerűen itt nincs mit
enni. 
2 Én nem határoztam
el, hogy elvonulok
a világtól, egyszerűen
tisztába akartam
jönni azzal, 
ami történt.
3 Én nem határoztam el,
hogy megkeresztelkedem,
egyszerűen elküldött az apám.
4 Én nem határoztam el,
hogy előásom elfelejtett
emlékeimet, egyszerűen
elő akartak jönni.
5 Én nem határoztam el,
hogy a lét elleni lázadás
élére állok, egyszerűen
ki se tört.

Hetedik nap

1 Éhségemben éjjel
csillagokat látok.
2 Az egyik 
nappal akkorára nő, 
hogy bevilágítja
az eget és a földet.

3 Szomjas nem vagyok,
mert betévedtem
egy gödörbe,
ahol forrás fakad,
és azonnal el is tűnik
a repedések között.
4 Nagyon sokat alszom,
az álmaimat le kéne jegyezni,
mert bölcs lényekkel
beszélgetek olyankor.
5 Alkony felé római katonákat
láttam a távolban.
Alighanem a Jordán-parti 
lázadás résztvevőit keresték.

Nyolcadik nap

1 A katonák nem tudták utolérni
a Jordán-parti keresztelkedőket.
2 Amikor én letérdeltem a vízbe,
ők szem elől vesztettek minket.
3 Ott járkáltak körülöttünk,
lovon és tevén, karddal és pajzzsal,
de nem tudták,
merre kéne menjenek.
4 És eljöttek a rég halott Heródes
katonái. Leölt,
de az Úrban mégis
felnőtt gyerekek üldözték őket.
Sebhelyükkel szúrtak,
mint egy álom,
mint egy hazugság,
mint egy elszalasztott lehetőség.

Kilencedik nap

1 Ha mindaz igaz, amit
apám most elmesélt,
hogy annyian haltak
meg és jöttek értem,
2 ha mindaz igaz, amit
a Keresztelő pillantása
elmesélt, hogy nekem is
meg kell halnom érte,
neki is értem,
3 ha mindaz igaz, amit
éhezésem elmesélt,
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hogy nekem is meg
kell halnom értük,
de talán még azután
se pihenhetek, mert
haláltalanodnom kell
értük, érte, értem,
4 akkor nem gondolkodhatok
úgy magamról, ahogy
más gondolkodik magáról,
ahogy más gondolkodik rólam,
5 akkor el kell döntenem
(még ha nem is én döntök),
hogy lyukat akarok-e
ütni a világon, vagy
begyógyítani a mások
(és önmagam) által
okozott sebeket.

Tizedik nap

1 Ma egész nap
egy sáskát bámultam.
2 A sivatagi vihar elől 
ugyanabba a sziklateknőbe
húzódott, mint én.
3 Az egyik ugrólába
hiányzott.
4 Azért jöttem, hogy
megegyél. — hallottam
egy hangot.
5 Fél óra töprengés
után már-már kinyújtottam
felé a kezem.
6 De akkor megértettem,
hogy az nem az az ő
önfeláldozó szava volt,
hanem az ördög járatta
velem a bolondját.
7 Órákon át kutattam
az üres mélyedést,
mert szemtől szemben
akartam látni az ellenségemet.
8 Vagy barátom ő? Nélküle
nem is boldogulnék?
Ekkor kaptam el!

9 Csak este ébredtem
jóllakottan. A vihar
elült. A sáska sehol.

Tizenegyedik nap

1 Kicsi vagy nagy, kicsi vagy nagy?
2 Mért érdekel ez ennyire?
Kicsi vagy nagy, kicsi vagy nagy?
3 Nem is akarok se böjtölni, 
se a pusztába vonulni. De itt vagyok,
és nincs időm többek között enni se,
igaz, nincs időm éhezni se.
4 Mért követnek? Alig tudtam lerázni
őket. Még sikerült. De ez nagy veszély.
Kicsi vagy nagy, kicsi vagy nagy?
5 Én már nem vagyok normális ember.
Én már nem vagyok ember.
Kicsi vagy nagy, kicsi vagy nagy?
6 Mindenkinek, még a leghitványabbnak is,
a szolgája vagyok, azt hiszem.
Kicsi vagy nagy, kicsi vagy nagy?
7 Igen, egy nagyon nagy szolga.
Még az ördögöt is én szolgálom,
ha a patáját meg kell tisztogatni.
Még a bűnöst is én vigasztalom,
amikor nem akar bánkódni.
Kicsi vagy nagy, kicsi vagy nagy?
8 Most omlik össze az életem.
9 Sziklák árnyékában bujkálok a nap elől.
Meg vagyok fázva. Vacogva
ölelnék magamhoz akár egy hiénát is.

Tizenkettedik nap

1 Előbb egy éles fénycsík.
Aztán ismeretlen hangok
suttogása. Korábban
biztos felismertem volna:
állat, ember vagy valami más.
2 Sose akartam 
valami más lenni.
Sose akartam eljutni sehová.
3 Lassan már az vagyok,
aki mindenhol otthon van.
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Tizenharmadik nap

1 Segítség! Átváltozom,
átváltozom, átváltozom!
2 Pedig sose ígértem,
hogy megváltozom, 
megváltozom, megváltozom.
3 Valakit leváltok,
leváltok, leváltok.
4 Valamit beváltok,
beváltok, beváltok.
5 De engem ki vált ki,
ki vált ki, ki vált ki
a megváltásból, megváltásból,
megváltásból?

Tizennegyedik nap

1 Tizennégy nap? Nem számoltam,
de tudom. Akkor ez belső,
saját sabbat, a külsőről, 
a sivatagon túliról sejtelmem sincs. 
2 Kedd van? Szerda?
Itt szombat. Most nem
lenne szabad dolgozni.
3 De nekem már 14 napja
az Istenről való töprengés
a munkám. És az is marad 
életfogytig. Töprengés?
Inkább tudás.
4 Pont ma nem lenne szabad
semmit se tudnom róla?
5 Jó, lemondok minden 
tudásomról, melyre
14 nap alatt szert tehettem.
Az előző 30 év
szót se érdemel.
6 Lemondok a Róla való
tudásról. Víz! Víz!
Egy kő üregében
víz gyűlt meg.
7 Nem én döntök róla,
hogy az Úr itt
marad-e velem.
És arról se, hogy én itt 
maradok-e magammal.

Tizenötödik nap

1 Ne szólíts Úrnak.
Én az Atyád vagyok.
2 Jó.
3 Te nem hiszel nekem?
4 Ismerem az apámat.
5 Én nem ismerem az enyémet,
de ezzel ti nem törődtök,
nem is kell, hogy törődjetek.
6 Próbáld meg, csak egyszer
szólíts fiamnak, és…
7 Fiam!

Tizenhatodik nap

1 Napkelte előtt, amikor a sötét
a legmélyebb, és egy pillanatra
a lélek mindenféle démonai
is kiszökhetnek levegőzni,
abban a szakadékos, bántó
sötétségben, amikor azt se
tudtam, alszom-e vagy ébren 
vagyok, elém toppant az apám.
2 Kinyújtottam felé a kezem,
de kísértet volt.
3 Meghaltál?
4 Igen. Nem. Nem tudom.
Nem lehetek
többé az apád.
Nagyon hiányzol.
5 Sose adtad jelét,
hogy szeretsz.
6 Nem tudtam, nem tudtam,
nem tudtam. Azt hittem,
más gyerekét nevelem.
Erre belehalok
az elvesztésébe.
7 A szellem akkor végig-
ment a szakadék peremén,
a látóhatár szélébe nyúló
szikláról előrehajolt, 
és egy magabiztos mozdulattal 
feltépte az ég gondosan
rögzített sátorlapját,
hogy új atyám, az Atyám

281

ELEJE:Layout 1  2013.03.14.  13:46  Page 281



szemébe nézzen. De
a fölriasztott nap
az arcába kapott
vörös és zöld ujjaival.
Apám akkor a dühös 
fénybe vetette magát.

Tizenhetedik nap

1 Bosszút akarok állni
az apámért! De kin álljak
bosszút? Azt kérdem
tőled Atyám, kin álljak
bosszút, és hogyan.
2 A bosszút elveszem tőled.
A fiam vagy. A halál pedig
szükségszerű és édes,
nagy lépés a hozzám
vezető úton. A többi 
már nem szenvedés.
3 Mért vagyok itt,
mért nem eszem,
mért nem alszom,
mért nem vagyok álmos,
mért nem vagyok 
éhes, de még szomjas se?
4 Mert már nem
vagy önmagad.
A történeted innentől
nem a tiéd. Tudod,
hányaknak fog vigaszt
jelenteni, erőt adni,
hányakban fog csodálatot 
és alázatot ébreszteni?
5 De mondd, nem
lehetett volna, hogy 
a megváltással való
kísérletezés helyett eleve
egy jobb világot teremtesz?

Tizennyolcadik nap

1 Ez a világ a lehetséges 
világok legjobbika.
2 Nem mondod komolyan,
Atyám.
3 Ez a világ a lehetetlen

világok leglehetségesebbike.
4 Csak nem akarsz
rám ijeszteni, Atyám?
5 Ez a világ a valószínű világok
legföldhözragadtabbja.
6 Csak nem akarsz
a képzeleteddel dicsekedni, Atyám?
7 Ez a világ a hihető
világok leghitetlenebbje.
8 Csak nem kételkedsz
magadban, Atyám?
9 Ez a világ az istentelen
világok legjobban megteremtettje,
fiam.
10 Csak nem velem akarsz dicsekedni,
Atyám?
11 Ha dicsekednék, ki előtt? 
Tartsd meg az aprót, ha majd feltámadsz,
fiam!

Tizenkilencedik nap

1 Ha majd felébredek, nem maradok
itt tovább. Erre megy ki a játék?
Énnekem kell majd a halálból
visszatérnem?
2 Azt mondják, őrülten fájdalmas.
3 Jobban fáj a feltámadás,
mint a halál. Abban mégis 
van valami jó. 
4 Jobban fáj a feltámadás,
mintha az egész világot
cipelnénk a hátunkon,
és közben valaki korbáccsal
hajtana, mert nem talál
elég gyorsnak.
5 Jobban fáj a feltámadás,
mintha felfeszítenének
a világra, amit az előbb még
cipeltünk, és a kezünkön
szegként átütnének egy meteort.
6 Kövek potyognak
órák óta a fölöttem levő szirtről,
zuhog rám a kavics, szikla,
érc, mint Jákobra az áldás,
Mózes népére a manna.
7 A hegy remetéi
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megérezték a közellétemet,
és féltékenységükben el akarnak űzni.

Huszadik nap

1 Ma két oroszlán szegődött
mellém. Nem mertek rögtön
a közelembe jönni.
2 De amikor látták, hogy nem félek,
leültek a lábamhoz, és valamivel 
gurigázni kezdtek.
3 Egy emberfej volt. Azt hiszem,
azé a remetéé, aki a szikláról
megdobott kővel.
4 Ha ez igaz,
nagyon kell majd vigyázzak,
senkinek ne adjak okot,
hogy velem gonosz legyen.
5 Sosem moshatom le magamról 
a vérét.

Huszonegyedik nap

1 Hagyjuk ezt, Atyám,
minek itt már ennyit időznöm?
Vár a front! Harcolni akarok.
2 Még nem tudsz semmit.
3 Értem, tudom a világot,
nem kell elmagyarázd.
Eddig, belátom, tényleg
nem tudtam semmit,
vidéki kisiparos voltam
egy ócska birodalom
harmadrangú provinciájában,
ez maga az élethazugság.
4 Názáret és Jerikó
hazugság.
Jeruzsálem és Alexandria
hazugság,
Róma és New York hazugság.
5 Ne keverd a hazugságot
a jövővel, fiam.
6 Harc, harc, harc
mielőbb. Szeretném 

megértetni velük, 
amit én már értek, 
szeretném kiverni belőlük
a sok zagyvaságot, 
amit a világ helyett látnak.
7 Még várnod kell.
Túlságosan türelmetlen vagy.

Huszonkettedik nap

1 Én nem nem eszem,
én nem nem iszom,
egyszerűen eszembe se jut,
hogy mit lehetne vagy kéne
enni vagy inni, itt nincs is 
semmi ennivaló, inni
is csak a harmat kínálkozna.
2 Én nem nem eszem,
én nem nem iszom,
egyszerűen csak alszom.
3 Alszom, de nem evilágban,
Istenben alszom,
mint a víz a szobor tenyerében.

Huszonharmadik nap

1 Amikor nevettem szentfazék
öregasszonyokon, sose hitten
volna, hogy egyszer majd engem
is ilyen edényekben fognak főzni.
2 Amikor nevettem a folyton
a zsinagóga körül tévelygőkön,
nem hittem volna, hogy egyszer
majd a zsinagóga minden 
oldalról körülvesz.
3 Amikor a 29. születésnapomon
egy egyiptomi nő énekelt
nekem a kertben, ahová
a haverokkal ünnepelni mentünk,
nem hittem volna, hogy ez lesz
az utolsó, amit még megülhetek
anélkül, hogy közben Isten
mélyen a szemembe ne nézne.
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