
forró könnyekkel hűt le
hiányzó valóságod

mert te tudod hogyan vigyél
szomorúságba boldogságba

te tudod útjait a bánatnak
idejét a szabadításnak mert

elküldöd Vigasztalásod Lelkét
lelkünkbe oltod hogy ne halni de

élni lehessen valahogy mégis
tovább
felix culpa
consolatio mystica

Siennai Szent.
Asszonyok szövik
Amíg idejössz, addig tartalak magamnál. A szorongás
lehunyt szemű alagútján, s az elfojtott, kövér
félelem súlya alatt megroppan, mint a kéz, az életem.
Jönnek az ösztönök, s félreértjük egymást. A sértő, langyos-lelkű

istenek nem kegyelmeznek, — az istenek. Mintha egy asztmás
faluban élnék, ahol fulladnak a parasztok, s én lennék a szív,
a tüdő, a gerincoszlop. Fülsértő asszonyok. Párkák szövik a fojtást.
Nem éred meg harmincharmadik éved, mit mondjak

neked, akit a test meggyaláz, porig éget a lélek. Aki
többet tud a testemben élő összes néma szenvedésről,
s a gyalázat arcai magukra ismernek, magukra ismerik
a szenvedésed. Férfitestek, mint a lefolyó, kavarognak benned.

AYHAN GÖKHAN
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Siennai Szent. Súlyos
Súlyos betegségeket találok ki, hogy
a legjobban féltsem magam.
Az önszeretet hihetetlen, kihűlt méretéhez
képest komolyan vesz. „Félreértesz, szégyen,

vagy a súly helyez át?” Szavaim földszintjén
a szorongás kéthetes szennyvize bugyog,
s a felső száz méteren a tisztaság óvatos-
an átmos, mint a finoman preparált

állatokat az amnesztiás, iskolai gondnok.
A hajnal horzsolásai, fagyos templom-
folyosó kétségbeejtő fehér magánya felett
megállítanak, s a képzelet rajzolta ki
betegségek nekem is köszönnek. Katalin arca
hideg ingembe törlöm. Törölje el szépen
az összes hibám. A szentek dolga megalázni az életüket
a hibás életünkkel. Tisztára. Több istenem van, mint szorongás.

Siennai Szent. Kórház
A nyomott kórházszag a lány
testébe ivódott, mint a jel, magán
hordta a lányt, a sötétség boldog
és önzetlen, s túl nem hangsúlyoz

semmit. Aki bújt, aki nem, szorongásom
körbeér, kék szagok ingerlik. Oldott
következtetést von le
szédület és szégyen, kórházszagú lány és

én. Innentől legyél boldog.
Az élvezeti irány elfordult, akár a lány
arcán a szégyen, s a szorongás feljött,
mint a felesleg ebéd után. Levegőt

álmodtam.
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