
A kapernaumi
százados
Mikor pedig beméne Jézus Kapernaumba [Nem érti az ember, / miért
van más is, / mint a zene], egy százados méne hozzá [Mindig akad
ember, / ki igaz, mint a növény], kérvén őt,

És ezt mondván: Uram, az én szolgám otthon gutaütötten fekszik
[A talajavesztett / találja meg a Földet], és nagy kínokat szenved. [Nincs
egyedüllét. Nincs]

És monda néki Jézus: Elmegyek és meggyógyítom őt. [Eddig belőle
élt. / Most majd Neki. / Ettől lesz végre önmaga]

És felelvén a százados, monda: Uram, nem vagyok méltó, hogy az
én hajlékomba jőjj [egy az ember, / a bűn osztja meg / gyilkosra, áldoza-
tokra]; hanem csak szólj egy szót [Nem tévednek az égben], és meg-
gyógyul az én szolgám.

Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok [Csak a / szegénynek ál-
dott, amije / van], és vannak alattam vitézek; és mondom egyiknek:
Eredj el, és elmegy; és a másiknak: Jöszte, és eljő; és az én szolgámnak:
Tedd ezt, és megteszi. [Nincsenek kerülőútjaink. / Ki-be járunk egymásban]

Jézus pedig, a mikor ezt hallá, elcsodálkozék [Egész arca szeret ko-
moran], és monda az őt követőknek: Bizony mondom néktek, még
az Izráelben sem találtam ilyen nagy hitet. [A nagy Történetek halha-
tatlanok, / feleim, hallásfogyatkozás idején is]

De mondom néktek, hogy sokan eljőnek napkeletről és napnyu-
gatról [Mindenfelé előre van], és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal
és Jákóbbal a mennyek országában [egyszerre kell majd / megmutatni
s elrej- / teni a benti drágakőt, / mely húsfényben ragyog]:

Ez ország fiai pedig kivettetnek a külső sötétségre [Az erőnek / nincs
semmi esélye. / Kifullad. Te a rosszat / fordítsd magad ellen, / mondta Pi-
linszky]; holott lészen sírás és fogaknak csikorgatása. [térdre, igenis]

És monda Jézus a századosnak: Eredj el, és legyen néked a te hited
szerint. [A ragyogás nem akar / nyerni. Veszteni nem tud, / hisz semmije
sincs] És meggyógyult annak szolgája abban az órában. [ahogy az ős-
/ pillanatok háttérzaja / ma is mélyen morajlik, / hallom Istent énekelni. /
hasonlíthatatlanul. / nem dallam ez, de ének. / valami abszolút zene. / örö-
mében sír a Teremtés]
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