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ORCSIK RO LAND

Egy hely ben te ker ni
Mi lá nó ban

A büsz ke, pán cé lo zott
pom pa után 
a Castello Sforzesco
egyik mel lék szo bá já ban 
föl szis  szen a fáj da lom.
Ko pasz Jé zus
függ a ke resz ten,
in kább rab ló,
mint Is ten,
fá ból fa ra gott
nyers hal dok lás.

Oda kint esõ zött,
mos ta az ég
Mi lá nó for ró ut cá it,
a ned ves ség tõl hir te len
meg gyû rõd tek a pla kát-ar cok,
a mo so lyok alól ki üt kö zött az idõ 
fo gat lan böl cses sé ge.

Az tán az ap ró cso da
been ge dett min ket
a vá gyott fres kó hoz.
El tá vo lod ni a cso port tól,
kö ze lebb a va cso rá hoz.
Fel sem tûnt,
eb ben a kö zös perc ben
ott su nyí tott az áru lás,
kö pés re a szív tõl.

Jé zus min den men  nyi ség ben,
csu pa har mo ni kus,
színpazar szen ve dés.
Kö zép ko runk is 
mint ha fél ne be val la ni,
nem hisz sem mi ben,
csak a lá tott ban,
a szó sze rin ti tör té net
tom pa szaj kó zá sá ban.

Az or runk meg aka dá lyoz,
hogy to vább lás sunk 
Krisz tus át szö gelt tal pán, 
a ha lott corpus fö lé.
De ha át is lát nánk a szi tán,
kér dés, hogy vi sel nénk
a má sik el tá vo zá sát,
nem üzen nénk-e ag gód va,
vi gyáz zon ma gá ra,
ne hagy jon ma gunk ra.
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Nem úgy az emmauszi va cso rán,
hol a cso da
áb rá zo lat lan, 
ám je len lé te, akár a fél ho mály,
ben sõ sé ge sen pis lá kol.
Min den ar con döb be net,
csak Egyen nem:
a vén fel szol gá ló nõ rán ca it
nyu ga lom si mít ja ki:
a meg tört ke nyér re fi gyel.

Az egy ház só vár gá sá tól
nyál ká sak
a dóm kar csú osz lo pai,
akár a La Rinascente ki ra ka tai.
A sok már kás-csu hás
úgy bók lá szik a pa ra di csom ban,
mint el té vedt tu ris ta
a kí nai be vá sár ló-ne gyed ben.

Mi lá nó ban las san járj,
to vább élsz.
A mo tor- és au tó ren ge teg ben
iga zi meg le pe tés a bi cik li,
úgy fest, nincs presz tí zse 
a biznisz-landben.
Pe dig iz gal ma sabb né ha meg áll ni, 
mint Domenico a Nosz tal gi á ban, 
egy hely ben te ker ni,
szen te sí tett cél nél kül.
Len ni, csak úgy, 
s ami kor elég:
ab ba hagy ni.

Vancsó Zoltán fotója


