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ZÁKEUS FÜGEFÁJA1

TEKTÓN JELENTI ZÁKEUSNAK
„És igyekezik vala látni,

ki volna a Jézus…”

(Lk 19,3)

„Hányszor láttál égieket mászkálni a földön?!” –
mondtad a múltkor, uram, s én helybenhagytam a dolgot.
Sok nap telt el azóta a Szolgák Háza fölött is – – –
köpjél szembe, uram, de nagyon más lettem azóta,
s bûntelenül tértem meg a Jordántól Jerikóba!

Mondhatod erre, uram, hogy ez is csak régi, görög vicc,
s hogy nem olyan könnyû itt és most újraszületni – – –
hidd el, uram, hogy a Jordán partján láttam egy embert:
nincs magyarázat rá, de azonnal szimpatikus lett...
szóval olyan... furcsán egyedül volt ott az az ember.

Voltak vámosok is szép számmal a tarka tömegben,
(sajnos, a nép bele van betegedve a várakozásba),
kérdem a szomszédot, nem-e tudja, ki volna a fickó,
s mondja a szomszéd, hogy „Mi is éppen róla beszélünk:
állítólag Jézus, s nemrég jött ki a vízbõl” – – –

És ez a Jézus végig némán állt a tömegben,
János meg kiabált (kiabálni a néma hal is tud!):
tûzrõl és vízrõl magyarázott nagy vehemensen,
fák gyökerén fejszérõl... csûrbe takart gabonáról...
s közben a másik csendben hallgat a szürke khitónban – – –

„Ritkán látni az istent errefelé, Jerikóban” –
mondtad a múltkor, uram, s én helybenhagytam a dolgot.

1 Részletek egy készülõ könyvbõl.



Sok zavaros víz folyt le a Jordán-völgyben azóta – – –
jól jön ilyenkor a háznál mindenfajta segítség,
s hidd el, uram, hogy néha elég kétsornyi Homérosz:

„láttam, a lába hogyan libbent, amikor tovasurrant,
és föl is ismertem: könnyû meglátni, ki isten”.

És is láttam, uram... s nekem ennyi is éppen elég volt! – – –

köpjél szembe, uram!, de a Jézus tényleg egy isten!

TEKTÓN FIGYELMEZTETI A BETÁNIAI FÜGEFÁT

„...nem vala még a figeérésnek ideje.

Akkor Jézus felelvén, monda a figefának:

Soha ezután senki ne egyék te rólad

gyümölcsöt.”

(Mk 11,13–14)

Szegény kicsi fügefácska
Odalenn Betániába’
Teremjél édes gyümölcsöt
Hogy az átkot elkerüljed
Szegény kicsi fügefácska
Isten megy Betániába

Szegény kicsi fügefácska
Isten elõtt állj vigyázzba:
„Mi az hogy nincsen gyümölcsöd?!
A Föld sóját mire költöd?” –
Sistereg az isten átka
Szegény kicsi fügefácska

Jó hogy nincsen fejsze nála
Szegény kicsi fügefácska:
„Mért éretlen a gyümölcsöd?
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A napokat mivel töltöd?” –
Kiszárít az isten átka
Szegény kicsi fügefácska

Szegény kicsi fügefácska
Odalenn Betániába’
Bár a fejszét elkerülöd
Sose teremsz már gyümölcsöt
Szegény kicsi fügefácska
Isten megy Betániába.

A FÜGEFA VÁLASZA TEKTÓNNAK

„Immár pedig a fejsze a fáknak

gyökerekre vettetett.”

(Mt 3,10)

Járt már itten Pompeius is stop
S még azelõtt Nagy Sándor is stop
Jönnek-mennek az istenek
Én viszont még mindig élek stop

Köszönöm hogy aggódsz értem stop
De az Úrtól sose féltem stop
S nem izgat a fejszeél sem
Amíg nincs a gyökeremen stop

Satöbbi
Illetve dehogy satöbbi –
Ez a fejsze-ügy eléggé kizökkent a ritmusomból:
Mindenféle híreket hoz a szél keletrõl
Legutóbb például János a Keresztelõ dörgedelmét susogta zöld
füleimbe
Hogy tudniillik a fejsze már „a fáknak gyökerekre vettetett”
volna
(Vagy te is ott voltál a Jordán partján?
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Ha igen akkor elnézést az ismétlésért...)
Hazudnék tehát ha azt mondanám
Hogy nem izgat a fejszeél
Azóta pihentek már az árnyékomban ilyen-olyan okostojások
Állítólag nem szó szerint kell érteni János a Keresztelõ szavait
Szörnyen elszaporodtak errefelé is az írástudók és törvényma-
gyarázók
(Te is azok közül való vagy nemde?)
Nem tudom mire vélni az egészet –
Ha csak ember az az általad említett „isten”
Akkor nekem annyi
De ha tényleg õ az Úr
Akkor nem félek tõle
Nem lesz hülye megölni saját teremtményét akit a harmadik
napon teremtett
(Nem akarlak megbántani
De hozzánk fákhoz képest
Kik vagytok ti emberek
Hatodik napon teremtett nyavalyások?)
Szóval lehetne filozofálni még a dolgon
S tényleg köszönöm az aggódást
De ha véletlenül ki is szárítana az Úr átka
Magasabb célja lehet ezzel
Hátha csak világosságot akar gyújtani megint?
Ki vagyok én
Hogy ellene mondjak neki?
Nem beszélve arról
Hogy a Világosságnak amúgy is
Elsõszülöttségi joga van.

FEJSZE-KOMMENT

Hú, a kurva mindenit!
Mégis mi történik itt?

Valami sehogy se stimmel:
Visszaélnek a nevemmel!
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Még a Keresztelõ is,
Sõt a fügefácska is

Így a fejsze s úgy a fejsze...
...No de ejsze

Vannak felsõbb fórumok –
Fellebbezni ott fogok,
S ha a rozsda meg nem esz,
Fejsze-nevem tiszta lesz!

Fa (akril, vászon, 40 x 40 cm, 2017)
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