BOTH BALÁZS

Stabat Mater
Molnár András (1978–1981) emlékére

Szent Mihály dombján januári zord szél
ráz kopasz fákat jegeces kezével.
Dermedő tócsák. Hire sincs tavasznak,
rügyfakadásnak.

Gyertyalángocskám, kialudt tüzecském,
rá se ismernél szomorú anyádra.
Céltalan élet keseríti lelkem,
ősz a hajam rég.

Szép ikercsillag-szemeid, a fénylők,
hol ragyognak most? Idegen vagyok még
kővilágodban, de a néma romlás
jelzi időmet.

Sziklasúly-kínom, kicsi gyermekem, nézd:
alkohol, téboly soha nem hevített.
Hátha álmodhat mesekönyv, fakard egy
kéz melegéről.

Corrado Cattani
Pénz hizlalja, és embervér –
a sokkarú szörnynek nincsen arca.
Mikor a tanúk hangját a félelem
rendre befalazza,
az eszmék korából kilép egy férfi,
dróthaja szürke, mint a toll,
és elmerül a szenvedésben,
de Isten nem válaszol.
Vezeklésre ítéltetett,
akit egyedül életben hagytak.
Sírkőlapnyi súlya van
a vádoló szavaknak,
mert törvényszerűen elbukik,
aki igazát tudja, de nem találja.
Egy kórház fala emlékezik
utolsó mondatára.
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H ITE L

[ Both Balázs versei ]

Gulácsy Lajos: A spiritualista (1906)
belváros pesti bérkaszárnya
csattog a vasrács széljárta fogsor
hol van ki megszabadítja a lelket
az örökölt indulatoktól

alkalom a bűnre éppen elég lesz
nem mindenki végzi kötélen
a kőtábla ötödik parancsolatát
füstre váltja a harctéri érdem

két szemöldök fekete íve
detonáció előtt a völgyhíd
a keménykalap alatt milliárd sejtben
közös jövőnk készülődik

egykor magától őt küldte el
negyven nap éhezve az Ember fia
Adynak abszint Juhásznak téboly
századforduló dekadencia

Jehuda bar Simon
követtem őt nap verte sivatagban
éjjel a kikötők fárosza fénylett
én olyan birodalmat akartam
ahol bőséges jutalmam nem csak ígéret
akkor se hittem a Mester tanában
mikor szava az ördögöket kiűzte
vásott saruszíj metélte lábam
vakítón égett a Siloé tükre
egy éjszaka hozzám is eljött
kit gyerekként szőrös vadnak képzeltem
hogy fejére csavart kosszerű szarv nőtt
sárga tűzkör ég két sötét szemben
bűnös vagy mint a halász a vámos
– súgta szelíden – bűnös mind aki él
belembe egykedvű madár váj most
karvastag ágon leng a kötél
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