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Egy kis erotika

Mária
Már hallom a nép szitkait sziszegni a széllel,
Felém repíti átkukat egy fonnyadt falevéllel.
Utcai csőcselék csoportok öklei lecsapva,
Rám ujjaikkal dühösen, vérszomjasan mutogatva.
A szemközti asztalos beverte már az első szeget.
Gyantaszagú fenyőből készíti a vesztőhelyet.
Nem tudom, a fejem jobbra vagy balra hajtsam,
Egyik vállamon a keresztet, másikon a csillagot tartsam…
Mindkét pártból megcéloznak egy-egy súlyos kővel,
Van, aki szembeköp, egy másik megtöröl kendővel.
Mit várhatok? – Valaki végre megérti szándékom?
Békesség, szeretet – e kettő, mit oly hőn vágyom!
Ott fent meghallgatnának, de a leghangosabbak
Zaja túlharsogja azokat, kik békét sóhajtnak.
Reccsen a pálca, amit felettem épp eltörtek,
Óriás halálmorajjal lök egyet rajtam a tömeg.
Indulhatok, járhatom a saját véres kálváriámat.
Néhánynak szemében mégis megcsillan a bánat.
Én meg csak állok középen, mint egy felkiáltójel,
Miközben kritikák ostora hasítja bőröm fel…
Vértől nedves ujjakat próbálnak tisztára nyalni.
Igyekszem csendben és békében meghalni.
Mert ha nem, újabb gyötrelem és bosszú lesz szőve.
Szószékről kiáltva, selymes, bíboros ruhába öltve…
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Európa
Sokan utálnak, mások irigylik felmérhetetlen kincseid.
Történelemkönyvekbe vésett ezredéves dicsőségeid.
Ural hegység és Atlantic Óceán között kéjesen, ékesen,
maradandón feldíszítve,
Mint érzékeny örömlány lustán, végig elterülve,
Kultúráddal, városaiddal többször mindent elfeledtetve:
A két világháború harcait, véres szörnyűségeit,
Gyarmatosítás évszázados embertelenségeit,
Angliát, majd a könyörtelen, német megszállások sorát,
Haláltáborokat, fajgyűlöletet, kommunista csatát.
Hétszázharminc millióan élik veled hétköznapjaik
Nyugati kultúra bölcsőjében, a NATO hangosan visít…
Ötven ország próbál feltörni egyesülve az Unióban,
Hercules megjelölte a térképen, itt lesz Európa.
Román hódításokat megfeszítve-jajgatva elviselve,
Keresztény hadjáratoknak bölcsen meghajolva, elfeledve.
Róma helyet adott a kincsektől roskadozó Vatikánnak,
Amiért rabolták országaid törökök, kilincset adva tatárnak.
Mediterrán szigeteid, mint ékkövek az Adria csipkéjén,
Görögország híres lett föníciai királylányról mesélvén.
Málta megtagadta a zsidóktól a védelmet, lakhatóságot,
Amiért nem lettek keresztények, mindenkit megölt az átok.
Nem messze született Arisztotelész, hallgatták Szókratészt és
Platónt,
Árpád apánk hozzád vezette Ázsiából a harcoló magyarságot.
A reneszánsz elárasztott művészekkel, segítve a Medicicsaláddal,
Michelangelo, Raffaello, Leonardo da Vinci dolgozott a
Vatikánnal.
Napóleon császárrá koronázta önmagát amivel elveszítetted
minden hiteled,
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Churchill vasfüggönnyel gazdaságilag elvágta az ütőered.
Mikhail Gorbacsov eladta hazáját és a mi szegény, kis
hazánkat…
Nyolcvankilenc óta már nincs becsülete a középosztálynak.
Ismét megszállva, szíriai menekülthorda által lerohanva
határaid,
Semmibe véve törvényeket, elárasztva szeméttel összes
városaid.
Ez hát Európa…! Te…, egy felcicomázott, majd megtépázott,
irigyelt kurva.
Mindenkitől megmászva, kihasználva, megrúgva, földre
tiporva.
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Galilea tengere
Istennek gyönyörű alkotása.
Legszebb a tengerek közül…
Természetnek végtelen ambíciója
Földünk legmélyebb pontján üdvözöl.
Kinneret édesvizű, két hegysor között.
Kinneret partján színes villák során
Apró csónakok várnak a kikötőkben,
Tiberias tengere mereng pár csodán.
Amiket az Ótestamentum is említett
Galilea tengerénél Magdalában.
Ahol Mária Magdolna nevelkedett
Fügefák, szőlőtőkék végeláthatatlan sorában.
Hippos, Capernaum, Bethsaida és Chorazin
Vadvirágokkal ékesen emlékeznek
Harminchárom csodára, miket Jézus e partokon tett.
Ötezer éhes embert tápláltak öt cipóból.
Péter, Jakab, János halászott viharos hullámai között,
Míg Jézussal egy szép nap összetalálkozott…
Tanítva őket türelemmel, később egyedül imádkozott
A hegyen, míg ők halásztak halálra rémülten.
Felfoghatatlan erővel Péter sétált a hullámokon,
Követve Jézust, elhagyva a süllyedő hajót…
Tiberiasnál messze a part vonulatoktól,
A tanítványok hite Jézusban óriásira nőtt…
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