
iét. Képzelödéseí engem ís megEé1emfítettek. Azt ldvMtarb. bál' ha1na
meg hamarosan. hogy megszabaduljak alattomos. véraláfutásos. ijedt
szemeítöl, és láthatnék valami vidámat és mulatságosat, mínt teszem
azt a Ráchelt, akit emlegetett és aki egy mérföldnyíre lakott a falut61.

- Nézd csak - mondtam: ha lett volna itt valaki. aki ilyen cso
dákat mível, akkor hallottunk. volna más esetekről is. erre mérget ve
hetsz. Még ha itt ebben az istenverte zugban élünk. is - tettem hozzá.

- Voltak más esetek is - mondta -. De ezek a hirek csak a
szegények között terjedtek el, azok pedig elhisznek mindent - nem?
Sok a beteg és nyomorék. akiket állitólag meggyógyított. Ss volt itt
egy vakonszületett ember is. és jött az az ember és csak megérintette
szemeit és az ujra látott. De ugy~e ez mínd csupa vénasszonyos pletyka?
- mondta, dadogva félelmében. Hirtelen elhallgatott és összetekeredve
feküdt az ágy szélén.

Ujra kezdtem:
- Hát persze. hogy ez mind csupa hazugság.
De abbahagytam. mert felesleges volt mínden szö, Már nem te

hettem mást. mint lemenni, és az anyjának meqmondaní, hogy jöjjön
és fogja be a szemeit. :Bn nem nyúltam volna hozzájuk a világ minden
kincséért. Nagyon régen nem gondoltam már arra a sok-sok év előtti

napra. mikor egy hideg érintést éreztem a szemhéjaimon - mintha
nyál lett volna - és akkor megnyíltak szemeim és egy férfit láttam,
olyan volt. mint egy fa. és körülötte más fák és úgy meatek tova
tőlem.

HEGY ÉS PüGEFA
Máté 21: 18.

Kelj fel s zuhanj tengerbe hegy;
a hit parancsolja neked!
Száradj el tövig fügefa.
ne terem] több fügét sohal
Miért voltál gyümölcstelen
a z o n a fényes reggelen?

Kelj fel s zuhanj tengerbe hegy;
fundamentumodíg remegj!
Gyüljetek északi .szelek.
döntsétek le a hegyeket
s hajtsátok a felhőt. ködöt
a hegy köré ég S föld: között.

Kelj fel s zuhanj tengerbe hegyI
Most nyisd kerekre 6' szemed:
hogy űzik a felhők. szelek
a tengerbe a hegyeket
s mint birkanyáj hazafele
rohannak a tengerbe le.

Kelj fel s zuhanj tengerbe hegy;
Az Or parancsolja neked.
Ne teremj több fügét soha,
száradj el tövig fügefa!
S aki csak élt gyümölcstelen
maradjon mint te - jeltelen.


