
Öemánenciája íróasztalára tette a levelet, Mtradőlt a széken és el
gondolkozott az olvasottakon. Úgy érezte, megöregedett. Vagy talán túl
ságosan sokáig élt Rómában. Képtelenné vált arra, hogy megértsen egy
levelet, vagy hogy ítélkezzék egy emberről.

Az az ember, aki meghalt, nem az volt, akit ő elküldött - az a szá
raz, vaskalapos tudós, akinek szívét vastag rétegekben lepte el a könyv-
tárak pora. .

Az a püspök, aki az első folyamodványt írta és "advocatus diabolit"
kért, nem azonos ezzel az éleseszű Aurelióval, akinek szavaiban nem ne
héz felfedezni az iróniát.

. Vagy talán mégís ugyanazok az emberek lennének és csak ő egy
maga, Marotta bíboros változott meg - újabb áldozataként a fejedel
mek alattomos kísértéseinek: a gőgnek, a hatalomnak, az elvakultság
nak és ,a ridegszívűségnek. Püspököket és pápáIt rendelt Kirisztus a földre,
de bíborost, kardinálist soha. Már a névben is van valami fennhéjázó: 
cardo, sarokvas - míntha ők lennének azok a sarokvasak, amelyek az ég
kapuit tartják. Lehet, hogy ők sarokvasak, de a sarokvas nem egyéb mínt
haszontalan fémdarab, hacsak nincs szilárdan beleerósítve az egyház élő

szerkezetébe, .amelynek építő kövei a szegények, az alázatosak, a tudatla
nok, a bűnösök és irgalmas szívűek, akikről megfeledkezhetnek a fejedel
mek, de Isten soha.

Nyugtalanító gondolat volt ez, és elhatározta, hogy visszatér még rá az
esti lelktísmeretvízsgálatnál. Marotta médszeres ember volt ÉS pillanatnyi
lag más dolgokkal kellett foglalkoznia. Zsebéből bőrbe kötött előjegyzési

naplót vett elő és másnapra bejegyezte: "Megemlékezés a misében ...
Meredith."

Aztán visszatette a könyvecskét a zsebébe, gyors pillantást vetett
a napi postára és csengetett, hogy lkocsija álljon a villa bejáratához. Há
romnegyed tizenegy volt, a hónapnak az a második péntekje, amelyen
a Szent Rítus Kongregáció prefektusa a pápa Ő6Zelltségéhez megy,hogy
egyebek között Isten szolgáínak boldoggá- vagy szenttéavatását is meg
beszélje.

Possonyi László fordítása

•

EGYENSúLY

A nagy emlen8úlvt akaTom, a föld hegyeinek
vonuló, bölcs egyensúlyát
s amit érez a kielégített,
csonttá-apadt éhség s perzselő szomjúság
Es ahOQt/ egyensúlyra vágynak
a partok ,közé zán vizek
s mosnak magukn(z,k á.gyo,t.

Sa száguldó, tág és iJTÖk

csiUagki:STijk
felséges, If'égtelen
mél1l eg1len8'ÚI1l4t keTesem,
amelllben titokzatos Wrvénll Ze1IQ fel:
hog1l egyensúl1lban legyen Istennel és ijnle~kemmeL
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