
paszkodiik! Jézusom - és a szíve vadul, forró, áradó és tíiokz,atos kene
tekben, döngve és borzongva elindult -, ez az ember szenved! Ez szen
ved és belül sír! Jézusom!

Nézte és akkor egyszerre meglátta. Meglátta a borzasztó zűrzava

rában, az elhagyatottságában, az iszonyú birkózásában és imádkozá
sában és a vad férfi kínjában. Meglátta és megmozdult benne valami
rettentő, titokzatos és ösztöni értelem.

- Hát így van ez? - remegett meg. - Egy férfi ilyen? Neki ilyen
borzasztó más, az ő dolga itt ilyen nehéz?

És sajnálta. Mint egy gyermeket, úgy sajnálta. És úgy szerette, hogy
zókogni tudott volna érte. Zokogni és hideg köveken térden állva imád
kozni. Hogy ez így van. Hogy ez ilyen. És azt érezte, hogy ő borzasztó
erős. Most olyan borzasztó erős, hogy ezt a férfit és az egész életet egyet
len újján tartja. Mínt a pihét. És olyan jó és olyan jó, hogy el tudná jó
sággal önteni a világot, mint ,egy meleg folyam. És felült és csöndesen
azt mondta az urának:

- Ne félj, majd megtalálszbennünket.
Nézett az urára s az, mintha keresztülszakadt volna valami iszonyú

fal, úgy őrá, csodálkozva és ámultan, hogy egy asszony ilyet mond. Ilyet
tud mondani.

- Igen - mondta, kapva ,a csodálatos szó után és most úgy volt,
hogy rögtön kizuhan belőle a borzasztó férfisírás - igen, biztosan meg
talállak benneteket. Mert kereslek. Csak most még minden furcsa és a
dolgok úgy vannak bennem, hogy minden más itt, minden új, te is, és
újra kell mindent kezdeni. Nekem újra meg kell szeretnem benneteket.

Hónapokig tartott a dolog, míg rnínden a régi lett és az életek újra
összeilleszkedtek, és ezéttéphetetlen lett a szeretet, de ott kezdődött, hogy
a férfiember kizuhanhatott és egy asszony előtt magáról őszintén be
szélhetett.

•

MINTHA LOBOGNAL

cseresznyefa ágai kozt mintha lobognál, tökéletes
kitapintom puha üdvösséged tiizek: forrása, mintha lebegnél
Eget Betöltő Édes Asszony s,?Ínültig tisztaságos ezüsttál

égtáj léptekkel kozelitesz érezlek, mint misztrált az aloe-levél
kaiáezieit; szelek futnak tenyeredbe mint fényt fehérét mutató
tenyered nyitottszirmú virág szemem alja

úgy verdes mindenség alakod rozsdavörös ágaktól befonottan
mint selyemkárpit mögött te vagy a lassan lépő ég
sirályszárnyak esője a felcsavarodó fák között

vállad fényes, mint szelid ablaküveg
feldörrennek a betlehemi vaskarikák
lépcsőn fut le a fény, tétova ajtók

hétkarú gyertyatartók, sikátorok sziklajalai
forognak, mint lassú hidak, ébenfa sötétlik
barlangszáj szélesedik, farönkön reszket a szalma

csillagnyira nő a magány
árkok aranya ég s a várakozás
térdére hajtja fejét.

Vasadi Péter
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