
mirrt az évek, szájuk kinyílik egy-egy mondatra s mikor az aleolusz-erdők

mögül kíterjeszkedő felhők és füstök homályosítják élő szemüket. izzadságtól
nedves orrukat, hallom, mit mondanak,

A tenger vallomást tesz. így van, hiszen látom, hogy ezerkétszázötvenhét
mimrkus táncos lassan süllyed alá az egyre sötétebb vizekben, az engedelmes
iszap felé ereszkednek s köztük vannak ŐIk négyen is a tenger vízénél halvá

. nya'bb zöld álarcot viselnek és hol arcukat, hol meg fel-felpúposodó hátukat
mutatják, kiterjesztik karjukat és egymás mellé zárják fegyelmezett Iábszá
rukat és olyan Lassúsággal forognak, mint a csapatokba verődő mélyvízi halak.

Vajon ez az alakjukat elnyelő opálos homálya tenger-e, vagy az ég?
Most, hogy az egyik felemelkedik fektéből és rámpillant könyvét le-

eresztve, most látom, hogy Jackéhez hasonló 'a szeme. Jack, vajon ki a na
gyobb titok kettőtök közül? Me Murray, te örökké alvó, sietve talpaltál előt

tem, míkor merülni kezdett a hajó. Nem voltál gyáva, am tetted, amit ilyen
kor tenni kell. De azt mondd meg nekem, Me Murray, ők míért tettek mást,
mínt amit tenni kell? Hallom a válaszod, nem tettek mást. Azt tették, amit
tenni kell. És hogy elképedele ezen, felém fordulsz, valami megváltozott te
kintettel és azt mondod : igen, ez új törvény és ez minden eddigit felborít.

Tizennyolc éve, hogy fel borult bennünk minden, még akkor is felborult.
Olson, ha te - néhány évvel ezelőtt - míkor kiengedjtek a rácsozott sötét
ségről a holdra, ott fenn, az Indiánfej párkányán dühtől tajtékozva verted a
sziklát és azt kiáltottad a tengernek, hogy kár volt! Kár volt! Míndenért kár
volt! Akkor is felborubtbennünk minden, Olson, mert ma már nem kiáltasz
a tengernek semmit, hanem csak ülsz, mint mi és szótlan vagy. Emlékszem
rá, milyen árváik voltunk a sebesültszállítóhajó zsúfolt fedélzeten, mert tá
maszték nélkül maradtunk, mert elvesztettük az idő kerítéseit és meginog
tunk bíztonságunkban, ami nem vollt más, mint a megnyugtató önzés és a gőg.

És azok a hihetetlenül tétovázó ujjak a négy mentőmellényen, azok az
ujjak megdermedtek, nem a víz hidegétől, hanem a mellükből feltörő féle
lem fagyától. És úgy maradtak a- kitárt ujjaik a négy mentőmellényen, úgy
maradtak mozdulatlanul, mint a meghalt óriáslepikék és mi szírrte feljaj dul-.
tunk, hogy nincs erő, amely újra megindítaná őket a cselekvésre.

Ha akkor nem látom az arcotokat, nem szerétlek titeket, fiúk. Én voltam
az arcotokon. Négy elgyötört szótag voltunk, együtt tettünk ki egy szót: me
ne-kü-lés! Szökőár voltunk, az állartti vágy szőkőárja és úgy zúdultunk az Ő

arcukba, hogy elteltek tőlünk fénnyel és ettől megreszkettek a már halottnak
hitt lepkék és megkezdődött a mozdulatok tűzijátéka.

Csendben robogtunk az Indiánfej párkánya felé. Egy kökereseter emel':'
tünk .oda, belevéstük nevünket az ágak végződéseibe. dísztelen aranybetűk

kel. Olyan ez az út, .rnírrtegy keskeny folyosó, amelyen csak egy ember fér
het el. De mírrtha négy ember lépdelnernjta egymás mögött, áttetsző vállak
kal és csillagokig érő sisakkal. Tizennyolc éve robogunk utánuk, de tudjuk,
hogy utolérhetetlenek.

Aki hisz, nem szűnik meg Isten igéjét hallgatni. És aki hallgatja, nem szűnik

meg hinni. Krisztus maga mondta: "Aki Istentől való, hallgatja Isten igéjét." Szent
Agoston felvetette egyszer a kérdést: mi a legbiztosabb jele annak, hogy az ember
az örök üdvösségre kiválasztottnak tekintheti magát? S a válasza: "Nincs biztosabb
jele az eleve kiválasztottságnak, 1]iint Isten igéjét szívesen hallgatni."

Franz Maier
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