
- Teméntelen idegen érkezett II palotába, de szavukat senki se érti.
Dénes káplán szígorúan ráfényitett.
- Sose okosodsz, Gyure! András kapitány, édes jó apád megtaníthatott volna

az illendőségre ott Vashegyen. Hányszor mondtam, hogy Püspök atyánkhoz csak
a szelgálatos tiszt avagy a belső pap bejelentése után lehet belépni?!

A legény fújt, kissé meghajtotta ugyan fejét a püspök előtt, de tovább hadart.
- Kit kérdeztem volna, hol kérdeztem volna? Napos tiszt, belső pap is ka

puban ácsorog, szolgák, cselédek, katonák, robotosok között s nézi a nagy kí
sérettel érkezett jövevényeket. Vince pap dörmögi, hogy tengeren túlról érkeztek.

Maurus püspök mély sóhajtással kulcsolta kezét papíruszai fölé.
- Jól van, Gyure fiam, sokszor nem árt a cselekvő elszántság s nem mindlg

szükséges a meggondolt okoskodás, meg bókolgatás! Mí nem felejtettük el, hogy
mit köszönhettünk neked, amikor Vata úr berontott palotankba s te végig kiáltoz
tad minden zugát, hogy ítt vannak a csímbókosok: püspök atyánk aranyát kö
vetelik meg az életét is. De tudd meg, Gyure fiam, nem aranyat követeltek Vata
úr harcosaí, hiszen tudván tudták, hogy Mór püspöknek abból ugyan kevés va
gyon, inkább krőníkáínkat, pecsétes törvényiapjainkat keresték volna nagy indu
latukban s persze azért is, hogy adjunk áldást a maguk lázadására! Az életemet sosem
követelték, hiszen vér vagyok velük és nem idegen, miként papjainkiról sorol
ják. Hanem azért csak szokd meg a rendet, amire Dénes káplán tanít, akármekkora/
idegen csapat érkeznék és akár a tengeren túlról is ...

Gyure erre szégyenkezve kibotorkált. Maurus pedig sóhajtva egybehajtogatta
finom hártyalapjait és polca mélyébe rejtette.

- Majd egyszer, Dénes káplán. Egyszer, talán halálom előtt mégis egybevet
hetem, miként szükséges, Ha majd igazi békét érünk, és nem parancsol velünk
se lázadó magyar, se tengeren túli idegen.

Dénes' káplán gyorsan rábaiolt a halászgyűrűre. de megcsókolta alatta a
püspök kissé száraz, de meleg kezét is.

- Akkor hat bebocsáttom az érkezőket, akik míaét mosj nem rovógathat a
legendáríumba Püspök atyám, bárha tél is lenne ...

CSIGAHÁZ

1.

Csigaház
láz az áhitatban.
Van-e még erő

a szavakban?
Ha örvényt kavar
szivben a láz,
elmúlást ringat
a tört-csigaház.
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2.

Tenyeremen pár pikkelye a
halnak.
Ha minden életből

végképp kitakarnak,
sírásom velem marad.

3.

Kóc,
valaha haj volt,
mégis lobog.

Vékey Tamás


