
FEKELYES (simogatja) Miért sírsz, anyám? .. (groteszk mosollyal) No hol van az
Or? Mosolyogj, anyám! Hol az Úr?

ERZSEBET Az úr? .. Hol az úr?! (A szívéhez nyúl és csüggedten ejti le a ke
zét.) Nem tudom, fiam. Az én szívem üres.

FEKELYES (a szívéhez kap) Itt van ... itt van. Nekem adtad! ... lf.s a többiek
nek: a nyomorultaknak. .,' a betegeknek, szegényeknek, elhagyottaknak... (A hát
térben mintegy fátyol mögött látomásszerűen látni lehet a furcsa menetet, amint
az említettek lassan keresztülvonulnak a szinen, jobbJukat szivükre téve) az öz
vegyeknek..., űldözötteknek.i.., a máglyára küldöttekJnek... Ott van mindegyikük
ben a te fogyhatatlan szíved ... Ezer és ezer szíved dobog bennük, édesanyám l, ..
(Ahogy a Fiú beszél, Erzsébet arca lassan meg békül.)

ERZSEBET (elhal6 hangon) Hívjátok Konrád atyát!
FEKELYES A te gyötrődet? Apám hóhérát?
ERZSEBET Nem... hanem az utolsó... utamra . " vezetőmet".

BURGHARDT (hátulr6l sietve jön, a Legszentebbet szorítva melléhez) Konrád
mester nem tud jönni l . ,. (A várfal mögül kiabálás, fegyverzaj) A hesseni ne
mesek megrohanták, és népítéletre akarják hurcolni inkvizíciós ítéletei miatt...
Bemenekült amitemplomunkba hogy életét megmentse az asylumban . ..

ERZSEBET Per amorem Christi! (Imádkozik.)
FEKELYES Most őérte imádkozik... az üldözőért. akiből üldözött lett, (Az ispa

tályból nővérek és betegek jönnek, és feltűnés nélkül megállnak Erzsébet mögött.)
BURGHARDT (odamegy Erzsébethez) Erzsébet nővér, elhoztam neked Jézus Urunk

szent, testét. (Megadja neki a feloldozás jelét, és megáldoztatja. Az útszéli fár61
madárdal hangzik fel.)

IRMENGARD Madárének Mindenszentek havában!.,.
BURGHARDT Mi is imádkozzunk, testvéreim! mínt a madár. Dicsérjük Istent új

szentjének útján!
MIND Téged, Isten, dicsérünk, Téged úrnak ismérünk. Téged, örök Atyaisten.

Mind egész föld áld és tisztel.
FEKELYES (Erzsébet fölé hajol) Emberek! Nem mozdul'. .. Meghalt az én anyám'

(Lehajtja fejét és megrázk6dik.)
BURGHARDT (odalép, megnézi Erzsébet arcát. Döbbenten felkiált) Mosolyog!

Függöny

BEDE ANNA VERSEI

TEREMTÉS
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Tudom hogy lehetetlen
Azért csinálom
Légvár - bevehetetlen
halálos álom
Tudom hogy megroppanok
erősebb nálam
Hullámra szállnék gyalog
lehúz az áram
Szemembe árad a fény
igéz a Minden
Szavakba hogy önteném
Messze van innen
hol renddé rendeződik

mi volt s mi lesz még

az ég leér a főldig

Tenni szeretnék
teremteni világot
egyet az Egyben
de térdig sárban állok
ki húz ki engem
Istenne,lc se volt tréfa
pedig ő isten
megingok nagyon néha
erőben hitben
Lehetetlent akarok
esztelen áron
Tudom hogy belehalok
Azért csinálom



AMIKOR A TÓ BEFAGY

Amikor a tó befagy
a vizek vonulatai
halotti maszkba dermednek
akaratlanul is
maradandónak hazudják 'a pillanatot
amit akkor maguk sem gondoltaT. komolyan
És amikor testet ölt a mozgás
és tapinthatóvá lesz a szeszély
a tévelygés emlékművei meredeznek a horizonton

Csak azt add Uram
hogy jókor jöjjön a fagy
amikor éppen szépet ugrunk
és nem hordozunk vaskosabb piszkokat
amikor a huZZákat már kihalászták

o a nyár
gyerekek nyakig sárban gumicsikót sarkantyúznak
zsemlyék papirban
vörös lá bkörmök
kicsinositott bütykök
Csakazértis
nyaralunk

Köröskörül áradó hullámzás
meglódultak a vizek különböző irányokba
összecsapnak és megint másfelé iramlanak

Ki tudja milyen parton érne véget
ez ci tolongó vonulás
mi lenne a habok végső szintje
a mozdulat iránya és ereje
az utolsó dallam-motívum
a megérkezés szinskálája

Valami mindig elindul
valami mindig korán végetér
Talán mindenki odaérne idejében
ha nem állitaná meg a tél

Hangszóró bömböl - valakit keresnek
evezők tördelik a törhetetlent
valaki dalol
valaki sir
rakéta
robban

És jön a tél és befagy a tó
lefogja a habok szemét
megtorpantja a futamokat
megáll
minden

Csak jókor
jönne
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