
köpenyból előrenyúló, egymás mellett fekvő két nyitott tenyérre esett, amiken
fémes csillogással feküdt egy közönséges, egyszeru, sót itt-ott mintha már meg
kopott és rozsdás is lett volna, kézbilincs.

Szűzanyám! - zúgott fel újra és újra, mint egy harsona, csak azt nem tudta
az ember, hogy ez csak őbenne magában szól-e, mert a hang betölthette volna
akár a monumentális hajókat is. De nem tudhatta meg, hogy hallja-e a harsonát
rajta kívül másvalaki is, mert immár ismét teljesen egyedül állt. Feloldódott a
Szűz alakja is, csak egy lassan halványuló kék folt volt még a helyén, ahogy a
kék tinta olvadna be lassan a kék itatóspapírba. S ahogya tinta járja át a papi
rost, úgy járta át az embert is a szózat, csak azt nem tudta volna megmondani,
hogyabensejéból ömlött-e a világra, vagy a világból hatolt őbeléje: ". ..életed
napjait megtoldom, és kiszabadítalak Asszíria királyának hatalmábóL" (2Kir 20,6).

Ahogy a sárgára váltott lámpa előtt az ember lelassított és körülnézett, ráesett
a szeme a könyvkirakatra, és arra felé mozdult, hogy megnézze, nincs-e még a
kirakatbanaz az Újdonság, amire várt. De még oda sem ért, mikor megrázkódott
egy közeli csattanástól. A sarkon egy teherautó fordult rá a járdaszélre. nyilván,
hogyelkerülje az előtte már a piroson keresztülszáguldó személyautót. A teher
autó hajszálra suhant el a lámpaoszlop mellett, és megállt, mikor az az autó
hátsó kerekeinek a vonalába ért. A hirtelen és szabálytalanul vad mozdulattól
azonban egy gerenda kilódult a teherautó rakományából, és emberfej magassá
gában teljes erővel a lámpaoszlopnak vágódott. Ez a csattanás fordította a fejét
arra, ahol ő is szokott a lámpára várva álldogálni, és mintegy pontot tett a
harsonaszó mondanivalójának a végére.

A lámpa most rezzenéstelenül mutatta a zöldet, s a nyár eleje fénylett az
aszfalton.

SELMECI GYÖRGY

Tél Boudryban

Uram,
tiszta és hatalmas lehetsz, mint e hóesés,
mely fehér pontokká bontja az Areuse-parii kopár liget szerkezeiét,
az üres játszóhelyet,
egy madár fölfelé ívelő röptét,
teljes látóteremet.

Zuhogó havad képeket épít és bont.
Marat szülőhelyét ,
a zúgó sellők és a szürke tó közé szorult Boudry középkori házait, dombjait,
de mindent szerte e tájban jégtúkkel, jégkristályokkal fedsz be,
fehérré varázsolod történetünket, egész valóságunkat,
Uram.
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