
HORVATH ÖDÖN

rágyújtott valaki. Összerezzentem. Egy férfi ült a fekete széken.
Mélyen tüdőre szívta a füstöt, majd lassan kiengedte. Festői szé
pen tartotta hosszú, finom ujjai között a cigarettát. Patkolt csiz
mában volt, időnként koppintott vele egyet a furgon padlóján.

A gyertyák egyre élénkebben, egyre izgatottabban lobogtak és
táncoltak körülöttünk, a lángjuk zöldeskékké vált. A cigány
asszony egyre gyorsabban és egyre hangosabban motyogott ma
gában, olyan volt az egész, mint valami ráolvasás. Végül kiáltott
egyet, majd hirtelen elhallgatott. A gyertyák sem sercegtek to
vább, megnyugodott a lángjuk. Már csak úgy pislogtak, mint
egy születésnapi tortán. Hosszú idő telt el ebben a némaságban.

Kezdtem érezni, milyen hideg van. A fogaim össze-össze
ütődtek, a karom és a lábam teljesen kihűlt. Fáztam, ennek elle
nére erősen izzadtam, csurom víz volt a tarkóm, a nyakam és a
hónom alja.

Kínosan hosszúnak tűnt az eltelt idő. Végül az ismeretlen
megszólalt. Alig hallható, rekedt hangja volt, de békés, meg
nyugtató. Távoli emlékeket ébresztett bennem, olyan távoliakat,
melyekre talán nem lenne szabad emlékeznem. Mindössze
két-három szót mondott, semmi többet. Azután lassan a szájá
hoz emelte a cigarettát, és parázsló végével az ajkához érintette.

Előbb a szája, majd az orra és az álla, végül az egész arca pa
rázslani kezdett, és néhány pillanat alatt az egész férfi hamuvá
égett.

Acigányasszony belemarkolt a hamuba. Kelet felé fordult,
meghajolt, és elszórt egy kevés hamut a kezéből. Azután nyugat
felé fordult, meghajolt, és szórt valamennyi hamut. Majd észak
felé fordult, meghajolt, hamut szórt. Végül dél felé is, ugyanúgy,
meghajolt, és elszórta kezéből a maradék hamut."

Teológia
Karl Barth emlékére

Az Úr Egyetlen;
nincs jelen az istenek
hosszú sorában,

nem lelhető meg
a vallásos jámborság
panteonjában .
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Minden kiötlött
elmélet, elképzelés
hiányos Róla.

Az Úr utat tör
megfogalmazásaink
között, s mindig más.

Az Úr mássága:
minden ráaggatott név
hiábavaló.

Az Úr mássága:
álláspontja nem simul
álláspontunkhoz.

Az Úr országa:
nem a lehetőségek

kifejlődése.

Az Úr országa:
meglévő életünk új
lehetősége.

SOMLAI PÉTER Menyegzős vacsora
Tisztán szereteii, s így
senkinek sem kellett.

Kezdetben mosolygott,
s az égbó1 várt csodát.

Isteni szeretőt, búbánat
temetőt, menyegzős vacsorát.

De bibor napban megszeretik,
imádkozva térdeltetik a szeniek,

talán a semmiért, a régen
romos, riadt holnapért.
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