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Szűz Mária nem tudta, mi mást is mondhatna még. Szomorú
an nézte a halott madarat. Az egyik angyal kivette a kezéből,

hogy kidobja az istállóból a szomszéd macskájának. Ám abban a
pillanatban, amikor a szárnya végénél megfogta a galambot, a
gyermek kinyújtotta érte a kezét.

- Ne nyúlj hozzá, kis Jézus, vérzik. Bepiszkolod vele a kezed.
De a gyermek a szárnyánál fogva, ügyetlenül a mellére vonta

a galambot, és hirtelen beledugta az ujját a madár vérző sebébe.
Egy csepp vér végigfolyt a lábán, egy másik csepp a másik lá
bán, majd a bal kezén, aztán a jobb kezén. És a vérző galamb ott
maradt a szívére vonva, akár egy tiszta seb.

"Ó" - suttogta Szűz Mária, és így szólt:
- Vérezz hát gyermekemnek, te galamb! Mert nagy ajándék

ez. És béke legyen a szívedben, te emberkerülő, megtört és meg
gyötört, már semmire nem jó lány ... Mert nagy ajándék valaki
ért elvérezni. Ezt tette a madarad. És ezt teszi majd az én bárá
nyom is. A halál nagy ajándék. Meghalni egy szeretett lélekért a
legnagyobb ajándék valamennyi közül.

Az emberkerülő lány sírt örömében, s az arca egészen átszel
lemült a boldogságtól. Nagy fény övezte, s a fényben ott volt
valamennyi madara, visszajöttek hozzá együtt énekelni. De a ha
lott madár csendje volt a legszebb ének mind közül.

A lány botjára támaszkodva fel akart állni, ám nem tudott,
egészen sápadt és fáradt volt.

- Későre jár - mondta neki Szűz Mária -, túl késő van
már ahhoz, hogy hazatérj. Maradj itt a gyermekkel.

Akkor az emberkerülő lány lehajtotta a fejét a szalmára, és a
gyermek túlvilági fényében ragyogva türelmesen várta a halál
végső eljöttét.

Esztergom két
tételben
1.
Idó"ben nem is kell visszamennem,
hisz üledékként (telérként? ) él ma bennem,
amint hármasban ott állunk éppen
a ferences templomnál egy fényképen,
fejjel magasabb János barátom
nálam s feleségemne1, ő még, látom,
a vízszint fölé kiért volna,
mi meg lebegünk vízbe fojtva,
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a falon látható nyl1 jelzi
az egykori vízállást, mely kész elnyelni,
s azóta, ha nem is a régi árvíz,
de el-elsodor egymástól a "time is... ",
s bár be sincs a kép keretezve,
a nyz1 a múlthoz így szegez le.
Pár másik kép is készült akkor,
egyiken sapkában, pulóverben dekkol
akkori énem, egy góré előtt feszítek,
függó1egesek a háttérben a lécek,
bár lendületük hulláma egyenetlen,
s én nem állok előttük árvízbe veszetten,
hisz megtartanak vízszintes csíkjai pulóveremnek,
mely amúgy elveszett és azóta se lett meg.
Hideg volt ám akkor Esztergomban,
és lett hideg azóta, mind gyakrabban,
de azt a pulóvert, az a csikost
Esztergom tartja meg nekem így, most.

2.
Mert hogyha fáznék, hát felosonnék
a Bazilika dombjára, s onnét
most nem nézném meg, milyen leleményes
széles e világon a természet s az ember mire képes
a sturovói oldalon, hogy lottószelvényekkel,
miket házaknak álcáz, elrondítsa a reggel
megszülető és estébe vesző kanyarnak
csillámlását, mely nem fecseg, nem is hallgat,
hanem a kettő közti regiszterbe
szövögeti be írott selyme
szalagjait, mintha kínai módra
krónikát ő is szövetre róna,
nem, mint mondottam, nem engedek a Dundnak;
s nem hallgatom agerlék kórusának
durumbúzára éhes burukkoldsdt,
ahogy magukat a levegóöe beleássák,
s benépesítik a Bazilika kívülró1 holt dekornak
tűnő legyező-ablakát, ott dekkolnak,
most énfeló1em tehetik mindhiába,
hisz beülök a Bakócz-kápolnába,
mely forró-hideg vörös márványhús belülró1,
szédülünk, eldó1ünk, s az erezet velünk dó1,
barlangja mélyén ülünk, akár magunkban,
s jöttünk bár ide kiégett-életuntan,
vért ömleszt át belénk e míves
csigákkal és pártákkal díszes rózsaszín test.
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