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A római elismeréssel böffentett: micsoda virtus! A főpapok lehaj
tották fejüket. "Azt hiszik, nem merem megienni!" A városok vezetői

bólogattak: ésszerű kérés, nemcsak szép, de okos is ez a lány!
Heródes szemeibőla sós könny egy pillanat alatt elillan t. A dühe is
elszállt. Egy fejedelemnek nem kell beszélnie, és ez jó. Elég, ha bó
lint: így, pontosan így. Katonái ebből is megértik a parancsot. Fut
nak, intézkednek, nem kell fenni a kardot, az háborús időkbenmin
dig készen áll a használatra.

Éjszaka, hosszú idő után nyugodtan alhatott. Végre rend lesz.
Minden visszaáll a régi kerékvágásba. A Keresztelő meghalt, Fülöp
a maga holdarcával eltakarodik, és hamarosan magával viszi
Salómét is, ezt az ostoba tyúkot. Egy csapásra megszabadul tőlük.

A butaság, a butaság az, amit soha nem állhatott! Amikor egyesek
nem képesek felfogni, hogy fejedelemnek lenni ezekben az időkben

igazán embert próbáló feladat.

házasok.
együtt nézika Holdat
az éjszaka felhői miigött
a fák fekete árnyait az égen
régelhagyott partján az ismerős

tónak kéza kézben rejtélyes
összefüggésben, mint a bőrön

szétfutóráncok fénycsóvái
a Holdnak újra és újra
elindulnak a sötétben
tévelygő vonalai egymáshoz
két bizalmas tenyérnek.
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együtt vele.
azt mondták, hogy itt várakozzanak.
mind a tízen. mert idefog érkezni.
és vigyázzanak. legyen náluk elegendő.

mert nem lehet tudni. mikor. persze,
ebbó1lehetett volna a baj. mertötnek
volt, deötneknem. ebbó1 nagy baj
lehetett volna. demég mielőtt

összevesztek ezen. megérkezett.
a mennyasszonyt kereste. ó'k csak
álltak ott bambán. s nem tudták
merre. sokáig keresték együtt
vele. meri bizonymegvan iroa,
hogynem lehet tudni. mikor
jön elaz idő. s mégis évró1
évre kihajt a fügefa ága.

képességfejlesztés i
fókuszok.
kisfiúvoltam álmomban. talán öt éves.
vagy hat.egy kó'kerftés hiányzótégláinak
nyl1ásába szorultam. valahonnan. nem.
valahová tartottam. egy vastag husánggal
verték a hátamat. a derekamat. a lábamat.
a másik oldalon valaki a karomat húzta,
cibálta. azt hittem, kiszakad. lapockáim
összetörtek a kerftés téglái alatt. üvöltöttem.
amigbirtam. most is a mellembe hasft.
harágondolok. mindig (gyérzek. hamásokat
szenvedni látok. dea kisfiúálmomban én voltam.
ez biztos. vagy most álmodom. vagy. a megértés
érdekében próbálom fejleszteni képességeimet.
hogyfel tudjam tárni és meg tudjam különböztetni.
képes legyek megfogalmazni. kérdéseket és válaszokat.
megismerjek ésalkalmazzak. hogyképes legyek.
törekedni. az együttmú'ködésre. annakérdekében. hogy.
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