
Angyalok kora
Megrozsdállt lélekkel állunk a Vaskor tengelyében. Oltárainkon
régen kialudt a tűz. Az istenek elköltöztek, az óceánok visszahú-
zódtak, a szerelemből hamu és hitszegés maradt.

Még sincs veszve semmi, mert minden megvan. Mindig megvan
minden. Másunk sincs.

Már útra kelt, s nemsoká ideér a fények ügynöke. Tiszta lesz és
egyszerű, mint egy kerubtollal írt fohász. (Tapasztaltuk elégszer: a
vers nem egyéb, mint az angyal inkarnációja a nyelvben.)

Addig is van munkánk elég. Tündérmesékkel kell kedvesked-
nünk a pitypangoknak, és szeráfi verstannal a réti szélnek. Nincs
más út. Nincs más esély és nincs más kényszer. Kegyelem és tör-
vény: egy. A nyelv még őrzi a mágikus tudást. A történetek még is-
merik az ösvényt a Jóhoz. A képzelet pedig szóról szóra emlékezik.

A nehézlégzés nem a tüdő betegsége, hanem a szív bűntudata.
„Uram, bízz angyalod gondjaira! Angyal, vezess az Úr terve sze-

rint!” Aki csak ennyit mond, új világot teremt. S aki hozzá meg is
csókol egy homlokot, a teremtés lakberendezőjévé lép elő.

Megrozsdállt lélekkel állunk a Vaskor tengelyében, de a rozsda
csak külcsín, a Vaskor csak átmenet, a tengely ferde és ingatag.

Angyalok karéjában áll a lélek, ha egyenesen.
Az óceánokból szerelem lesz, a mesékből költészet és oltártűz.
A képzelet szóról szóra emlékezik.

A kalligráfus története
A történet, amit el akarok beszélni, elbeszélhetetlen, mert Eloise sza-
vaira nincs szavam. A tündért, akitől a történetet hallottam, én ne-
veztem el Eloise-nak. Ma sem tudok róla többet, mint akkor, amikor
még nem ismertem. De ő csillapította le a testemben ólálkodó fe-
nevadat, és szelídítette meg a tengert, amely csontjaimban csobog.
Meséi közül a legszebbet szeretném most továbbadni, de nem
megy. Sivatagos a szám, béna a nyelvem. Néma vagyok, mint a bar-
langokban nyugvó holtak, vagy mint egy írnok munka közben. Le-
gyen kalligráfus. Hogy a hasonlat is, a betűk is ékesebbek legye-
nek. Az elmondhatatlanról pedig tanúskodjék csak kalligrafikus
hallgatásom. Különben is elkéstem már a beszéddel, el az élettel.
Későre jár. Minden hold felkelt. Elfújom a gyertyát, bemenekszem
az ágyba. Egymagam vagyok, mégse egyedül. Itt van újra, mint
azóta minden éjjel. Kezemet imára kulcsolja, és lehunyja szemem.
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A híd
— Ezen a hídon nem kelhetsz át! — mordult rám a troll, s egy ágas-
kodó, szőrös villamos tántoríthatatlanságával magasodott fölém.

— Nem is szerepelt a terveim között — próbáltam barátságos
modorban szót érteni a szörnnyel. Szája egyik sarkából nyál, a má-
sikból vér csorgott. Közben levettem a hátizsákomat, s kutakodni
kezdtem benne. Megtermett szendvicset halásztam elő. A morcos
strázsa felé nyújtottam.

— Biztosan megéheztél az évszázadok alatt. Fogadd el, jó szív-
vel adom. Mogyorókrémes — tájékoztattam, és magam is elámul-
tam, hogy se a hangom, se a kezem nem remeg. — Lefogadom,
hogy ízletesebb, mint a csontos és sikoltozó átutazók, akikben eddig
részed lehetett.

A troll szeme elkerekedett. Meglepte az őszinteség, a bátorság és
a jóindulat, amelyek elegyét bölcsebb történetek szeretetnek hívják.

— Te nem félsz tőlem — bökte ki tanácstalanul, magához véve a
csábító csomagot.

— Nem — mosolyogtam.
— Pedig kettéharaphatnálak elevenen. Ha át akarnál jutni a túl-

partra.
— Talán meg is kísérelném, ha nem állnád az utamat — magya-

ráztam türelmesen. — De nyilván oka van, hogy itt állsz. Tudod,
mit? Szerintem nem is a hidat őrzöd.

— Hát?
— Engem.
— Tessék?...
— Rám ijesztettél, hogy megóvj az átkeléstől (pontosabban az

elevenen kettéharapástól). S ez ráébresztett, mennyi dolgom van
még itt, ezen a parton.

A troll nem válaszolt. Átszellemült arccal majszolta az édes kin-
cset.

— Holnap is jössz? — kérdezte aztán békülékenyen, s a lapoc-
kája furcsán megzörrent.

— Holnap is — válaszoltam.
— És lesz nálad szendvics? Úgy értem, mogyorókrémes — pi-

rult el, és a homlokára ismeretlen fény vetült.
— Lesz — mondtam halkan, boldogan.
— Akkor várlak. Szervusz, vándor.
— Szervusz, őrző.
Fütyörészve sétáltam vissza a fák közé, fel a dombtetőre. Csak

onnan alátekintve tűnt fel, mennyire gyönyörű a troll szárnya, s mi-
lyen makulátlan glória süt borzas feje fölött.
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Angyalok cselekedetei
Minden rendben lesz, mert minden rendben van. Akik azt mondják,
a mennyország csak mese, megfeledkeznek arról, hogy a mesék iga-
zak. A napfény tündérnyelven beszél, azért nem értjük.

�

Megakad torkunkon az élet, s mikor fulladozva segítséget hívnánk,
szavunk zsoltár lesz és drámai jambusok. Árnyékszobrász az
aranymívesek földjén: nemde tükreink foglya mutatkozik be így,
józanabb életeiben? S olyankor boldog, mint aki driádba szerelmes.
Vagy olvas a fák gondolataiban.

�

Nincs baj, csak kancsalul nézünk körbe. Úgy élni, hogy életünk uj-
jongó válasz legyen Pascal valahány kérdésére!

�

A hit az eszmélet szabadesése. Nehéz időkben súlyokkal szövet-
kező társ a szerelem.

Gyalog kel át a tengeren a szél, hogy hírt hozzon erről.

�

Ha dobogás hallik a falból, a derű lovagjai közelednek. Ha meg-
reccsen az ágy, az erdő polgárai nyújtózkodnak az égig. Egyetlen
név a válasz minden kérdésünkre. S mindennek szeretet a másik
neve.

�

Máglyakompatibilis bűneinket angyalok cselekedetei teszik — nem,
nem semmissé: kínzóan ragyogóvá. Míg egyetlen, végleges mo-
solyba nem simulnak a világ gyűrődései.

�

A tengeren a sziget, a szigeten a kert, a kertben a torony, a torony-
ban a könyvtár, a könyvtárban te, szemedben a tengerrel: minden
rendben van, mert minden rendben lesz.
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