
— És ha megszöktetik? — kérdezte az egyik katona.
— Azt szeretném én látni — nevetett föl a tiszt. — Két géppisz-

tolycsővel az oldalában… De azt mondjátok meg, ki harangozott!
— Hiába mondanám, hogy az Úr akarta így, nem hinne nekem —

mondta a pap. — A hívek meg a litániára jöttek. Átmegyünk a
templomba, közösen imádkozunk, aztán mindenki hazamegy.

A toronyban újra megkondult halkan a harang.
— Riadó! — üvöltötte a százados. — Őrmester, kérjen erősítést!

Lőjék szét a rohadt civilek seggét! Mi van itt, pórlázadás?
Az őrmester kirohant, az ajtót bezárták. Egy lélek a küszöbön se

be, se ki. Kintről először kiabálás, asszonyok sikoltozása hallatszott,
aztán pattogó parancsszavak, néhány géppisztolysorozat, majd
néma csönd.

— Nahát! — szólt a százados. Nagyot húzott a kehelyből, és a
kézfejével megtörölte gyöngyöző homlokát. — Faragó tizedes,
hozza ide a gépkocsit az ajtó elé! Indulunk. A fegyvert kibiztosí-
tani! Egyetlen gyanús mozdulat, és lövünk.

— A civilekkel mi legyen?
— Nem a maga dolga, tizedes! Majd az őrmester elkíséri őket a

Hortobágyra. Ott kiabálhatnak az Istenük, meg a papjaik után…
A két leponyvázott teherautó elindult, és temetői csönd borult a

kisvárosra. Senki senkitől nem mert kérdezni semmit. Csak a szá-
zados üvöltött föl néha a laktanya folyosóján: „Azt mondjátok meg,
ki a hétszentség harangozott?!”

Labirintus és
vadgalamb
Ablakról ablakra koppan,
repedt üvegtáblák közt vergődik,
érintetlenül a hipnózisban,
akárha láthatatlan selyemzsinóron reszketne,
egy vakító tenger fölött.

A szép selyemszál a szárnyába gabalyodik,
halk jégdaraként hullnak
a párkányra kékes tollpihéi,

viszontlátja a tér partra szegezett kereteit,
bálnauszonytól a faágakig, 

KIRILLA TERÉZ

610

Ágoston László_Kirilla Teréz_Layout 1  2013.07.15.  12:46  Page 610



és az öröm fölszakadó krátereit,
mint egy hóhullás mozdulatlan kristályait.

Végül halántékról halántékra lép,
a fej érzékeny hajlatait,
a gondolatok fészkét tapossa,
iszonyodva, lelassulva és szomorúan,
az emberarcot hordó galamb.

Talán egy labirintus kijáratát keresi.

A külső nem a belső álruhája,
azt hiszem, épp fordítva,
a lélek hordja magában a testet.

A kiáltás elhal a falakon,
de ez a végig verdesett délután,
mint egy megfejtetlen holt-tengeri tekercs,
a szárnya alá göngyölődik.

Ha egy angyal a földre szállt,
végül mindig talált egy embert,
akár férfit, akár nőt,
akit köszöntött, vagy szorosan magához ölelt.

Feltépte az időt,
és a láthatatlan tengelyét az emberi testnek
a saját arca felé fordította.

A madarakon könnyű sebet ejteni,
de a lélegzet párás mélyén
nyolcsugarú fénnyel árad az érintés.
S a labirintus márványfalai közt a test,
akár az örömtűz.
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