
Hát igen. Volt nagyapám. Hogy tanultam-e tőle? Nem tudom. Any-
nyit mindenesetre, hogy vénségemre precíz, pontos ember lettem
én is. Nap mint nap szótlanul, megátalkodottan végzem a dolgo-
mat. Vésem a koponyákat, ceruzával, fehér papíron.

És hát a testvériséget ismételgetem én is, valami olyasfélét, amit
Jézus tanított. A szabadság, ez az illúzió (ez a maszlag) az én éle-
temből valahogyan kimaradt. (Arra, hogy senki sem egyenlő, meg-
tanított a tapasztalat.)

Az új dolgokkal én is hadilábon állok. Nincsen autóm, és nem
emilen küldözgetem a kéziratokat. Egyszer úgyis vége lesz ennek a
virtuális világnak, ami most a nyakunkba szakadt.

Végül, az elesettekhez húzok én is. A Katolikus Szemlében róluk
írom a dolgozatokat. (Elmúlt száz év, sok minden megváltozott: a
katholikusról például a h-betű lemaradt.)

Volt egy szobor a családi kriptán. Nagy, nyitott könyvön ül egy
bagoly. „Krisztusnak szeretete serkentett engem!” — hirdette a fel-
irat. Hit és tudás. A bagoly nemrég elrepült, a felirat lekopott. Nagy-
apa sírján csak a nagy, nyitott könyv szomorog.

Most pedig lejár a kripta tulajdonjoga is. A temetőt eladta az
állam. Az üres katakombát lerombolja az új tulajdonos. Más kerül
a helyére. Nagyapámról csak ez a néhány sor marad.

A város
A város honfoglalása volt ez a
folyó partján,
kitakarózott lassan a művelt
mezők idejéből,
s lármákat futtatott rá még az
éjszaka legmoccanatlanabb,
legrégebb óta terpeszkedő csendjére is.

A lelkekben kikalapálta a
fémes tartóvázat,

a villanyfény aranytűinek
aláfektette a huzalokon
kapaszkodó madarakat,

és aszfaltcsíkokba ágyazta be
az esti merengésben
elfutni akaró Tejutat.
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Fotó
Igen, egy fénykép készül majd
rólam és rólad és
rólunk is minden bizonnyal,
ha egymáshoz
közelebb megyünk,
s egy pontozódik ki
csupán…
az égbolt.

Ott állunk majd a ház előtt.
Bár állhatnánk akár a
tengerparton is.

Nyitott szemünkhöz
kamerát emelnek,
s a csontig látnak a kamera
mögött igyekvő szemek.

A képen a kezünk egymáshoz
ér. S fehér sirályok repkednek
csontjainkban. Nagy az a
tenger nekik, mely bennünk
hullámzik már évek óta.

A pihenéshez kellően
megtámasztott cölöpök kellenek,
és sirálylábakhoz szokott apró,
érdes felületek.

Tollukon víz csillog,
görbül befelé,
akár a visszanéző napsütés.

S a fotókon felcsap a víz.
Az égboltra támaszkodna ő is,
akár a halandó, ki,
ha testéről leszakad,
az esés helyett inkább
lelkét ereszti szabadon.
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