
- Hát ... - a pásztor nehezen tudott válaszolni, nem volt kenyere a szó,
de érezte, az ácsmester okosabb 'nála, körültekintőbb, messzebbre lát. - Tu
dod mít, lesz ahogy lesz. Örüljünk, hogy a fiad egészségesen megszületett. Min
den jót kívánok.

Ekkor újra zengett a kardal, alleluja! alleluja! -szólt aranyhangon a har
sona. S ebbe a különös, égből származó zenébe most új muzsíka keveredett.
Cirpegő lant, dohogó dob, csilingelő harangjáték, pöfögő dúdaszó.

József, az ács, a közeledő hangok felé fülelt.
- Búcsúzzunk - mondta. - Illik ott lennem. Megérkeztek.
- Kicsodák?
- A három királyok - mondta. - Gáspár, Menyhért, Boldizsár. Az egyik

állítólag szerecsen, de nem tudom, melyík, üdvözölnöm kell őket. UgyanIs, as
angyal meghívta őket. Még áldozatot is hoznak magukkal. Bocsáss 'meg. Azt
hiszem, lesz időnk elgondolkodni azon, amiről beszélgettünk.

- Lesz - bólogatott József, a pásztor. - Míg a fiad felnő.

- És talán azután is.
József, az ács, ahogy kötelessége. a jászol mögé állt. Mária visszatette a

szalmára megnyugodott, jóllakott kisdedét. A szamár bután nézte a jövevénye
ket, a tehén közömbös volt, meg-megnvalta - bár az anya elhessentette jó
ságos, érdes nyelvét - a kisdedet. Az egyik három király fehér volt, a másik
arca szürkés, a harmadik pedig; valóban szerecsen, Meghajoltak, átadták áldo
zatukat, aranyat, tömjént, mírrhát,

A többi pásztor, valamennyi, továbbra is térdelt. S most József átlépdele
közöttük. átfurakodott a hár-im királyok díszes, muzsikáló kiséretén. s már ott
is volt a íászolnál, a kisded előtt, aki majd megváltó lesz, igazságot hoz. A
három királyok megdöbbenten figyelték, - mit is keres itt ez a rongyos?

Joízsef pedig, az elkésett pásztor. elsírta magát, s a kisded mellé tette a
jászolba a sebzett, de már vidor tekintetű' kísbárányt,
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Athághatatlan napjaid halálos,
"álZadra kúszó szennye fojtogat.
Oveg-cellák. beton-falak: a Város
/r.PTíti be gyilkos magányodat.

Még visz, sodor az arcuk sárga sodra,
Qzoknak, kik most úgy vannak veled,
hogy lúgos árnyuk sulykolása mossa
s öblíti széppé szutykos csendedet.

Megtép a szél, s hiába foltozod már
rongyos virágok szirmát, hogy velük
takard didergő vázad: azt, ki voltál ...
Lefoszlik rólad condrás szégyenük.

S már nem takar a barkák hallgatása,
a jázmin-csipke-táj, a csillagok;
nincs szád se már, hogy mindezt elkiáltsa,
s erőd sincs már, hogy mindezt eldadogd.

Kifordítod a felhők szürke rongyát,
kitorditoti az Istent, mint apád
kopott kabátját... s várod visszamondják
örömöd ízét, kint, az éjszakák.

Sarlósodik a bánat, és magányod
nyii.szítő, lompos félelme ugat.
Kaparj gödröt a szélben, és a sáros,
tavaszi csendbe rejtsd el· arcodat.
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