
Nem vagytok azok. Én kötlek össze titeket. Megint fölemelte a
kötelet, aminek az egyik részén egy pár csepp vér látszott.

Csak nem azt akarod mondani, hogy megölted a kislány anyját is?
Nem én öltem meg. Rengeteg rád valló bűnjelet hagytam ott. De

persze azt a szerencsétlent senki se fogja keresni. Ha nem vered
nagydobra a dolgot, tiéd a gyerek, fölnevelheted.

Ekkor zörgés hallatszott az ajtóból. Vagy inkább kaparászás. Fé-
lénk köhögés.

A koldus fölpattant az asztalról és kését Klausnak szegezte. Ra-
vaszabb vagy, mint gondoltam. Máris rendőrt hívtál?

Butaság.
Van itt hátsó kijárat?
Nem ott jött be?
Tudod, hogy nem. Én ide rajtad keresztül járok be. De most alig-

hanem másfelé kell menekülnöm.
Betegyem ebbe a zsákba?
Még csak az kéne, hogy malacokkal cipeltess el! Ide a pénzed,

vagy elvágom a torkod! Mondta, és kését Klaus nyakának szegezte.
Ott van annak a pultnak a fiókjában.
De becsületesen szerezted?
Persze.
Akkor nem jó. Nekem csak fekete pénz segíthet.
Olyannal nem szolgálhatok.
Megint kaparászás hallatszott az utcai ajtó felől. Ki az, kiabált ki

Klaus a tulajdonos magabiztosságával.
Ne! Mért árultad el, hogy itt vagyunk?
Hiszen maga már itt sincs. A hátsó ajtó nyitva van.
Na jó. Nem bánom, ez egyszer megteszi fehér pénz is, mondta,

és nagy sebességgel kiürítette a fiók tartalmát. Klaus valósággal fel-
lélegzett. Túl sok pénz gyűlt már ott össze, és túl régóta nem nyúlt
hozzá.

A rabló feltépte az ajtót, és kilépett az udvar sűrű éjszakájába,
ahol azonnal elenyészett a sötétben. Az utcai ajtó csendesen kinyílt.
Az unokahúga állt ott. Kisírt szemmel és remegve.

Világmadár
Tandori Dezsőnek

Kicsinyke? Vézna?
Világmadár
lesz a veréb, ha
válladra száll.

HALMAI TAMÁS
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A Mozdulatlan
Áramlás
Sosem-voltba visszatalálni:
ez a maradók útiterve;
egy mozdulatlan áramlásnyi
tudat mélyén dobogó elme
éber álma, józan katarzis.
Isten országa tényeken alapszik.

Mint az angyal
Energiák szövetkezése,
anyagtalan anyag
a test, az álmok szövetére
hasonlító szavak

világával rokon
minőség;
egy jelenlétnyi alkalom,
hogy a lelkek sorsuk kitöltsék;

iramló áramok
alkotta állapot,
hogy akkor is maradjon szerelem,
ha nincs jelen a lét, ha nincs jelen

a hiány, hogyha épp Isten hiányzik.
Mint az angyal, kísér a test hazáig.

Közbenjárók
Elvillanunk, mielőtt megtanulnánk
világítani. Mint a hattyúk,
várunk, s vándorlunk, mint a hullám.
Amit elhagyunk, jótéteknek adjuk.
Szárnyatlanok lettünk: zavarna
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ölelésben, ölelkezésben.
Egy szó elég, hogy a magasba
a nyelvtani személy fölérjen.

A kertekben kerubbá túlzott
árnyak. A hold a lelkivezetőjük.
Repüléshez segítő súlyok
a hátukon. Ki vezet ki belőlük?
Sötétünkben vajon ki lát?
És ki hallgat helyette?
Ha tökéletes lenne a világ,
nem volna helyünk benne.

Isten szívébe bebocsátást
porózus szívünk ugye kaphat,
amíg a test botolvást
egy helyben caplat?
Fészek híján felhő se szállhat,
bár szeráfok a felmenői.
Fülünk is súg Isten szájának,
s már nem félünk egymással elvegyülni.

Mikor a tudat lelkesül,
átszellemül a lélek.
Összetorlódnak fenyvesül
fűből sarjadó fények.
Aki messze van, nem hiányzik:
közellétek adódtak össze
távolsággá, hogy éjszakáit
a nappal lénye összekösse.

Mert szabott útra készülünk,
mindenfelé iránya van.
A világosság nélkülünk
világtalan.
Halandó látja hamarabb
életükön a cégért:
Közbenjárók a madarak,
az égben értünk — és nálunk az égért.
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