
Birsalmafejü mÃlttalan s´t¢ts¢g.
A rÀncok futÂn´v¢nyk¢nt benûtt¢k.
Leng a sz¢lben az ¡res koponya.
Menni akarna, nem tudja, hova.
K´r¡l´tte a szakszerü dadÀk
mosogatjÀk a semmi d¢monÀt.

Ilyen holnapot nem ¢rsz semmik¢ppen.
Csak tûled f¡gg a m¢gis vagy a m¢gsem.
MÀs nem kell, csak egyetlen pillanat,
¢s hogyha nemet mondasz, megszakad.

Gergely çgnes

A FOLIGNñI SOKSZ¹G

FolignÂi Angelica (1248ä
1309) egykor elk¢nyezte-
tett fiatalasszony, amikor
mindenkij¢t elveszÁti, bel¢p
Szent Ferenc harmadrend-
j¢be. LÀtomÀsait gyÂntatÂ-
jÀnak, Rajnald testv¢rnek
besz¢li el.
(Sch¡tz Antal: A SZENTEK

°LETE. Pantheon, 1932)

LÀtomÀs a lÀtomÀsrÂl: mer-
refel¢ vilÀgÁt Angelica ko-
lostori lÀmpÀsa, Àrokba, or-
szÀgÃtra, f´lfel¢?

K¢sû ¢jjel. A kolostor k´r¡l
elszÂrt ¡vegcs¢k, pipereholmik.
Kileng a lÀmpÀs. Messze kinn az Ãton
a sÁrrablÂk lÀbnyoma porzik.
A vaskilincset valaki lenyomta.
Csak az angyalok ¢s a szentek
f¢rhetnek Àt a kulcslyukon.
A kalmÀrok is erre mentek,
most egy Àrokban ¡lnek valahol,
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hÀtuk lapos, mint sÀska hÀta
ugrÀs elûtt. Mit ¢r a kalmÀr
Àru n¢lk¡l? Aki bejÀrta
a f¢l vilÀgot, KÁnÀt, IndiÀt, ArÀbiÀt,
besz¢lt a szÀszokkal, sakkozott
a frankokkal ä rablÂk nyelv¢n
nem ¢rt. Kinek vilÀgol ott
a kolostorkapu f´l´tt a lÀmpÀs?
De d´nthet-e a lÀmpab¢l?
Foligno csipkegall¢ros leÀnya,
Angelica, mivel a lÀtomÀs fel¢r
a rem¢nys¢ggel, a ferences rendbe t¢rt,
¢s elragadtatottan lÀtta, hogy a
kulcs k´r¡l lassan Àradnak
befel¢ a l¢nyek, sz¢toszolva
a p´tt´m cellam¢lyben. TÀrstalan
nem lesz t´bb¢, aki ide szegûdik.
Megsz¡nteti a hatÀrokat,
az ¢git ¢s a f´ldit,
a glÂriÀs, a tagolatlan l¢tez¢s.
TalÀn kinn, ûk is angyalok ¢s szentek,
a sÁrrablÂk. S akkor majd megÀldjÀk
a vÀndor kalmÀrokat, akik erre mentek,
akik az Ãton v¢gig erre mentek,
s most egy Àrokban ¡lnek valahol,
hÀtuk lapos, mint sÀska hÀta
ugrÀs elûtt. De semmi nesz. Sz¢l araszol,
¢s t¡csk´k hangja az Àrokparton,
s a kolostor k´r¡l elszÂrt ¡vegcs¢k,
pipereholmik a lengû f¢nyben, s benn
a soksz´gü hajnalok, a hosszÃ est¢k ä
de ha egyetlen bün is el¢g az
elkÀrhozÀshoz, az ¡dv´z¡l¢sre
egyetlen jÂtett is elegendû! S a hÀzfalon
hetvenegy irgalom sugÀrzik! °s ha m¢gsem,
hÀt ott a ments¢g, hogy Isten elrejtette
szem¡nk elûl az ellent¢teket
s az ellent¢tek egys¢g¢t! Hol a hatÀr,
honnan tudom? °s ha a lÀmpÀs t¢vedett?!
A utakon a sz¢l bejÀrta a sz¢ttaposott
Àrkokat, a szilÀnkokat, a nyomokat. Angelica
a f´ldre t¢rdelt. BÀrmi t´rt¢nt, l¢gyen ÀldÀs
a nyomorultakon. Egy frÀter tolla percegett.
Odaf´nn opÀlk´nnyeket sÁrt a lÀmpÀs.
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