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tiltakozásul fellángoló görögellenes zavargások során - kifor
gatta őket a sírjaikból és a szélbe szórta.

A görög pap gyöngéd szeretettel veregette meg a fiatal imám
vállát, majd hozzám fordult, és törökül így szólt: "Amikor meg
hallotta, hogya tömeg erre tart, idejött, valamennyiünket össze
gyűjtött, és elbújtatott a mecsetjében. Isten megemlékezik majd e
tettéről ama rettenetes napon, az Ítéletkor."

Visszatértünk a csaknem teljesen elhagyatott monostor egy
másik épületébe, ahol a pap kinyitott egy kicsi, jeltelen ajtót, s
lekalauzolt bennünket néhány lépcsőn egy márvánnyal kerete
zett, meglepően ép kriptába, amely minden jel szerint elkerülte
a fosztogatók figyeimét. Odalent, a kút márványmedencéjében,
amelyet egy természetes forrás vize táplált, három hal úszkált.
Testük egyik oldalát fekete foltok borították, mintha csak megég
tek volna, másik oldaluk viszont makulátlanul ezüstös volt.
Mintha e csodálatos halak sértetlenül vészelték volna át a Bizánc
bukása óta eltelt négyszáz esztendőt; s éppen nemrégiben kerül
ték el csodával határos módon a lázongó csőcselék újabb roha
mát. A hideg futott végig a hátamon, akárcsak Isten ujjának
vészterhes érintése Gerard Manley Hopkins költeményében. Ott
álltunk hárman, háromféle hitben nevelkedve, ám mégis egye
sülve abban a tiszteletben, ami mindazoknak kijár, akik igyekez
nek a saját hitükhöz hűségesek maradni.

Nacsinák Gergely András fordítása

Türelem
Nem lehet kivárni, rózsát nem terem.
Elnyerni sem, abokréták
hervadnak, szószólói
berekednek, elutaznak.

Ilyen a türelem. Az állomáson
nincs rend, nincs ültetés.
Láthatatlan jelzó'k nyújtják a perceket:
a vonat tolat, feltartóztathatatlan.

Kérlelni nem lehet, engesztelni sem.
A gyorsot várjuk, hat szál rózsa a kezünkben,
de a látomás becsap, nem tűr semmit:
visszafelé sül el, mint mindig.
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Pontatlan
Pontot soha, legfeljebb vesszőt:

hadd folyjon a beszéd pontatlanul,
hadd ürüljenek a szótagok.

Zászlót teszünk ki, nem pontot:
lobogjanak az alakzatok,
lépjen ki medréből a mondani-való!

Robbantsuk fel a közmondásokat,
ne szóljon ékesen az ünnepi szónok,
veszítsék fényüket a kényes szavak és mögéjük

ne rejtőzködjék senki.

Történések
Vadregényes történetek az utcasarkon,
törvénytelen jelenetek az udvaron:
több szem több jelt lát. Fényeset.

Regénybe illő események a fasorban,
ez a lényeg. És legények,
jólfésült és szépreményű legények
a kopár fák között, a látomás szegletén.

A regény reménytelen, a fény megtörik,
az angyallekapcsolja törékeny szárnyait.
Nem történt meg semmi: ez most világos.
Vajon ki döngeti a pokol kapuit?
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