
SZEGEDI-SZABÓ BÉLA

Felerősödött körülöttünk a kintről érkező fény, és agyuru
aranyán megcsillanva megsokszorozta a fekete kő erejét. Meg
fogtam Annamária néni kezét, hogy a maradék félelem is elmúl
jon belőlem. A fekete kő azt is magába szippantotta, és azután
engem is, a szobát is, apiacteret, árnyékukkal együtt a házakat,
a Holdat. Annamária néni kezét szorítottam, de még mindig
nem szorított vissza. Haragudtam: se nem szól, se nem jelez?
Bolond lenne minden öreg? Hát nem érti, hogy sietni kell?
Csöngettek, már veszettül rángatta valaki a rézgombot, és a han
goktól szétrobbant a fekete csönd is körülöttünk. Annamária
néni keze végre visszaszorított, és a levegőbe emelkedtünk, elrö
pültünk ketten a gyűrűbe nyelt falu fölött, lehagyva a többieket,
egy szempillantás alatt mindenkit. Boldogan szálltam volna vele
végig, de mint aki megbánta, hogy elvitt, félútról visszaparan
csolt, hogy apám várja a könyvet, és kűlőnben is, nem adják a
megváltást ilyen könnyen, te gyerek! Elengedte a kezemet, és
már nem is volt sehol.

A szobában fény gyúlt, visszazuhantam. Anyám, apám, ide
genek tódultak be. Anyám nagyon kiabált, de aztán torkán
akadt a szó. Mindenki elhallgatott, és a magas támlájú fekete
székben ülő asszonyt nézték. Apám azon az éjszakán nem aludt
otthon, anyám idegességében felborította a karácsonyfát, szétpat
tant az összes üveggömbünk, és az éjszakai harangok elűzték a
maradék karácsonyt is a faluból.

Másnap azt mondták, hogy Annamária néni meghalt. Magya
rázták volna, hogy megértsem én is. Tudtam, hogy éppen ők

azok, akik nem értenek az egészből semmit.

A szerzetes
Andrej Tarkovszkij emlékére

A dolgok így rejtik
Magukat: gótikus

Ablakodig érnek,
Mint hideg források

Fénysugaraktól tartka
Mélyén az érme,

Ha langyos iszapba simul.
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Odüsszeusz
hazatérése
Megvárni, míg valaki
Csendben átballag az udvaron.

Lépte könnyű

Indából font, tekervényes

Nézése ajtókon túli
Lépcsők magasába ér.

Leül a fal mellé.
Hideg arca előtt

Ősi bogarak szálldosnak.

Prospero
Most, hogy Milánó messze,
Mi oly soká. volt birtokom.

Már igazán nem sajnálom.
Nem csábít holdbéli séta,

Vad csillaghullások,
Sem cukornádillatú földi táj,

Éló'k léptei a vak fövenyen.
Tekintetem a tenger

Függó1eges vízoszlopait veszi célba
Az égbó1 lágyan vízbe hulló

Kötegeit a mennyei fénynek.
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