
vakulnak meg a szemek. Nem tudta, mit cselekszik, mert csak a mecha-
nizmus, a látvány érdekelte. Fogalma sem volt arról, ha árt a fának, árt a
léleknek is, mert a lélek átjár minden életet. 

A régi öregek még megkülönböztetett tisztelettel viseltettek a világ lát-
hatatlan része iránt. Nagyanyám, ha elvágta egy csirke nyakát, azonnal
földet dobott a kiömlő vérre „nehogy a vér az égre kiáltson”.

A Nagymama rejtelmei megírását követő éjszakán felelőssé tettem
magam azért, mert a fiamban nem alakult ki fogékonyság a magasabb
rendű értékek, a többletdimenziók iránt — egyfajta érzéketlenséget való-
színűsítettem nála. Másnap tovább töprengtem ezen a fájó kérdésen, de
kerültük egymást a gyerekkel. 

Harmadnap azonban fordulat történt. Este bejött hozzám a fiam, és tö-
redelmesen beszélt:

— Attól a perctől fogva, hogy felmerült a barátom és köztem: a kereszt
is lehetne cseretárgy a haveri bizniszben, volt bennem valami rossz érzés,
mintha valaki azt súgta volna: a kereszt nem arra való, hogy üzleteljek vele.

Ezután elővett egy üvegfedelű, bársonypárnával bélelt díszdobozt. Ő ké-
 szítette a két nap alatt, amíg szót se váltottunk egymással. 

— Arra szántam, hogy benne tartsuk a keresztet — mondta, és kezembe
adta a dobozt.

Mint afféle barkácsolni szerető ember, szakértő szemmel felmértem:
remek munkát végzett. Olyat, amilyenre csak akkor vagyunk képesek, ha
a szívünket is beleadjuk.

Mielőtt
Megnyugtató halált adj, Istenem,
még csendesebbet, mint az életem,
bár elhallgattam gyakran, ami fájt,
akárcsak Te, mit rád mért a világ,
a teremtett a lázadás korától,
mikor kitört az apai karámból,
és vágtatott a végső végtelenbe,
ahol a Tér és Idő egymást metszve
sarkosan fordult át a negatívba,
állíts meg engem, mikor nincs már vissza,
mert arról Te tudsz egyedül, Uram,
mikor cseng le az utolsó futam, 
ahol lehajlik minden pálya íve,
akkor mutasd meg magad színről színre,
mikor még jó szemed tükrébe nézni,
mikor gerinces, férfi még a férfi,
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mert azon túl tudatot rág a féreg,
az önmagát is szétbontó enyészet,
akár a vers, ha fullad, magát írva,
csak karcot ró a merített papírra,
mely mint a víz, ha szél borzolja mélyét,
és bizonyossá válik minden kétség,
a bevallottan megbocsáthatatlan,
amelyben tisztán néhány pillanat van,
mi múlt tavából megszülethetett,
csak csobbanása töri meg a csendet,
ahogy a vízcsepp tükrébe visszahullva
gyűrűket fodroz, ebből támad újra
arc után arc, a mélységből kilökve
a felejtéstől megkövült közönybe,
találkozások mozgó metrólépcsőn,
mikor az élő odalenn, és én fönn,
a visszapillantó tükrében fonákja,
a föl-le, föl-e örök változása,
filmszalagon, mindenütt, mindenképpen
hálálkodás a tompa aknafényben,
mit eltakar, az elhalt, fel nem éled,
hol két tekintet még metszhette egymást,
én leplezetlen, mint a megberetvált,
és fekve, kiben nincsen már szemérem
a ki nem mondott vétkek sűrűjében,
és most mégis: tettem, amit tettem,
így feltámadtak mind, akit feledtem,
kik ikonosztáz, szentély szent fala,
nem metrós bűz, de tömjénfüst szaga,
sajnálkozás, ha eljött, úgy legyen,
mi tiszta volt, felhőtlen, eleven,
kik homlokom letörlik, mossák testem,
akkor majd arra lássak önfeledten,
nem ara, ami tagadásba hull,
mikor elválaszt rossztól jót az Úr.
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