
- A nagyságos asszony emléke végett! - mondta, mikor Bodnai
kérdőn ránézett. Hát igen. Ez maradt Mártából. Magányában, urialmá
ban, lassanként kissé kedvelni kezdte az agavét. Útban van, izléstelen a
lomberdős vidéken, de van ! Tizenötéve, tizenhatéve, tizennyolcéve. húsz
éve, van! Megvolt az agávé akkor is, mikor szerették egymást. Míkor
Lacika született. Marika négyéves korában félt tőle, és rettegésében. hí
zelegve "agajé néninek" szólította.

Mikor Molnár elment, leült átnézni egy jelentést arról, hogy meny
nyit pusztultak az idei fagyok miatt a facsemeték. Gondolkozatt s maga
elé nézett, a növényre. Egy kissé hasonlít ennek az agavénák a jellege
Mártára, gondolta, s utána nyomban: No tessék! Most én atropomorfi
zálok - egy növényt!

- Tegye be az ajtót! - ordított hirtelen Karánéra -, húsz fok mí
nusz van odakint. Nem érti? Meghűl az agavé.

Az öregasszony felhorkant:
-- Az imént meg azt tetszett mondani, hogy azért, amiért hideg van,

szellőztetni is kell.
Bodnai a félig nyitott ajtót nézte s felugrott. A küszöbtől arasznyira

egy girhes őz állott reszketve.
- Menjen, menjen Karáné - mondta.
~ Csak nem akar szénát adni neki? - mormogta Karáné, mert

amint átment a verandán a konyha felé, ő is meglátta az őzet. - Elfo
gyott az állomány, mérnök úr, most már a lónak sincsen! - S hangosan
betette maga mögött az ajtót. Az őz megrettent az ajtócsapásra és el
rohant. De húsz méternyire a verandaajtótól megállt. Ingó fülekkel, rán
gatozó pofával visszafelé szirnatolt. Bodnai végtelen lassúsággal tága
sabbra tárta a veranda ajtót. Nesztc1enül a kályha mellé húzódott.

Meglátta az agavét az üvegajtón át, állapította meg magában. Nem
tudom, gondolta, milyen savakat termel ez a növény, de zöld.

Az őz vánszorogva, meg-megállva az ajtóig óvakodott. Bekukkantott,
de hogy Bodnai állt, mint a szobor a kályhától félig takartan, hirtelen
vakmerően beugrott és két hatalmas tüske között nekiesett az agávé
legszélső, kemény levelének. Tenyérnyit kievett belőle, aztán a hango
sabbat lélegző férfira bámult és kirohant.
. Bodnai alaposan megfigyelte az őz bőrének minden folt ját. Ha nem
döglik bele s visszajön, merengett, de miért is döglene? Az éhség bizo
nyára nemcsak vakmerőségre hajt. Valószínű, hogya szervezet is résen
van. S nyomban kitermeli azt, ami ezt a szekatlan eledelt emészthetövé
teszi. A széna tényleg elfogyott ezen a mindennél hosszabb télen.

Másnap kitetette őz-teleltetőnek a húsz év emlékeit idéző agavét. .

•

Az egyetemes egyház szelleme, íme a lelkünk lel/ce. Lépjünk hát közösség
be az összes szent lelkekkel és imádkozzunk ma azokért a lelkekért, akik
szenvednek; oldjuk [et őket vágyaik alól, vásároljuk vissza, amit elvesztenek,
hogy visszaadjuk azt neJeik és vissza.adjuk a mi isteni főnk Testének, Mű

ködjünk kiizre a megváUó műben, nem a lényegében, hanem az alkalmazásá
ban; gyorsítsuk az isteni vérkeringés t a beteg tagokban.
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