
- Hajítsd már, te ...
Egyik kezével még keményebben megmarkolta fia vállát, másikkal

nagyot lökött a karján. A kutya bukfencet vetett a levegőben és Iezu
hant a mélybe a habok közé. Egy pillanatra még felbukkant átvízesedett
bundájában, amint tétován megpróbált apró praclijával úszni, aztán egy
hullám maga alá temette.

Apja egyre osak fogta Elek vállát és leráncigálta a zsilipről. A ma
lom előtt penderített rajta egyet.

- Eredj haza.
Elek úgy lépdelt végig az ösvényen, mintha a láthatatlan malomkő'

továbbra is a nyakában csüngött volna. Az apja és a molnár a malom
ajtó küszőbén fejcsóválva nézett utána. Elek távolról még hallotta, amint
apja egy-két szóval elmeséli, mi történt közöttük, majd azt mondja:
.. - Neu; is tudom, mi tévő legyek vele. Mi lesz 'belőle? Nem is erre ft

világra valo ...
A malom zúgása elnyelte szavait. Elek görnyedten vánszorgott tovább.

Amikor a füzes eltakarta, a parton leroskadt egy kiálló topolyafagyö
mre. A víz sietett, hömpölygött, itt is, ott is egy-egy hullám vetette fel
magát a színén. Olyan volt, mindegyík, mint egy ártatlanul halálra ítélt
fuldokló kiskutya.

Szemét €2ÜStÖS ködboritotta el. Kopogva, esattogva újra megeredt
az eső. -

HEGYI ÚT.

Szűk hegyi út kanyarog fel. Úszi a táj. Csupa locs-poc~
fenn az ágon a lomb s földön a sárgn avar.
Jaj, hova letteik a kis madarak, hovatünt el a vigság'
Nincs fény, nincs szerelem s nincs tüzes ünnepi daL

Most CSGik a szél, a hamis, jajgat s kiabálja rekedten
téliesen-huhog6 és szomorú szavait.
Ordíthat tele szájjal, fittyet hányok a szókra, .
számon lá'ngol a fütty és a szivem csupa hit.

Ölbey Irén

MERT FAKLYAI, ERŰSSÉGEI 'ÖK A HITNEK ...

Az Úr épülő templomaihoz nemcsak
a szentek és a ezerzetesek. hordták a követ,
de mindig segítettek a megtiport, megalázott
asszonyok. Bízony mondom, kong6ü·res
boltozat volna sok istenháza, ha nem
koptatnák kövét térdük szelíd súlyával
a szeretet-vezeklők: az asszonyok. A hajnali
roráték fekete fejkendős nénikéi éppenúgy, mint
az esti misék megfáradt arcú munkáslányai.
Mert elhagyták Ot a tanítványok, el a férfiak,
sokszor csak az utols6 s6hajjal menekülve hozzá,
de halk kísérői, a nők, életük terhéve l együtt
az Övét is viszik s az imák dacLog6 örömhangján
több fohászt bocsátanak a tág ég felé,
mint ahány fúszálat érlel smaragd zölddé a föld.
Mert ftiklyái, erősségei ők a hitnek, az otthon
védői, s feltámadott Krisztus örök látói: az asszonyok.

Nagy Méda
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