
nézek lefelé, mert alattunk most világosodik ki a város, a házak, hidak, reklám
fények és keresem, hol is a rní otthonunk? De a ház már bérkaszárnyák közt
búvik meg, eltakarják, fel nem fedezhetem. Az ötödik templom, az" ötödik szent
sír, a várkápolna - itt távoltartanak a felvont pallosú, gyertyafényben csillogó
sisakú, mozdulatlan testőrök: Krisztus halott testének jelképe előtt, sötétlila bár
sonyruhában, arcára szorított halványlila fátyolban, maga a Főméltóságú asszony
imádkozik, s anyám meghatott: egy ilyen előkelő személviség ilyen vallásos;
de nemcsak a nemes hitet becsüli benne, a kuncsaftot is, a kormányzóék nálunk
veszik a zsörnlét, kenyeret, s anyám a kis specerájos Guthnét is becsüli, hisz ő

is kuncsaft, akárcsak a Bristol, Ritz, Hungária. A hatodik templom a Helyőrségi,

lassan már fáradok a nagypénteki hívek áramlásában, torlódásában. a hetedik
a Mátyás-templom, megrabolt oltárok közt nyüzsgő, ide-oda sodró tömeg, rémülten
szorítom anyám kezét, a karjaiba kérezkednék legszívesebben, pedig el sem
birna, s már fogytán bennem az ima, s egyre csak azt mondom: .,amE'n, amen",
s ez bármilyen kevés, gondolom, magában foglal mindent.

Már a Szentháromság szobra előtt.

- Most hazamegyünk. Az utolsó szent sír, a ráadás. Ahogy piarista diákhoz
illik, a kápolna.

De előbb a Russwurmba megyünk, Nagypéntek van, nagyböjt, s anyám kü
lönben is sokat adakozott az Egyház céljaira, rajtam kell takarékoskednia.

- Csak egy francia kremest, - mondja szigorúan, s nem vitatkozhatni vele.
- Húsvétkor majd zabálhatsz mogyoróstortát.

Előttem a tányérka, a csinos, fehér selyemkötényes idős kiszolgálólány. Anyám
fizet, s szemrehányon mondja :

- Finike, tavaly olcsóbb volt a francia krémes!
- Kérem, nagyságos asszony, az infláció.
- Tudom. De ha drágább, miért kisebb az adag?
Azok az adventi hajnalok! nagypénteki délutánok!
Most vasárnaponta szűk kis kápolna, néhány hivő, ismerős valamennyi. Már

más a lépcsőima. De azért hallom így is:
- Introibo ad altere Dei.
És mást felelek, mínt akkor, hajdan. Ezt felelem:
- Deus meus, miserere senectuti meae. - Es megismétlem, és imádságok

helyett ki tudja hányszor haitogatorn: - Isenem, Istenem, irgalmazz öregségemnek.

BÁRDOSI NÉJ;lETH JÁNOS VERSEI

Mecsehi séta

A viola-kék ég alatt a napban
emelódik a város, zöld tetójén a dómnak
táncol a fény, négy kucsmás-tornya alatt
ódon kis utcák futnak,
s mint egy film-szalag
a sziklás hegyoldalban
bivaly-fekete tehén legel,
körben a gyárak barna kendője leng,
vékonyan. ezüst-patakként csorog
a déli harangszó,
párája arcomat éri
s egy percre,
mintha boldog is lennék.
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.ti. nyúl regénye

FRANCIS JAMMES EML:tK:tNEK

Mindnyájunk életéről szól
ez a nyúlfarknyi könyvecske,
szerepel benne nyúl, galamb,
csíz, farkas. de ember egy se,
csupán a holt Szent Pereticke,
az is lélekben jár alant
kepék közt, a tüskés tarlón.

Csodálatos ez igy együtt,
összefüggő lét keserve,
csupa érzés, vérzés, bánat,
mi:ldnek van már egy lőtt-sebe,

minden lövést az ember tette
s fején glória is szállhat,
csak vad marad, míg sebet üt.

Ki tudja összefogni azt,
hogy szegény állat mennyi bajt
s-::em'ed s tűr értünk halálig,
mindezt az emberek miatt,
fújd, Ferenckém nád-sípodat,
tedd jobbá, ki vérre vágyik
s gyomlálj szívünk1;Jől rosszat, gazt.

Tanulságos a nyúl-regény,
kiben lélek vert, remegés,
7 iadt szeméből könny patakzott,
mikor a végső puska, kés
nunatta hogy az élet kész
s nem látott többé földi aklot:
félni kell, míg az ember él.

Fényjelek

Elfutó életem felett,
mi húzza .meq a fény jelet?

Ha osszeqezem, nem tudom,
a dalt is csupán dúdolom.

A mondhatatlan szebb nekem,
benne a valót szeretem,

Az egy mellett a másikat,
amely így együtt átitat.

Emlékeimben kutatom,
mi is volt szép az utamon?

Mi"lden és mindig az a jel,
boldog, ki küzd és énekel.

S egy szívbe minden belefér,
fekete mellé a fehér.

Madúch

Falusi árnyak. zordság és magány
borult rád. mikor minden veszve már:
a gazdag élet. asszony és remény
és csillag se volt életed egén.

Csak leroskadtál magadba, borús
álmokat látva. zordon koszorús,
s a sztregavai köd, a gyilkos éj
üldözött, mint a fojtó szenvedély.

S mikor fogytán volt gyertyád és erőd,

megálltál akkor a végzet előtt,

s a költemény, az Ember végzete

fölcsendült, mint a végzetes zme,
a kőbedermedt dallam, a titok,
mit rejtenek folyók, dolomitok.
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