
az elemzésére meg a szívére , ..
Nehéz volt elszakadni a fiataloktól :
Mónika és Kristóf val a mim ó d o n újra visszatükrözi
az abszolút Létet és Szeretetet.
Eljönnek ide ismét, bizonyára visszatérnek. Csak egy pillanatra mentek el, hogy
gondolkodjanak. , .
Mert létrehozni valamit, amiben az abszolút Lét és Szeretet tükröződik,

mindenképpen a legnagyszerűbb dolog!
De úgy élnek, hogy még nem tudnak róla.

ISTVÁN

Én sem tudtam jobban, mint ök, miről beszélt Ádám, aztán meg Teréz, Kristóf
anyja. És még azelőtt Anna, ki mintegy gyónásban, sok mindent felidézett Ádám
nak élete legutóbbi éveiből. Amikor már a Vőlegényről is beszélt, akinek az én
arcvonásaimat "kellett" viselnie, azonnal áttért Mónikára. Ezt az egyet értettem
meg leginkább: Mónika minden áron el akar menni tőlünk - de rniért, miért?
Én nem tudom határozottan, mit jelent: "visszatükrözni az abszolút Lét és Sze
retet vonásait" -, de ha Mónika. el akar hagyni bennünket, bizonyára azért
döntött így - és ezt nagyon is jól tudom -, mert mi ketten, Anna meg én,
nagyon rosszul tükrözzük vissza e vonásokat. Igen, ezt világosan megértettem,
és valahogy megint belémhasított a fájdalom.
És amikor mindezt fölismertern, egyszersmind - annyi év után először - meg
éreztem azt is, hogy be kell valamil vallanom, valamit, amitől egészen feltárul
a lelkem, és ezt Annának kell bevallanom (mintegy az önvádtól kényszerítve,
vagy talán még- inkább e kényszernek mindkettőnkre nehezedő súlyától - - -),
Mindenesetre odaléptem hozzá és átkaroltarn a vállát (amit már régen nem
tettem. nagyon-nagyon régen). És közben ezt mondtam neki:
Mi lven kár, hogy annyi sok éven út nem tiiriídtünk a gyermekeinkkel, mennyi
sok nunderu veszttettünk ezáltal:
Anna. Anna. mí lyen kar, mi lyen kúr l

Ave Mária
A szárnyaim dicsérnek
AVE MARIA
a szárnyaidhoz erek
AVE MARIA
taníts repülni újra
engedj vissza az útra
AVE MARIA
ezentúl mögém álljál
ne érhessen az ármány
AVE MARIA
fényben tartalak téged
te felbontfLt/an képlet
AVE MARIA
miattad harcba mentem
az áÚllkodott ellen
AVE MARIA
most hangszerek dicsérnek
s örökkőn szól !LZ ének
AVE MARIA

URR IDA

Szárnyaitok alatt
A bizalmatok
Tüzén
Melegszem
Álmaim
Szárnyaitok
Alá rejtem
S a lelkem
Darabkáibó!
Amit alkotok
E négyszinű

Terei!
Ha elfogadjátok
A halált is
Megölelem
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