
Lehajtotta a fejét s többe nem szólt. Hagyta, hogy az elnök föláll
jon, lehajoljon, megcsókolja a gyűrűjét s elinduljon az ajtó felé. Akkor
azt mondta:

- Várj, fiacskám, egy pillanatra.
. Nehézkesen fölemelkedett a karosszékből és odatipegett botjára tá

maszkodva az - elnökhöz. Csak most látszott igazán, mílyen töpörödött.
válláig sem ért a férfinak.

- Tudod, fiacskám, csak azt akarom mondani - botjáva! cl szö
nyeg míntáit rajzolgatta '-, én a te helyedben nem veszödnék többé ezek
kel a dolgokkal. Átadnám szepen a helyemet másnak. Minek is ragasz
kodnék egy ilyen terhes hivatalhoz?

- De kegyelmes atyám - lépett hátra az elnök --o Meqfussak.
cppcn most, ezekben a veszélyes Időkben?

A püspök elmosolyodott, finoman, gúnyosan s egy kicsit talán szo
morúan is.

-- Veszélyes idők? Nzm, fiacskám. Tudod mi ez? A szüret ideje.
Amikor kipréselik a szőlőt. Amikor mínden új munká st megfogadnak az

.Ürísten szölejébe. No, Isten áldjon. rnen], fiam. békességben.
Az elnök még eqyszer lehajolt, hogy megcsókolja a gyürűt, és a

püspök apró keresztet rajzolt hüvelykjével a homlokára. Közben melyen
az arcába nézett, a szemébe, melynek sarkában egy könnycsepp csillo
gott, a szégyentől vagy a megaláztatástól. Egyszerre megszánta ezt a
gőgös, uralomvágyó, féktelen embert. Megveregette az arcát, akár egy
gyereknek.

- Bizony, fiacskám, kikopunk lassan. Szoktad Szent Pált olvasni?
Elavulunk. mint a ruha és kicserélnek. mint az öltözetet. Én is várom.
váram, hogy az Ürísten kicseréljen. hiszen ideje volna. Elrnúlunk, fiacs
kám, a földön, "te ellenben megmaradsz" - mondja Szent Pál. Vagyis
hogy az Isten az ő egyszülött Fiának. "Te ellenben ugyanaz vagy és a
te éveid el nem fogynak." És egyedül ez a fontos.

Kituszkolta a férfit az ajtón; az ablakhoz tipegett s kinézett a kertre.
Elismételte ezt a verset: "Te ellenben ugyanaz vagy és a te éveid el
nem fogynak". Valahogyan könnyű, boldog, jókedvű lett tőle, s egyszerre
csak azon kapta magát. hogy valami régi. együgyű kis gyerekdaJt dúdol
ott az ablakban.

Henri de Régnier:
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TENGERPARTON
Nyúlj itt a parton el és vedd a két kezed
Közé, hogy elsaitáld e sok homokszemet,
MeJy szöke és a nap tüzén arannyal éq:
S hunyó szemekkel így nézd el merengve még
A tiszta víztükőrt s az áttetsző eget
S ha majd szelíden és tűnődve erezed.
Hogy ujjad könnyű már s nem húzza semmi :,ú!ya.
Csukott píllád amíg lassan kinyílna újra.
Gondold meg, életünk így küldi visszatérve
Tűnő homokszemét az örök partfövényre.
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