
WOLF Nf:NI
Itta Gerle! József

Wolf néni a lánya konyhájában ült. sokszor szokott a lánya kony
hájában ülni. Nála lakott tíz év óta. tíz éve halt meg szegény ura.
Egy napon csak azt mondta az orvosnak: "Doktor úr. én egy hét óta
nagyon rosszul érzem magam". Wolf néni ott állt az orvos mellett s
akkor tanulta meg igazán ezt a szót: orbánc. Mikor pedig az orvos
becsukta táskáját és azt mondta, nem jön többet. Wolf néni tudta. hogy
orbánc azt jelenti: halál.

- Te. mik ezek a foltok a karodon? - kérdezte az urától, de sze
gény ember nemigen tudott már beszélni. Csak nézte a karját és le
gyintett.

- Dehogy van véged - vigasztalta Wolf néni. - Mi az a folt?
Hallod? Ne forditsd el a fejed!

De az ura elforditotta a fejét s nem is fordította már vissza.
Ennek! tiz éve. Azóta elfelejtette a halált. a lányánál senki sem halt
meg tiz év alatt; nem volt neki gyermeke. De most, jaj, most ...

Wolf néni beletűzte a tűt a kötényébe. Megfogta az asztal szélét.
fájós lábát elöretölta egy kissé, a másikat a szék alá tette. hogy se
gítse felállni. Szájaszélét fogatlan ínye közé harapta, így készült II
fájdalomra. Évek óta nem éri készületlenül ez a hasogatás, mely a lábát
combjában ketté akarja szakítani,

- C, te árva kis jószág, szegény kis. Dódíkám - mondta csön
desen, mikor felállt. Aztán gyöngéden megsímogatta fájós combját. vi
gasztalásul a kiállt fájdalomért. Félév óta már ennek alábfájásnak
sincs értelme. Kiért keljen fel a székről, ha Dódoka nem jön be a
szomszédból és nem áll meg előtte félénken mosolyogva?

- Kérsz Dódíka cukrot? Mindjárt ad neked a Wolf néni egy
kockacukrot. Várj csak!

Nem hagyja már magát derekánál fogva odavonni Wolf néni nagy
mellére; nem mondja többé:

- Mondd, Wolf néni, hol fáj a lábad? - majd megsímogatom.

- Wolf néni. idenézz! - Hároméves volt akkor. Kisszékét ki
vonszolta az ajtójuk elé és ráült, Wolf néni a sarokban állt saját ajta
juk előtt és a rácsra könyökölt. - Nézd. mim van nekem! Hegedűm

van.
A kisfiú ölébe szoritotta a kanalat és csavarni kezdte a láthatatlan

hegedűkulcsokat:

- But-but-buuut.i. - énekelte hozzá hegedűnyelven. - .But
but-buuut... Most jól van. Mit játszak neked, Wolf néni?

- Wolf néninek nincsen nótája, kicsikém. Azt játszd el rajta,
hogy: "Nem vagy legény, Berci".

- Dehát én azt nem tudom - suttogta szégyenkezve a kisfiú.
- Mit adsz nekem. ha megtanítlak rá?
Dódika fölkelt, odatipegett mezítelen kis talpán az öregasszony
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uokny'Ajéhoz és föln~zett Wolf néni Jóságos arcába. melyen egy sz6r'ös
szemöles mozgott.

- Egy puszit - mondta ravaszkásan és elfordítva fejét oldalról
nézett föl rá. mint aki tudja. hogy nem lehet neki ellenállni.

Wolf néni kibicegett a folyosóra. ránézett a szomszéd ajtóra. On
nan jött ki Dódíka, ha meglátta őt a folyosón. De a szomszéd ajtó
zárva volt, A lépcsőház felől RoH körmei csattogtak a kövön. nyomá
ban jött a lánya férje. aki vadászni szokott; vadászcípöje alatt zuhogott
a folyosó. Hogy félt Dódíka még ötéves korában is RoH nagy szá
jától és nedves orrától! Wolf néni. mindig Wolf néni volt a menedék.

- Miért áll kinn. mama? - kérdezte a lánya férje. - Hideg van
már. Pepi nem jött még meg?

-- P"'pi? Nem, nem jött meg.
"Ne félj, Dödíka, Wolf néni megvéd RolftóI! Gyere csak ide

Wolf néníhez!" Ez a gyermek már az élete volt. Miért élt volna, ha
nem ezért a kis szeretetért? .. Kovácsné reggel hétkor .elment taka
rítani; minden reggel beszólt Wolf nénihez:

- Drága jó Wolf néni, ébressze majd fel Dódikátl A kávéját
is melegitse meg.. ott van az asztalon a bögrében.

gs Wolf néni bement nyolc óra felé a lakásba. fölengedte arolót
és gyöngéden keltegetni kezdte Dódíkát. Dödíka kuncogott a takaró
alatt, de ezt Wolf néni sohasem vette észre, hanem azt hitte, hogy egy
kis egér cincog az ágy alatt.

. - Miféle kis egér dncogitt az ágy alatt?
Dödíka tovább kuncoqott, de Wolf néni most is csak a kis e(:lér

cincogását hallotta. Olyan rossz volt a füle... Aztán lehúzta Dódíka
fejéről a takarót és nagyon méltatlankodva azt mondta:

- Még mindig alszik ez a kis álomszuszék.
A kisfiú hunyva tartotta a szemét. gs hogy véletlenül ki ne nyíl.

jék, s hogy Wolf néni is lássa, mílyen mélyen alszik, olyan nagyon
behunyta, hogy szeme két kis töpörödött mogyoróhoz hasonlított. Ad·
dig fel nem ébredt, míg WoH néni el nem döcögte neki éneklő han
gon a kakukkos ébresztőt:

Alomszuszék, ébredj, hasadra süt a nap!
Nem hallod, nem hallod a kakukkokat7
Kakukk, kakukk, a fák alatt ...

Kakukk. kakukk... - ismételte zárt pillái alól Dódika és
gyorsan fejére rántotta a takarót.

De most már nem volt irgalom. Wolf néni fölkapta és kivitte a
konyhába, a mosdótál fölé nyomta és jó friss vizecskével megs!imogatta
arcát. kis meIIét és lapockáját.

Micsoda lármát csapott, micsoda hancúrozástl

Egyik reggel aztán kuncogás helyett valami furcsa hang jött elő

a takaró alól.



- Galambom, mi lelt téged? Egészen megijeszted Wolf nénit.
A kisfiú melléböl úgy szakadt fel a köhögés, mintha onnan mélyről

valaki átkozódva fenyegetőznék. Dódíka átdobta testét a másik oldalára,
s Wolf néni akkor látta meg, milyen piros a füle. Olyan piros volt
a füle, mint a vadszőlő levele ősszel. Kis fejét hátravetette és szótlanul,
duzzadt szemmel nézte az öregasszonyt.

- Ki bántott, kicsi fiam? Majd megverjük azt a csúnya botos
embert, aki ezt a bajt hozta.

De hiába verte meg, hiába kergette el, a botos ember ujra csak
visszatért. Dódíka nem tudta abbahagyni a köhögest. Kevesebbet szólt
Wolf nénihez. s az öregasszony úgy érezte - s ez majdnem megfo]
totta - hogy Dódika már nem bízik benne.

Beköszöntött december. Az idén korán szökött be a tél. Hófú
vásos lett az udvar. A Verseny-utcából betlehemesek járták estelente
a házakat. A fehérruhás, nagysüveges angyalok letették az udvar kö
zepére a betlehemet, s a mélyböl felhangzott a karácsonyi ének. Kissé
váratlanul ért mindenkit; az emberek még nem készültek fel lélekben
és gondolatban a szeretet ünnepére. Néhányan kíkönyököltek a rácsra
és fehér papirba hajtogatva aprópénzt dobtak az udvar kivilágított
részébe. A gyerekek leszaladtak, pénzt vittek a betlehem elé tett kucs
mába és bekukucskáltak a mennyeí fénytől ragyogó betlehemi barlangba.

Dódíka nem mehetett ki a konyhából. A konyhaajtó ablaka mö
gött állt, nyaka körül meleg sál. Háta mögé dobta a függönyt, orra
az üveghez lapult. Aztán mégis gondolt egyet, halkan kinyitotta az
ajtót és a folyosón végigfutva leszökött a betlehemesekhez. Wolf néni
a rácsnál állt; mikor észrevette, már hiába kiáltott utána.

Kovácsné kisietett a folyosóra; nagyon elfoglalt asszony volt.
- Jaj, Wolf néni, nem látta Dódíkát? Hova szökött az a haszon

talan? Ha nincs rajta a szemem, máris kiszökik a lakásból.
Szegény asszony, nem tudott vigyázni a gyerekére. Egy fiatal

özvegynek elég a megélhetés és a kenyérgond. Az ura nem jött vissza
a háborúból, már nem is igen várta.

- Drága jó Wolf néni, miért engedte le?
- Én, kedvesem, eleget kiabáltam utána. Nézze. ott lenn van

a gyerekek között.
A betlehemesek befejezték a játékot, angyal, pásztor, háromkirály

szedte a pénzt és énekelve kivonult a kapun. A gyerekek minden házzal
megszaporodtak s úgy kisérték a betlehemesek csoportját, akár egy ra
gyogó üstököst a farka.

- Kedvesem, ha nem fájna úgy a lábam. lemennék azért a gye~

rekért. Ugyis köhög; megfázik a kis tüdeje. .
- Nem szabad elmennie a betlehemesek után - kiáltotta idegesen

Kovácsné. - Akkor nagyon megverem. - Gyorsan bement a lakásba.
de elfelejtett nagykabátban visszajönni. A mai fiatal anyák olyan fele
dékenyek! Különben sem mehetett, mert valaki volt nála.

- Mama, nem menne le a Pepiért? Már megint nem akar a fű

szerestől hazatalálni.
649



A lánya ura kemény ember volt, a kemény emberek pedig elvár
ják, hogy tüstént engedelmeskedjenek nekik.

- Megyek, megyek, megnézem, meg kell nézni, hol marad ilyen
soká - dünnyögte Wolf néni és a rácsba kapaszkodva elindult a
lépcső felé. - Nem akar ez a Pepi hazatalálni.

Dódíka sem, akart aznap este hazatalálni. Most már sohasem fog
visszajönni. Le kellene menni érte, de hiába, nem találná sehol. Miért
nem ment le érte akkor az anyja helyett? Milyen rossz is az ember,
milyen önző! Elvárja, hogy mások járjanak helyette. Pedig mibe került
volna, ha nekiindul a lépcsőnek és visszahozza Dódíkát? Akkor nem
szólt rá senki ilyen keményen. 0, milyen rossz, milyen nagyon rossz
éIIZ ember!

Wolf néni elindult a lépcsőn, sikeresen leért a földszinti pihenóig.
A földszinti pihenőig leérní mindig boldogság volt; annyit jelentett, hogy
már csak öt lépcső van hátra. Ezt az öt lépcsőt már mosolyogva is
megteszi. Mire ideér, kifájja magát a lába, s ha egy kevéssé pihen
előtte, valami édes zsibbadás, enyhüléshez hasonló, önti el a fájós
részeket.

De most mí ez? Lépett egyet, de a lába alattomosan beleszűrt.

Lépett kettőt, de már nem látott semmit. A harmadik lépést elhibázta,
sarka lecsúszott, és Wolf néni ráesett a lépcső szélére.

Három asszony hozta fel; nagyon jajgatott. Nem is illett volna
úgy jajgatni. De mintha nem is ő jajgatott volna, hanem egész testén
keresztül-kasul a fájdalom. .Mínden mozdulatért fizetnie kellett.

..Wolf néni örömest lement volna érted, gyermekem, ha tudom,
hogyanyukád nem meqy". Most aztán itt a büntetés. Nem volt volna
szabad önzőri számítqatnia, mennyire fáj a lába.

A lánya férje káromkodott; úgy káromkodott, hogy Wolf néni
az ágyból rászólt:

- Ne káromkodj, jól van ez igy. Meqérdemeltern. ..
Csak a lánya szaladgált az ágya körül. mint egy megriadt szelid

madár. Szegény Pepi mindig olyan volt, akár egy megriadt madár,
a férje pedig, mint akinek az a foglalkozása, hogy ezt a szelíd ma
darat riasztgassa. Pepi olyan könnyen kapta a fejgörcsöket, mint más
a csuklást.

- Szegény lányom, minek az a vizesruha a fejeden? Nem segít
az. Hányszor mondtam, hogy nem ez a te bajod. De ha ezt előre

tudom, nem adlak hozzá feleségül - szokta mondani a lányának.
Most nem szólt semmit. Mindennek így kellett történnie, Pepivel

is, vele is. Wolf néni könnyen megnyugodott. Egyszer, úgy látszik,
el kellett jönnie annak az időnek, amikor Pepi bekötött fejjel sír az
ő ágya mellett.

Kijöttek a mentök és bevitték Wolf nénit a Rókusba. Éppen
Mikulás napja volt. ..Ó, Dódíka nagyon félt a Mikulás bácsitól!" Gyen
ge volt az a gyermek, olyan gyenge, hogy sírásra lehetett fakasztani
azzal is, ha valaki ezt megmondta neki. Ha játszott a házbeli kísfíúk
kal, hogy-hogyse, a vége az lett, hogy Dódíka orrát beverték. Hogy
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sírt, milyen keservesen L.. Belerejtette könnyét és szégyenét a Wolf
néni nagy kötényébe, Wolf néni pedig letörölte ezeket a nagyon nagy
könnycseppeket a köténye sarkával.

Mikor Wolf nénit hordágyon kivitték a házból. akkor jött fel a
lépcsőn a Míkulás, Mennyivel jóságosabb Míkulás volt ez. mint a
tavalyi! Wolf néninek egyszerre nagyon fájni kezdett a Dódíka tavalyi
Míkulása.

Kovácsné nem volt itthon, még Míkulás-cste sem tudott előbb

hazajönni. Dódíka Pakocséknál golyózott a padlón Matyival. Wolf néni
az ajtó előtt állt az asszonyokkal. Az ajtón kihallatszott a két gyerek
éles beszéde és Dódíka furcsa köhögése. Mindenki várta a Míkulást. De
milyen szigorú volt! Virgácsával keményen megverte Pakocsék ajta
ját, addig verte, mig ki nem nyilt. De míért kellett azt a beteg gyer~

meket úgy meqijesztcni, miért? Wolf néni eddig azt hitte, hogy Dódíka
bőrénél nincs fehérebb a világon. de akkor látta. hogy az ő bőre is
tud fehérebb lenni. A Míkulás álarca alatt összetévesztette a két kis-
fiút, Matyi helyett Dódíkát kapta el és ütötte, ütötte a kis nadrágját.
Dódíka a félelemtől elfelejtett sírni: de egyszercsak vér öntötte el az
orrát. és piros lett a keze. Hiába kérlelte W oIf néni aMikulást:
..Mikulás bácsi. ez jó gyerek., ezt ne bántsa!" Úgy kellett kivenni a
kezéből.

Wolf néni Dödíka orra alá tartotta a kezét és bevezette a lánya
konyhájába. A kisfiún most vett erőt a sírás. Sirt. mert megverte a
Míkulás, de sirt azért is. mert a körülálló nénik azt mondták neki,
hogy ne sírjon.

- Mítöl eredt el az orrod vére, galambocskám? - kérdezte Wolf
néni aggodalmasan.

- Be... ühü ... töttem - hüppögte a kisfiú.
- Beütötte - mondták sajnálkozva cqyrnásnak az asszonyok és

nagyon látszott rajtuk. hogy sajnálják.
Pepi néni azt mondta:
- Megijedt szegényke. attól eredt el az orra vére,
- Dehogy ijedt meg. dehogy - javította ki a lányát Wolf néni.

- Egy ilyen nagy fiu már nem ijed meg. ugye galambom!
- Nem ijedtem meg. beütöttem - válaszolt míndenkínek dacos

méltatlankodással Dódíka,

W oIf néni odavezette a vízcsaphoz és bevízezte a tarkóját. Csak
ő szerette. egyedül' csak ő. Az asszonyok csak a gyöngeségéről beszél
tek; sajnálták. hogy megijedt, de sokkal jobban örültek annak, hogy az
ő gyermekük nem ilyen. Titokban nehezteltek is Dódíkára, mert ennyi
gyöngédséget kér tőlük, pedig csak nyafka s még a verést is megér
demelné. Csak Wolf néni szerette. egyedül ő érezte. hogya szive
szakad meg, ha a véres kis orrocskára néz.

Másnap reggel világos piros csöppeket lehetett látni a folyosó
kövén. Wolf néni mindegyiknek föléje hajolt és vizesruhával feltörölte.
nehogy a házmester veszekedjék míatta,
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A botos ember nem akart tágítani. mindig ott járt Dódíka körül;
be kellett utalni kórházba.

Hogy mibe került Wolf néninek hetente kétszer felszállnia a vil
lamosra a Tököly-út sarkán és átmenni Budára a Szent János kór
házba, azt senki sem tudja elmondani. De fölszállt. kis csomagját ölébe
szorította, lábát az ülés alá rejtette és végignézte az embertelen for
galmat az ablakon át, de csak azért nézte végig. hogy Dódíkához jut
hasson. És mennyit várt a Széll Kálmán téren. míg egy olyan villa
mosra szállhatott, amelyen nem tolongtak az utasok! De végül is kiért
és megkereste a tüdőbetegek pavíllonját, Aztán míkor letelt a látogatás
ideje. becsavarta papirba az üres befőttes üveget, ugyanolyan szótlanul,
mint ahogyan kibontotta a papírból.

- Jól van. kis galambom. hát ne beszélj Wolf néníhez, ha nehe
zedre esik. Pihenj csak szépen!

De igazában nem értette. miért éppen neki kell hallgatnia, miért
csak neki nem válaszol Dódíka? Mindenkí mással elbeszélgetett, olya
nokkal, akik nem szetették s olyanokkal is, akiknek semmi közük sem
volt az ő betegségéhez. De Wolf néni szerette őt; Wolf nénit meg
kellett büntetni. mert egyedül csak őt lehetett megbüntetni azért, hogy
neki itt kell feküdnie.

Egy napon azonban váratlanul megszólalt:
- Wolf néni, te miért nem jársz templomba? Nem szereted a jó

Istent?
Az öregasszony egészen közelhajolt a kísfíúhoz. szőrös álla re

megni kezdett; olyan nagyon kezdett remegni, hogy bárki megsajnálta
volna. De Dódíkában még nem volt meg a részvét a 'felnőttek iránt.

- Mit mondtál, husikám? Hogy miért nem járok templomba? 
Wolf néni hátradőlt a széken és sóhajtott. Azt sóhajtotta; "Hla én
azt meg tudnám mondani.. ." Csak nézte különös tekintettel akisfiút:
hol terem egy ilyen kis szőke fejben ekkora gondolat? Akkora, hogy
maga sem bir vele, de már' negyvenöt éve nem bir vele. Most sem
tudjja a választ.

- Wolf néninek nagyonl fáj a lába, szívíkém, de látod, hozzád
azért eljövök. Pedig csak látnád, milyen tömeg van a villamoson!

Dódika azonban ezután sem beszélt vele többet. Sőt mintha ettől

fogva szégyenkezve fogadta volna Wolf néni látogatását. Wolf néni őt

a jó Isten elé helyezte. de ezt nem vette észre. Dódíka észrevette, de
nem mondhatta meg neki.' .

- Majd ha felgyógyulsz. elmegyünk a [ézuskához, megköszönjük
neki. hogy meggyógyított - mondta az öregasszony s boldogan lát
ta, hogy Dódíka lesütött szeme körül megjelent egy halvány mosoly.

Az állapota azonban egyre romlott. Senki sem hitte volna, igazán
senki. Februárra nagyon lefogyott. kis arcán tisztán megfeszült a bőr.

Olyan lett. akár egy testbeszállt angyal. És áprilisban, áprilisban, mikor
a kórház kertjében virágoztak a bokrok, ő hóhullást látott és gyenge
kis kezével fel-felnyúlt egy-egy hópihe után. De mínél többet fogott
meq, annál több hópehely szállt csillogó fehéren apaplanára.
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gs aznap délután, mikor Wolf néni belépett a kapun, máskép néz
tek rá a betegek és a nővérek. Megállt lélekzetet venni, a lépcsők

felén, egyre többször kellett már megállnia. Kis szatyrában rizsfelfujtat
hozott, cseresznyeszemeket bujtatott el benne.

Első látásra nem akart hinni a szemének. Talán más szebába nyí
tott be, vagy egy emelettel lejjebb jár. Lám, annyira megöregedett,
hogy lába egyemeletet is \kettőnek érez. De a szomszéd ágyakban
a kis arcok ismerősek voltak. Nem volt már rajta lepedő sem. Az éjjeli
szekrényről pedig letisztították Dódíka kis életének hátrahagyott hul
ladékaít.

Wolf néni leroskadt egy székre és ráborult az asztalra. Olyan erő

sen borult rá, hogy az egymásra rakott pléhtányérok csörömpöltek. A
látogatók elmentek a nővérért. s a nővér kivezette Wolf nénit a te
remből.

Nem szabad sírni olyan helyen, ahol nincs is halott.

Wolf néninek szeroncséje volt, nem tört el semmije, de a lábára
állni nem tudott. Belátta, hogy a kórházi ágyra másnak van szüksége;
csöndesen elfogadta a főorvos tanácsát, hazavitette magát és otthon
feküdt. S amire hosszú, hosszú idő óta nem Vágyódott, egyszer nagyon
szeretett volna találkozni a jó Istennel. De hogyan merjen ilyet kérni
az, aki egész életében nem járt templomba? Meghal; a jó Isten nem
engedi majd Dódíkához.

Senkinek sem mert szólní. A lánya férje, aki vadászni szokott,
nem szerette a papokat, bár Nagypénteken kenyéren és vízen böjtölt.
Nem engedte volna be hozzá a gyóntatót. Pepi pedig... Pepitől hiába
kérne ilyet. Azt sem tudná. hol kell keresni a papot.

Wolf néni lehunyta a szemét: senki sem vette észre, hogy hanq
talanul sír.

A második héten belázasodott. Kijött az orvos, megveregette Wolf
néni vállát, de nem mosolyodott el. hanem azt mondta:

- Na, kedves mama, rosszalkodunk. rosszalkodunk?
Attól fogva Pepi minden órában borogatta. De nem használt a jó

borogatás sem. Öt nap mulva nagyon rosszul lett. Karácsonyelőestéje

volt; a délután már homályosodott. A lánya férje az utcán jártatta
Rolfot, csak Pepi volt otthon. Egyszerre csak kinyílt az ajtó, és egy
fehérruhás pap lépett be a szobába. Odament WoU néniáHya mellé,
megfogta lázas kezét és kedves szavakat súgott a fülébe. W oif néni
nem akart hinni a szemének. A pap úgy mosolygott rájuk. míntha
hívásukra jött volna, vagy régóta ismérné őket. Az asztalra fehér terí
tőt kért, egy feszületet és egy gyertyát, aztáru kiküldte Pepít a kony
hába.

Wolf néni keresztet vetett és meggyónt. Olyan könnyen gyónt,
mintha valaki segítette volna. Szűrke, halállal megjelölt arcán végig~

folyt a könny, s bár a zsebkendője a kezében volt, nem törölte le.
Aztán ráemelte szemét a pap arcára, úgy zihálta:

- Bs van még egy bűnöm... egyszer, tavaly... leengedtem D&
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dikát az utcára... a betlehemesek után ... Nekem kellett volna lemen
nem érte ... csakis nekem, mert az anyja mindig rám bízta ... És meg
fázott szegényke ... Már előtte is meg volt fázva, de ez aztán, ez ...
ez ...

Az a szőke kisfiú volt, aki eljött értem? - kérdezte a pap.
- Azt mondta, itt lakik a házban.

Itt a házban? - húzta szükre a szernét Wolf néni. - Itt a
házban nem lakik szöke kisfiú, csak Dódíka ... ő volt szöke, olyan
szöke... - Meg akarta mutatni, milyen szőke, de keze, mely gondo
latban egy szöke fejecskét simogatott, lehullott il dunnára.

- Biztosan ő volt - mondta a pap. -- Nagyon siettetett, mert
az orvos azt mondta ...

Néhány óra... Ennyi már! csak az élete. Ilyen gyorsan vége volna?
Hiszen mintha csak most élte volna gyermekkorát! A többire ajlig
emlékszik. A férje is, a gyerekek is csak úgy jöttek és haltak. Csak
az utolsó öt év, attól fogva, amikor Dódíka belelépett horgolt cipel
lőjében az ölébe, az ért valamit ... És az is elmúlt ... Néhány óra, és ta
lálkozik vele. Dódíka is megbocsátott, és a jó Isten is megbocsátott
neki. Majd megint magához húzhatja, de már egészségesen, nem lesz
a nyakán sál és a tüdején az a nagy folt. Nem fog meghalni sem, mert
vége a kórháznak és vége annak, a sirásnak is, melyet az üres ágy
láttán kezdett ... Ott nem lesz könny és nem lesz fájdalom ...

Filiében még éltek a pap szavai. Nagyon világosan tudta, hogy nem
lesz vége. folytatódnia kell még az életének. Hiszen az ember ezen
az ágyon érzi igazán, mily keveset élt; sohasem gondolta komolyan.
hogy egyszer ennek vége szakad. És milyen boldog szeretett volna
lenni, Istenem, milyen boldog! És mi lett belőle? Ki csapta be eny
nyire, hogy ez a vágya nem teljesülhetett? Az utolsó órán mindenki
cserbenhagyta. Senkisem biztatja, hogy boldog lesz, csak az Isten. Egye
dül Ö maradt hűséges hozzá. És Dódíka.

- Kicsi galambom, kicsi kis fiacskám...
Este hatkor elveszítette az eszméletét. Szeme lecsukódott, szájá

ból hörgés tört elő, majd ez is megszünt; a lélek szelíd, hűs völgybe
ért. Lázas, faJkó arca megenyhült, s arcára a pihenéstől aUg észrevehető

mosoly ült.
A házban minden lakásban készült a karácsonyfa; várták az angya

lokat az ajándékokkal.
Az asszonyok egyenkint eljöttek, megálltak az ajtó előtt és fel

váltva bementek a haldoklóhoc. Az egyik azt suttogta:
- Szegény Wolf néni, elérte az Isten keze. Istentelen volt, soha

sem járt templomba.
W olf néni a fal felé fordult, rnint aki el akarja rejteni mosolyát az

emberek elől. A magasból míntha szökc kis angyal szállna feléje ...
Feje többé nem mozdult. Mikor észrevették, már halott volt.

Az egyik földszinti lakásba akkor érkezett meg az angyaL Két
kisgyerek hangját lehetett hallani: "Mennyből az angyal lejött hozzátok,
pásztorok, pásztorok..;"
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