
- Teljes szivemből szánom és bánom ... - mondta az utolsó tiszta
pillanat édessége. Teljes erővel hallotta a Credot éneklő hangok viha
rát, a kétszólamú kórust s orgonáját és rettenetes fényű hegedűit, De
egyszerre csak megszakadt az s ő hallotta - fülében visszhangzott még
dörgése egy darabig - hallotta mínt valami roppant roppanást azt a
zajt, amellyel a lélek elszakad a testtől.

Még aznap délelőtt, amikor a megrongálódott házat végigkutatta a
mentőőrség s az ő lakására is sor került, behatoltak hozzá, elég nehe
zen, mert az ajtóban belül volt a kulcs s a légnyomás nem a kulcslyuk
körüli kis üveglapokat törte össze. Végül is nekik kellett bezúzniok egy
üvegszernet, hogy benyúlhassanak. Ekkor már holtan találták, szája kö
rül valami nyugodt, boldog félmosollyal. A lakása fűtetlen volt, telje
sen gondozatlan - nem is volt tüzelője. Konyhájában hetek óta nem
főztek - alig evett meleg ételt, ezt tudták róla a szomszédok. De éppen
a por miatt vett észre a légoltalmí mentőcsoport egyik tagja valamit.
Valaki mintha mégis járt volna a lakásban a bombabecsapódás után és
a halál között, Valaki mintha ült volna a széken a kis fülke vas cseléd
ágya mellett. Valaki mintha kijött volna az ebédlőbútorokkal elég sílá
nyul berendezett kietlen első szobából, a sarokból, a kályha mellől, majd
ugyanide tért volna vissza, a férfiléptek visszafelé tartó nyomai mintha
frissebbek lettek volna, kevésbbé porlepettek. mint a kifelé vezetők.

Tehát innét ment ki s ide jött ismét. Dehát a falból a falba? Képte-
llenség ! Bosszankodott, hogyan lehetett olyan képzelődő.

Am Aki ott ül dicsőségében Atyja jobbja felől, mégis ezekkel a
léptekkel tér majd vissza az Itélet tüzes örvénnyé egének felhőin, hogy
megitéljen eleveneket és holtakat!

NEPOMUCÉNI SZENT JANOS

- Mondd meg nékem. rnit! llyónt a. felesér/ern ! -
A pap riadva pHlantott urára.
- Seentséatörés, uram! Pokol az ára!
N em lenne nyugtom sem földön, sem égen!

A bősz királya poklot is feledte.
A Moldva habja lá.qy űtemmel rengett.
Belé doboxt« éj szakán a seentet,
Nagy csillag-raj gyiilt hirtelen felette.

Hídnál a fű korán zsendíli sarját,
Citromszínű kis libtik: vígan harapják.
- Buri, bud! - mondják a fényözönnek.

A part fölött a Szent temérdek szobra:
Az arrajárók térnek balra, jobbra,
Felnéznek rá és csöndesen köszönnek.

Harsányi Lajos
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