
megmagyaráztam. Mikor beszélni kezdtem, arca égően piros lett, mire
befejeztem, halovánnyá sápadt... Azután? a leány nemsokára más ál
lásba ment, életünk lassan visszakanyarodott régi medrébe. Napjaink ta
lán kevesebb verőfényben, de nagyobb elmélyültségben folynak, lehet, va
lamivel kevesebbet mosolygunk, de annál többet gondolkozunk. Az átvé
szelt baj emléke néha megrezdül Idegeinkben. Azt hiszem, akkoriban
lettünk igazán szülők, a felelősség és önfeláldozás tudatával és édessé
gével a lelkünkben... ~s most tessék megmondani, helyesen cseleked
tem-e vagy ostoba voltam ?

A tall1ítónő hosszan, elgondolkozva nézte a fiatalasszony feléje for
dított arcát. Bólintott, átnyúlt az asztalon és tényerét ráfektette a másik
asztalon nyugvó kézre. A két női kéz újj-ai egymásba kapcsolódtak: az
asszonyé és anyáé, aki saját gyermekeit védte meg és az öregedő lányé,
aki egész életén át mások gyermekeiért fáradt.

- Ilonka... erős asszony vagy és okos. Az egyetlen helyes utat
választottad. Büszke vagyok rád ..•

Langyos estében vil1óztak a Nagykörút fényei, dübörögve zajlott a
nagyváros forgalma, a tanítönö lassan ment hazafelé, bek.anyarodott a
mellékutcába, az már elcsendesedett, lépéseinek koppanása vísszhangot
vert a házfalak között.

A Budai-hegyek vagy talán a Városliget felől szél suhant végig a
házak között, útjában szétszórta a kizöldülő füvek, fák, virágzáara ké
szülődő bimbók üzenetét s ebben már benne volt az érlelő nyáe és gyü
mölcsöt meghozó. szeHdfényű ősz igérete.

KALE1DOSZKOP

Te varázsló vagy.
Szemed sugarát6l a lelkeknek
zárja tárul
és most az én sorsom fölé. hajolsz,
hogy kifürkésszed.

Kíváncsi szemed
örömmel villan, lám, teljes a kép!
Míg új: érdekes,
de aztán megszokott lesz, unalmas,
mint minden játék.
Azt hiszed, ismersz?
Tört életem színes darabjait
sz6rtam elébed;
tegnapok, évelc
szeszélyes bizzar figuráiból
vetítettem le tarka képet,
bíbor titkokat,
hold-színű álmot,

mesék keleti arabeszkjét és
pár sz6virágot.
Most azt hiszed, ismersz.
Még nem tudod, hogy mennyi

változat
rejtőzik bennem,
megszámlálhatatlan lehetőség,

ahogya lelkem,
idegem, agyam priZmás síkjain
tükrözik, törik
a szó, tett, álom, sejtelem, va16.

Minden rebbenés
megváZt6ztatja újra a képet:
kevés egy élet,
hogy végére járhass titkaimnak.
Hogy unni tudj,
előbb össze kéne tÖTnöd engem.
(De akkor Te is szegényebb lennéL..)

Kabdeb6 Györgyi
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