
szava: Gábor. Valami vad fájdalom nyilallott belém, de aztán kísírnuló
arcára néztem, hogy ebben az ölelésben, ebben a szóban, mégha Gábor
fiát féltette is, !kibékítette bennünk a testvéreket. "Igen, én vagyok
anyám, a te Gábor fiad" ... súgtam neki, de ezt már nem értette meg.
!tn azonban megértettem, hogy Gábor volt köztünk a gyöngébbik, azt
kellett jobban dédelgetnie ...

•
Az utolsó szavaknál a nagyerős férfin erőt vett alegyűrhetetlen

zokogás. Zavartan koccintottam vele, hogya belépő soffőr elől elleplez
zem az ő elárulni sohasem bírt gyöngédségét. Mintha álomból rebbenne
föl, úgy törölte meg kialvatlan vörösre gyulladt szemét. Gyorsan fizet
tünk, az én várakozási időm is letelt s kiléptünk az alkonyatban is pa
rázsló utcára. Ott állt a nyitott autó és a hátsó ülésen fölszíjjazva két
hatalmascsöbrű leánderfa, egyik piros virágú, a másik fehér. Káprázott
a szemern a most szemközt sütő napban, ő meg zavartan mentegetőzött:

- Elvinnélek Pestre, de látod, ezt a két leándert nem mertem a
Tefura bízni a bútorokkal együtt. Hátha eltörnének, vagy elszáradnának
ebben a n.agy forróságban. Az oleander volt az anyám kedvenc virága,
azt mondotta míndig, ez a szegények karnéltája. Hát most ezeket viszem
magammal emIékbe tőle ...

S már újra az íntézkedős, ridegen kemény férfi lett. Szíjjazta, igaz
gatta az örökségét. A kiüresedett otthonból, a számára oly korán elvesz
tett paradicsomból vitte magával a két virágzó fácskát s szívében a meg
nyugvást, Egyszer talán öröme is lesz még. Ha látja, hogya munkája
nyomán hogyan valósul meg, legalább mások számára az a paradicsom.

-
CSÖNDES DIADALLAL ...

Csöndes diadallal, -
mint gyermek forró könnyek után
Q,nyja karjába bújik,
vagy könnyű felhő a horizont aljáról
beér a ragyogás körébe, -
ünneplem e napot,
mind között ezt az egyet.

A karcsú fák, csillogó kövek
és minden élőlények
kedvesek ünneplő szívemnek,
s tudom, akad szív,
ki felém fordul
s jósága aranyában fürdet.

Kevés a szavam, mozdulatom,
arcomon nincs semmi új csoda rajza;
a lélek útjai láthatatlanok,
hol volna logaritmus,
mely futásuk ívét kimérje ?

Csöndes diadallal
ünneplem e napot,
mind között ezt az egyet,
midőn kézen fogott
(és szikrázó lépcsőjén vezeti lépéseim l)
a szetetet.

Vámosi Pál
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