
- Rettenetes I - törölte meg homlokát a pap.
- Az mondta a gyilkos. - Nem tehetek róla. Nekem gyermekem

többé nem lehet. .
A pap látta a gyilkos arcát, olyan volt, mint a halotté. Csak a két

szeme égett és a könnye hullott bele arca borostájába.
- Emberl - kiáltott rá a ,~ap megdöbbenve. - EmberI
Aztán suttogóra fogta a hangját:
- Ne bujdossék, fiam I Bűnhődnie kell I Adja fel magátl Ez a pení

tenciája: jelentkezzék!
A gyilkos ránézett.
- Azt teszem - mondta csöndesen. - Csak előbb még haza

megyek. Vidéki vagyok, megnézem édesanyámat. Majd éjszaka valahogy
belopakodom. Aztán visszajövök és feladom magam. Csak ...

- Nos? - kérdezte suttogva a pap.
A gyilkos elfordult.
- Édesanyámhoz szeretnék tisztán hazamenni. Tizenegy éve nem

gyóntam, de most úgy szeretném, hogy édesanyámhoz ne a gyilkos
menjen. Hárman voltunk testvérek, leginkább engem szeretett.

A pap egy kicsit nézte, aztán odahajolt.
- Igen - mondta. ---: Értem, Mondja utánamI
Mondta a bűnbánás szövegét, a' gyikos meg utána. Akkor a pap

keresztet vetett rá s mormolni kezdett Feloldozta. Aztán kiléptek.
- Kőszönöm - mondta a gyilk'6s: -=-- Rögtön indulok.
A pap megállt.
- Várjon!
Felszaladt a szobájába, lehozott ~gy darab kenyeret.
- Fogja - mondta és félrenézett. - útközben egye meg.
A gyilkos bólintott, megfordult és kiment az ajtón. A pap ottmaradt,

nézett ki a nyitott ablakon s úgy érezte, hogy a koponyája csontja mögött
ott ül az Isten teljes valóságában. 'EttQl kemény lett és erős.. Elindult
és sétált fel-alá. Azután kinyitotta az ablakot és látta, hogy a vadgesz
tenyefák már virágzanak. Nézte. S ahogy nézte, most nagyon szerette az
embert, a világot.

REKVIEM
Mintha anyám meghalt volna,
szívemben akkora a bálJ.aff-
hideg holttestnek látom a hazámat,
futnék előle bujdokolva,
eszeveszetten futnék, mint a gyermek,
ki, amikor reggel felébred,
szorítását érzi halálba-dermedt
anyja jeges. kezének;
és ordítozva vágtat a vilagnak,
s mint a vak fájdalom ámokfutója,
tőrszúrásnál is sebzőbben sikoltja:
megölték az éjjel édesanyárnatI

De nem sírok s nem futok sehová sem,
tört szívvel mondom: ha így volt megírva,
tegyetek mellé engem is a sírba,
nélküle nem akarok élni. Ámen.

Jékely Zoltán
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