
- B,ent maradt az osztályban.
- Na, jól van, majd bemegyek érte. Biztosan meg is fáztál, hideg

van kint. Na, gyere szépen, kifűzöm a cipődet - térdepelt le a gyerek
előtt, aki elterült a hintaszékben. - Lefekszel ... Alig ettél valamit reg
gelire. Sejtettem, hogy valami bajod van ... Majd csinálok madártejet.

A gyerekszobából hegedüsző hallatszott. Jenci gyakorolt: ujjgyakor-
latok a második fekvésben.

- Hogy-hogy Jenci itthon van?
- Hazaküldték őket ... A vörhenyjárvány miatt.
Még ez is. Öket sohasem küldik haza... Jenci már gímnázíumba

járt, elsőbe.

.. . Gazsi elégedetten nyúlt el az ágyában, de közben azért ügyelt
rá, hogy elégedettségét titkolja.

Anyja az ágya mellett ült; időnkint megkérdezte:
- Fáj még?
- Fáj - hazudta Gazsi csökönyösen minden alkalommal. Most már

mindegy, jövőre úgyis gyónni fog. Tudta, ha előbb hal meg, valószinű

leg pokolba vagy legalábbis tisztítótűzre kerül, az se a legjobb hely, de
ezzel most nem törődhet.

Kis szünet után újra felhangzottak az ujjgyakorlatok a második fek
vésben.

- Kérek egy pohár vizet, és Jenci ne hegedűljön - szólalt meg
Gazsi.

- Igazad van - felelte az anyja. - Menj Jenci a hálószobába, ott
gyakorolj. Napok óta kezedbe se vetted a hegedűt ... :Éppen most jutott
eszedbe?

Jenci fogta sértődött képpel a hegedűjét és a kottaállváayt, de még
az ajtóig se jutott, amikor Gazsi panaszos hangon utánaszólt:

- Ott se hegedüljön, behallatszik.
- Jól van, ott se fog - mondta az anyjuk kissé fáradtan s Jenci-

hez fordult: - Tedd el a hegedűt, tanulj inkább ...
Aztán felállt, hogy hozza a vizet Gazsinak.

DANIEL

A próféta: Vermek n1líl1l4k elénk, amerre járunk.
Nap süt, csöndes a rét, se hang, se árnyék
nem tart vissza: "Zuhanj!" Az út ijedten
elfut lábad a161. Hiába kapkodsz:
gyáván elhagy, elejt a rét, a napfény 
zsákmányul haragos fenevadaknak.

A költ6: Nagy profétal - segíts dalolva járni
vak gödrök peremén, a rémületnek
botl6 perceiben taníts a rétek
fényét, illatait magunkba szívni;
vermek mérge előre meg ne rontsa
kedvünket, mielőtt az ég sötétül.
Nézz ránk, Tisztaszem'Ú, te meQtanultad,
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