
annak metodikai vívmányaival a maga legsajátosabb eszközeit tökéletesíti, minden
korábbinál szemléletesebben példázza fogékonyságát, szemléletének, gondolkodás
módjának nyitottságát, megújulásra való hajlamát, kifogyhatatlan és irígylésre
méltó intellektuális frisseségét.
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JÁNOSY ISTVÁN VERSEI

Ingmar Bergltl,au A Csönd Istene
(.JEGYZET AZ úRVACSORA CíMű FILMHEZ)

Az Isten léte bizonyos,
hiszen az örvény Változás mögött
'cell lenni valami Egynek,
ami az egész ka17argást szervezi
ellentét-emanációkkal
örök Törvénye szerint.

Biztos létezik, csak olyan orzcs, hogy
nem közelítheti porszem-ember.
O a Csönd, a Hallgatás.

Pedig itt van közelünkben ember-alakban,
s kétségbeesésében tőlünk 1,ár
»iqaszt, ami visszatartja
az öngyilkosságtól.

Fagy a Sziirke Veréb képében,
aki. pőrén mutatja elénk
kiütéseit, vaksi szemét,
és kész a mi botor valónknak
áldozni meddő életét.

De ha Ot ezekben nem fedezzük fel,
az a nagy Csönd-isten akkor nem felel!
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Jieit StOS8 a krakkói Madonnát faragja

Miért tisztellek mindenek felett,
Istenanua? E képmásad szemében
hadd valljam meg, szív-ajkad szögletében:
testámentomként művészetemet.

Kereszt alatt ott álltál észrevétlen.
Láttad: letjet harapva szenvedstt.
Ez árát sejtve izzott el életed,
ahogy követted Ot riadt-szerényen.

Király-köpennyé lett sok néma könnyed,
s oltalmat így adsz annyi szenvedőnek,

kik vonsszák végzetűk, mígnem letörnek.

Sokan vannak gyötörtek, öregek.
Nyűvődnek vergődnek, ahogy lehet.
De Anya nélkűl élni nem lehet!

RÁKEL
Irta GERLEI JOZSEF

A nyitott ablakban állok, várom haza Gézát.
Váram? ... Soha nem írtóztam jobban találkozástól. Mintha a halogatás

visszaadna valamit. Pedig négy fal közé zár ezzel a titokkal. Ketrecbe egy óriás-
kígyóval. .

A park fái közt zúg a szél, a teniszpályák vörös porát kergeti. A játékosok is
melegítőben vannak. Megismerem, ott játszik köztük az az őszülő, sovány író is,
akinek bakfis koromban - nyoJe éve már vagy tíz? - levelet írtam. Azóta ámu
lok, milyen gyerekségekből él az ember.

Fél órája vagyok itthon. A székek, a vázák, a terítők, ahamutálcák áraszt[ák
magukból a hideget. Nincs erőm hozzáérni semmihez.

- Ö! ... - Az író elvét egy labdát, csaknem orra bukik. Ez az. Elég egy ra
vaszul ejtett labda, s az ember menten nevetségessé válik, S rm lyen mesterkélten
fontoskodók a regények, ha egyszer kisül, hogy az élet más. Ha egy nap nincs
tovább.

"Tisztelt író úr, bizonyára nem ismer, egy diáklány ír magának ... " S a
válasz? Kurta volt, udvarias, mai szemmel csaknem hivatalos. Mégis, hogy tudott
tíz éven át melegíteni l ... Pedig nem követte semmi.

- Géza! - kiáltok, mert Géza kocsija éppen befordul, s megáll él ház előtt.

Géza kiszáll. A meggypiros kis Fiat a levelek közé fúrja az orrát. Akár egy
kis malac.

- Szia - int fel Géza hozzám az ablakba.
Néha azt érzem, betonból van. Keménység, megbízhatóság. Mégis - hol szá

mítottuk el magunkat? Rólam van szó, igaz, de nemcsak én akartam. O legalább
annyira, ha nem jobban. Sőt - csakis Ő. Mert mindig az a bűnös, aki életben
marad.

- Siess, kérlek, gyere már! - Kihajolok az ablakon, hogy legalább fél testtel
nála legyek. A lázongást, a vádat elsöpri bennem a rémület: meg kell kapaszkod
nom benne. Már csak ő segíthet. Azzal, hogy él, szól hozzám, megcsókol. Hogy
meghallgat. - többet úgy sem tehet.

- Megyek, - S megpörgeti ujján a slusszkulcsot.
A kerítés rácsán gyerekek lógnak, az oszlop tetején egy kisfiú trónol. Géza

megpaskolja a fenekét. Megint ez a biztonság. Mintha előre tudná, hogy egy-két
év múlva az ő gyereke is köztük játszik.

- Örjitő, - Visszahúzódom, de látom, hogy Gézába valaki belebotlik. 
Úristen, csak ez hiányzott!

Másfél éve lakunk itt, nincs ismerősünk a környéken. Ki ez a csapzott hajú,
harsány alak. Nem értem, mit beszélnek, de nem nehéz kitalálnom.

- Megismersz. öregfiú?
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