
érő szélörvényen. A hangját is elszorította; már csak bágyadt, elkínzott nyöszörgés
re telt az erejéből.

- Irgalom ... Az irgalmáért esedezem.
A lelkipásztor megremegett. Hangos, nagy dobbanásokkal vert a szíve. Jobbját

önkéntelenül a melléhez emelte. Ez a sebzett, önmagát kiszolgáltató töredékes vallo
más végre megnyitotta előtte az asszony lelkét. Sértetlen benne a hit ösztönélete !
Makacs tiltakozása a külvilágnak mutatott vakablak, és nem tükör ... Jézus bölcs
kompromisszumával a lélek eltulajdoníthatatlanságának kelt a védelmére a császá
rok falánksága ellen. A lélek Isten jelenléte az emberben. Ez a rész soha nem illetheti
meg őket. A birtoklására törő császárnak tehát csak álarcot mutathat az alattvaló:

Jobbját még egyre a mellén nyugtatta. így lépett oda Borihoz, aki a hosszú csend
árnyékában, kezét csüngesztve, sápadtan állt az ablak előtt, mint aki az ítéletét vár
ja. Ö már nem tehet többet önmagáért.

A kereszt jelet hintette a feje fölé.
- Leányom, testvérem Krisztusban ; én, a közvetítő csak magamnak adhatok

menlevelet - mondotta. - Engedek hát egy szenvedő léleknek. Bárcsak megnyugod
hatna ott bent ez a lélek! Ott, ahol cselekedeteink árnyoldalai megvilágosodnak:
gáncs, mulasztás, ártó szándék ... a másoknak okozott bánat és fájdalom. Mert bi
zony addig ép a lélek, amíg Isten legelső adománya, a büntudat ki nem alszik ...
A túlvilágot oly messzire helyezi az emberi képzelet! Pedig itt van közel. Egészen kö
zel. Itt, bennünk.

Az asszony szemlesütve, zsibbadtan hallgatta az emelkedett zengésű kioktatást.
A fejkendős nővér elnyílt szájjal feledkezett bele a figyelembe, s csak akkor ocsú-

dott föl, amikor a vendég már az ajtó felé indult.
- Elmegy, tisztelendő úr?
A pap meghajtotta a fejét.
- Nincs már szükség rám.
Sári némán kísérte ki a kapuig. Ott bátortalanul azt klérdezte:
- Anyuka csak egyedül Borinak üzent?
- Igen, csak neki.
- Es. . . és mégsem tetszett neki átadni?
- Valóban - bólintott a lelkipásztor. - De ez csak látszat, gyermekem. Hiszem,

hogy ő anélkül is tudja.
Bori néhány percig magára maradt odabent. A nyitva felejtett ajtón befúj t a szél,

himbálta körülötte a lámpafényt.

A PORCELÁN
már mind a földön

eltöri lelöki a vas
mely botunk végét borítja
mellyel karunkat hosszabbltottuk meg
a vaksötétben
a vad keresésben
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Kafka üzen;

Puskáddal
túl büszkén
ne járd
az erdőt

vigyázz
a vad
te vagy

LABODA KÁLMÁN


