
kat viszi tovább a folytatás. Védtelennek érezte magát, még vodka sincs, gondolta, aminek
a társasága ott fönt a hegyen annyira megnyugtatott, mindennapi gondjai, kudarcai és
frissen fölfedezett jellemhibái omIásveszélyében érezte magát hossZú hónapok óta,
határozottan félt, úgy érezte, nemcsak sötétedés várható, mint a Vítosán, de talán
lavina is.

Kiszolgáltatott vagyok, gondolta, a hegyet nézte és valami mazochista élvezettel
bámulta a vakító havat, amikor hirtelen János jutott eszébe, amint toalettre kéredzkedes
előtt éppen Aljosáról beszélt. A kiszolgáltatottság kegyelméről, a felszabadító bizonyta
lanságról, hiszen az maga a kegyelem, ha megadatik, mert a biztonságérzet olyan, mint a
páncél, azt hiszed, téged véd, pedig csak rádcsukódik. testre szabott börtön, kívül kerülve
sejtjük csak meg, mi is a szabadság, amire áhítozunk és amire teremtve vagyunk. Hogy
Jancsi hangját hallotta vagy Karamazov Aljosáét, esetleg a sajátját, nem tudta eldönteni,
lehet, hogy ez már annak az áldott bizonytalanságnak a kezdete? Annak azért örült, hogy
legalább azt viszonylagos biztonsággal érezte, hogy most neki kell toalettre mennie.
Visszatérve az újra mélyen alvó gyereket átvitte a másik szobába az anyja mellé, Virág
édesen aludt a kislánnyal együtt, Anatol írt egy cédulát, "sétálni mentem, estefelé jövök",
cipőt húzott és elindult. 'Iudta, valószínűleg átázik a cipő, félő, hogy nincs sör, vagy már
elfogyott a boltban, de azért elindult, ha nem is a régi könnyű szíwel, mégis szabadon, s
hogy ezt még jobban érezze, zsebébe süllyesztette az ütlevelét, amely pár hónapja már a
világ összes országába érvényes.

BÉNYEI JÓZSEF

Arc

Molnár C. Pál:A szent család

Ezt kerestem mióta élek
ezt a mosolyt és ezt az arcot
ahogy a szalmán az az asszony
fia fÖlé őrizve hajlott

Mi volt a szemén Mámor Álom
vagy a b(J/dogság csöppnyi bája
Zsoltárt mormolt az éjszakában
ciprusok tuják orgonája

Már anyám arcát elfeledtem
pedig tán ő is igy vigyázott
takaroa féltve - ifjú asszony 
s felfénylettek szemén az álmok

Összetörtek erre emlékszem
s velük mosolya csöndje fénye
s a gyermek indult tévelyegni
kudarcok vonzó erdejébe

És mikor ebbe belefáradt
bukását látván sok biteknek
fölfénylik ime bÚCSÚZÓTa
megint az arc a legjobb legszebb

s védelmező sugárba vonja
fáradt arcomat ez a két szem
s mosolya halkan visszafénylik
két kiszáradt szememben mélyen

és elomlok a sárga szalmán
arca alatt békén nyugodtan
ó édes asszony anyámarcú
ím hazatértem megnyugodtam
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