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szép gyereket, ezt a lelencet aztán ideragasztod a 
nyakamra. 
- Csend legyen asszony, de komolyan! Gjeldem van 
Svar felé, tudod. Nem is tehetnék mást. Amúgy ez egy 
rendes, szürke, észrevehetetlen kis egér gyerek. Majd 
valami irodista lesz, ha így tanul, vagy inasnak adjuk. 
Aztán csak valahogy visszakerül az apjához. Vége lesz 
a háborúnak is egyszer.  
- Persze, még szeressem is. Majd parancsra szeretni 
fogom! 
Linusban egy világ omlott össze. Aznap éjjel nem aludt, 
és reggelre lázas beteg lett. Egy hétig nyomta az ágyat, 
és szinte végig aludta a nappalt. El akarta innen álmodni 
magát, el messze, az ő apjához, aki szereti, aki várja. E 
hét alatt tudta egyáltalán a tudatába engedni, hogy 
milyen nagy-nagy baj történt az ő életükben, hogy ez a 
felnőtt világ milyen kegyetlen. Hogy az az út, amire ő 
olyan boldogan indult, a fájdalom, sóvárgás útja. Hogy 
apja mit élhet át, mert még egy üzenetet sem tudnak 
váltani egymással. Elképzelte őt, a várakozó, felé 
fordított tenyerét, és ahogy néz a messzeségbe, rá 
gondolva. 
Nappal aludt, és második éjjel, nagy magányában rátört 
a sírás. És sírt, végeláthatatlanul, halkan, bele a 
párnájába, hogy meg ne hallja senki, némán nyüszítve, 
éjjelről éjjelre. Aztán valahogy a hét vége felé 
megnyugodott. Soványabb lett, még szürkébb és 
észrevehetetlenebb. Az iskolában, amíg lehetett, bent 
maradt. És rengeteget tanult, ebbe menekült. Már 
máshogy nézte ezt a szép asszonyt, Naját, aki nem tudta 
szeretni őt. Fal épült köré, tekintete álca lett, 
mimikátlan, kiismerhetetlen. 
Azon a nyáron a könyvtárban, a nagy városi 
könyvtárban töltötte a nap nagy részét. Mindenkinek jó 
volt ez. Hakon örült, hogy nincs otthon gond, Jonas 
pedig érezte, hogy a kis kakukkfióka messzebb került. 
És Linus felvételijét is abba az iskolába adták be, a 
matematika úgyis a kedvence volt. A szürke kisfiút 
felvették, ráadásul előkelő pontszámmal, mindenféle 
megsegítés nélkül. A középfokú iskola megkezdése 
előtt volt a legnehezebb az élete. Élt bele napról napra 
a szűkülő, kifehéredő, elmosódó létbe, mint aki lassan 
megvakul. Olyan olt, mint a kölyökmacska, akit idő 
előtt elválasztottak az anyjától, és borzasan, csipás 
szemmel, nagy, kétségbeesett szemekkel nyávog bele a 
világba.  
Csak ő nem nyávogott, és szemeit is összehúzta. 
Egyedül volt ebben a világban, mely lassan záródott 
körülötte. És Hakon bácsi szavai is megijesztették. 
Eddig hatalmasnak látta őt. De az az éjjeli beszélgetés! 
Úgy beszélt róla, mint egy kis senkiről, aki nyűg a 
hátukon, aztán ha már meg bír lenni, eleresztik 
valamikor. És a bácsi helyzete is. Már nem csak a nagy 
tengerészt látta, hanem a kisembert is, akinek 
megszabják a munkafeltételeket. 

Úgy érezte ekkor, hogy nehezen szólal meg. Ha ki akar 
mondani egy mondatot, megakad a szó elején, és 
mintha görcs állna a szájába. E miatt aztán valóban 
keveset beszélt. 
Az első évfolyamban aztán kicsit kitágult a világ a 
számára. Jonasnak volt egy-két akciója ellene, de itt 
talált barátokat. Öten voltak fiúk egy csapatban, akik 
valahogy nagyon összetartottak már az elejétől. Vidéki 
fiúk voltak, hárman kollégisták, messzi városokból. 
Linus helyismerete, a tanuláshoz való pozitív alapállása 
hangsúlyossá tette a fiúk között, de mély szomorúsága, 
tétovának tűnő lénye furcsa volt az ő számukra is.  
 

(folytatjuk) 
 
 
 
GYOMBOLAI MÁRTON 

VERSEK 

Az én hitem 

Letűnt korok dogmakincse Rideg nekem és 
idegen.  

Az én hitem a Lélek írja Mélyen, belül a 
szívemen. 

A gyökerét még anyám adta,  
Mint lüktető vén szívet,  

Első, gagyogó imádságra 
Ő tette össze kezemet. 

Hitoktatott az életével, 
S tudtam, az Isten: Szeretet...  
Hiszen anyám is Tőle kapta  

A rám árasztott meleget. 
S mire a kezem elengedte,  

Már párom volt a drága társ  

Együtt kutattuk lelkesedve  
Mi az Út, Élet, Hivatás. 
Az örömhírre rátalálva  

Ízleltük minden mondatát.  
Egységes, tiszta, szent Egészként  

 
Az életünket járta át. 

Atya jósága,  
Lelke lángja, 

A mindentadás szelleme,  
Tártkarú Krisztus a kereszten: 

A sorsközösség Istene. 

Egy drága célért éltet adni 
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- Mások is tették ezeren -, De harmadnapra 
feltámadni:  

Csak ez a végső győzelem! 

Ettől csorbul a Sátán kardja,  
Bukik végsőt a gyűlölet. 
Így válik úrrá a halálon 
A győzhetetlen Szeretet! 

Fényvivő, gazdag, büszke elmék  
Rostálgathatják szabadon... 

Bennem az Ige égi templom,  

És egy tégláját sem adom! 

Mert minden tégla egy ióta,  
Mely támasztja az életem.  

Hiszem: Hitem a Lélek írja  
Mélyen, belül a szívemen. 

 
*** 

 
Beszélj, Uram! 

 
A szolgád szomjas, áhítja szavad: 

Beszélj, Uram, hogy megtaláljalak! 
Szólj hozzám a kósza szélből, 
Éjben felizzó tiszta fényből, 

Csobogja halkan csevegő patak: 
Beszélj, Uram, hogy megtaláljalak! 

 
Ha tudom: nélküled üres az élet, 

S szívemből akarlak követni Téged 
Mért rossz a lépés, gyengék a szavak 
Szólj hát, Uram, hogy megtaláljalak! 

 
Mert fájhat mosoly, és azért jó a könnyem 

Hogy ma a keresztem mért viszem könnyen, 
Ha tegnap lerogytam súlya alatt? 

Segíts, Uram, hogy megtaláljalak! 
  

Azt mondod Igédben ott él a lényeg: 
Tudni és tenni együtt Igédet 

És hinni, hinni! Igaz Ige Te vagy, 
Beszél, Uram, mert hallom a szavad! 

 
Tudni és tenni, belül derűsen 

És el nem hagyni egy csöppnyi betűt sem. 
Akkor jön békéd, mint derűs patak. 
Szeretlek, Uram! Hallom a szavad! 

 
 

*** 
 
 

Pusztaszeri Újtestamentum 

 

,,Új rovású ének öreg igric ajkon  
Új törvény szerzetik pusztaszeri halmon'' 
Elporlott mögöttem immáron fél század,  

Megadatott látni csöppnyi unokákat,  
Isten tudja mit hoz, mennyi még az élet,  

Illő számbavenni már az örökséget:  
Kicsi unokáim, mit hagyhatok rátok?  

Robbanni készülő, szennyezett világot  
 

Vagy egy meghasonlott, önpusztító népet,  
Nemzetet morzsoló, véres ezerévet.  
Babéros temetőt, kardot és keresztet,  

Ahol azért haltak, kit nem is ismertek.  
S ha a büszke-kardok az ellent nem látták,  

Hogy rozsda ne egye, testvérszívbe vágták!  
Ezerév hősei - akárhogy is fájjon -  

Ölni s halni tudtak Duna-Tisza tájon.  
 

Tudtak másért halni, csodákban remélni,  
Egy új ezerévre: tanuljunk meg élni!  

Mert kétezer éve akadt már egy Mester,  
Aki megbocsátott megfeszített testtel,  

Ki a gyűlöletre a nemet kimondta,  
Aki a bűnöst is a szívére vonta,  

Kinél a szolgálat adta csak a rangot,  
 

S hüvelybe tétette Péterrel a kardot.  
Beteget gyógyított, törölte a könnyet,  

És a szelídeknek ígérte a Földet.  
El soha nem vette, csak adta a létet,  
Vele élhetünk meg újabb ezerévet!  

 
Hősi halottakból volt már elegendő  

A bölcsőkön fordul a magyar jövendő!  
Szülő szívekbe írt szeretet-parancson,  

Hogy ez a szeretet bő termést fakasszon.  
Ez vezessen az új hűség-háromsághoz:  
Istenhez, családhoz, s velük a hazához!  

 
Írtunk könnyel, vérrel, lehorgasztott fejjel,  

Írjunk szebb jövendőt édes anyatejjel!  
S amit nem győzött már Árpád véres kardja,  
Anyák szelíd szíve, hiszem, hogy megtartja!  

 
Bölcső ringjon ezután Duna-Tisza tájon,  
Vad indulók helyett altatódal szálljon.  
Ezt a tiszta álmot, s a hármas hűséget:  

Magyar unokáim! - ezt hagyom én néktek! 
 
 

x-x-x-x   


