
Mély, belső megrázkódtatással tért magához, amikor meghallotta, hogy
a kerti ajtó becsapódott és gyorsan, rövid lépések csikorogtak a kavicson ;
Dollicas volt, aki körülsietett a hátsó ajtóhoz. Nem szabad Dollicasnak
őt itt találnia! És inogva-írnbolyogva, mint egy gyertyaláng, visszatért az
ebédlőbe, ablakmelleti székébe.

Dollicas már a konyhában volt. Klang! esett le a rácsra az egyik
vasgyűrű. Azután a hangja: - "Mindjárt odateszem a teáskannát, asz
szonyom!" Mióta egyedül maradtak, hozzászokott Dollicas, hogy egyik
helyiségből a másikba kiabáljon. Az öreg hölgy köhögött, hogy megerősítse

magát: - "Kérlek, hozd be a lámpát l" - kiáltotta.
"A lámpást?" - Dollicas átjött a folyosón és megállt az ajtóban. 

"Miért? Hiszen csak négy óra van asszonyom!"
"Nem tesz semmit." - válaszolt Beanné kedvetlenü!. - "Hozd be l"

- Es egy perccel később megjelent az öreg cseléd, mindkét kezében hoz
va a nyájas lámpát. Valahányszor behozott valamit, széles, puha arca
olyan volt, mintha alvajáró lenne. Letette az asztalra, lejjebb csavarta
a lámpabelet, feljebb emelte és ujra lecsavarta. Azután kiegyenesedett
és asszonya felé tekintett.

"Mi az asszonyom, amin ott tapos?"
A missziós mellény volt.
"Ejnye! Ejnye!" - Miközben Dollicas felszedegette, azt gondolta:

- "Elaludott az öreg hölgy. Még most sincs egészen ébren." Valóban az
öreg hölgy kábultan, üvegesen nézett maga elé és mikor kézbevette a
kötést, egyik tűt kihúzta a szemekből és kezdte fölfejteni, amit eddig
kötött.

"Ne felejtsd el a szerecsendiót !" - mondta. Hangja szárazon, véka
nyan csengett. A mai-vacsorai csirkére gondolt. Dollicas megértette és
válaszolt: - "Nagyon helyes, fiatal jószágot hoztam." És lehúzta a füg
gönyöket, mielőtt visszatért volna a konyhába.

(Fordította M a lom v i z i M a g d a)

HA KESERO'SIW ...

Ha keser:úség ostromol?Ja
tör ellened: úgy hömpölyög
s pusztítana, tüdődbe rncrre,
akár a fojtó, nagy ködök.
A lelket gyötrő szomorúság
mily szívósan verekedik,
hogy rontsa benned a valóság
összes szelíd, jó képeit!

Nem látod mindig torz valóját,
néha álcázza fegyverét,
s beléd rejtené háborúját,
hogy rontsa mások életét;
mert aki él, nemcsak magának
boldog vagy elkeseredett,
s akaratlan is másra támad,
aki úgy érzi, elveszett.

250

Küzdök olyankor két ma?·okkal ...
Segítsetek majd emberek,
jó szóval, tiszta mosolyokkal,
- magatokat is véditek.
Gondoljatok csak sorsotokra:
ha szép ís, j6 is életed,
anyád megőszült tán a gondba,
és a halál küzd ellened ...

Istenem, mindig védj meg cn"em,
a keserűség eHen is.
Légy jelen jobban életemben,
erősíts most is. akkor is.
Bátrabban éljek, dalosabban,
niqabban. járjam utaid,
mint a madár a kék magasban
ha Idfe~ziti szárnyait.
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