
Nem volt elégedetlen a beteggel, azt mondta, nemsokára jobban lesz. Ö
megmutatta a lábát, ezt se tette eddig még sohasem. Kissé püffedt volt
a lába. Megkérdezte tőlem, míért nem Marie néninél szálltam meg. Marie
Jeanne a nővére volt, néhány éve meghalt ugyan, de a .háza megmaradt,
természetes hát, hogy a család minden tagjának ebben a házban kell
megszállnia. Többször visszatért erre. Úgy emlékszem, másról nem is
beszéltünk ezen a délelőttöri. Megigértem, hogy délután háromkor újra
eljövök és elmentem az üvegese vizelettel. amit egy laboratóríumba vit
tem vizsgálat végett.

Az unokanővéremnél ebédeltem. Az ebéd végefelé jártunk, mikor
csengettek. A szemszed fakereskedő jött, épp most kapott egy telefon
üzenetet a ikórházból, hogy a beteg nagyon rosszul van, azonnal menjek
hozzá. Egyasepp i1lúzióm sem volt. Tudtam, hogy meghalt. A hosszú
úton semmi határozott dologra nem gondoltam. Talán nekem is éppoly
nehezemre esett felfogni ezeiket a dolgokat, mint őneki.

Bevezettek a szobájába, ahol reggel óta semmi sem változott. Csak
annyi, hogy ő meghalt. Out feküdt tágranyilt szemekkel és azzal a ré
mült szájával. Amit az imént látott, az többé nem képeskönyv volt, de
kegyetlen valóság, ami torkonragadja az- embert. Hiába várjuk, hiába
készülünk rá, mirtdig készületlenül ér. Az ember egy kép lesz a képes
könyvben, amit mások nézegetnek majd, mielőtt rájuk kerül a sor, rní
előtt ök maguk is belépnek a képeskönyvbe.

Ezért rajzoltam meg a könyvemben az ő képét magamnak.
Az anyám volt. Palotai Erzsi fordítása..
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HA NEM VOLNA ISTEN

Sárga nyár, nagy sárga 6$%,
mégiscsak jól megy nekem!
Ha. nem volna Isten,
nem volna ősz sem,
s a levelek régtől a földön hevernének.
Ki látná akkor a pörgésüket?
Ki látná, amint visszacsavarodnak?
Ha nem volna Isten, _
nem nézhetné akárki a fákat,
nem ihatna akárki -4 kutakból,
ha nem volna,' nyár nélkül, ősz nélkül,
hold nélkül hevernénk a szúrós ,ötétbfln
mikor meghjtlunk.

AKI NEM KÖSZÖN

Van akit világra szülnek.
Van akit megfogalmaznak.
Van aki nem köszön, mikor köszönnek,
megmarad gondolatnak.
Van aki akar, van aki vádol,
olykor tanácsot is kér a világtól.
Van akit befogadnak.
Van aki határoz, van ,aki enged.
Van aki nekivág egyszer az útnak
Van aki megmarad úttalanul bolyongó gondolatnak.
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