
"Szívembe .zártam ezt a forradalmat. Kubában szeretík a fiamat,' és a szere
tet tüze viszontszeretetet éleszt."

Egyszer meglátogatta őt Fidel a szállodában. Akkor még szállodában lakott.
Fidel egy órát vett elő és megkérdezte: "Ismered?" Mire ő felkiáltott: "Camilo
órája!" "Elhozták hozzám, és tudni akartam biztosan, vajon igazán Camilóé volt-e?"
F'idel sírt. Máskor is, valahányszor Camilo szóbakerült, míndig könnyek szöktek
Fídel szemébe. "Fidel hamar elérzékenyül" - jegyzi meg.

Amikor Dona' Isabelita halott fiáról beszél, kissé .reszket a hangja.
"A gerillák úgy szólították: Comandante. De ő megtiltotta nekik: »En csak egy-

szerű közkatona vagyok« - mondta."
Erdeklődöm, tud-e valami közelebbi részletet a haláláról?
"Tüzharcban esettel."
Hangja nem reszket többé, és mosolyog, amikor az ő élő fiáról beszél. Nem

rég megoperálták, és Fideltől a legnagyobb doboz Coppelia-fagylaltot kapta a kór
házban. A szobája meg valósággal úszott a virágokban. A pazar doboz fagylal
tot egy katona hozta és azt mondta: "A Direktor Komandante küldi." Ö szabad-

.kozott, nem tud ennyi fagylaltot egymaga megenni, de a katona erősködött: ""A
Főnök küldt l" Dona Isabelita erre szétosztotta a fagylaltot az ápoló nővérek és a
többi beteg között,

Akárhányszor találkoznak, F'idel mindig arcon csókolja őt, és ő is megcsókol
ja Fideit. Egy alk~ammal fiatal lányok rajzották körül: milyen szerencsések len
nének, ha Fidel egy csókot adna nekik. Mi lenne akkor! "No szép" - válaszolt
-, "Fidelnek jó puha ám a bőre!"

Búcsúzáskor még egyszer szemügyre veszem a fényképeket - a reverendás
pap mellett a másik Camilót (Cíerríuegost), és mellettük Fidelt (fején kepi, szajá
ban pipa), kevéssel odébb pedig Che baszk-sapkás, mosolygó arcát -, és eszem
be jut, amit Fidel mondott Camilo Cienfuegos halálakor: "Jönnek majd más Ca
milók!"; igen, a próféciára gondolok, amelyet egyszer Che is megismételt: "Camilo,
és mind a többi Camilók, azok, akik korán jöttek, és azok, akik még jönni fog
nak ..."

Már az ajtónál, megkérdeztem : akarja-e, hogy megáldjam, ahogy valaha Ca
milo fia is megáldotta?

"Igen, igen, áldjon meg, atyám. Hiszen Istenben hiszek."
És én megáldom őt. És megcsókolom hófehér haját ...

BALASSY LASZLÚ fordítása

Kockák

De mire való fölfejteni
az idő csontos szövetét?
Kitakarni a formát,
amelynek nincs kiterjedése?
Mozdítani a mozdulatlant?

Könyebb temetni, -elveszíteni.
Könnyebb felejteni.

Örökös építkezés, széttekintés.
Az első utca és a második.
A szülők elmúlásának városai,

fiatalságuk nyílegyenes útja
Európa mezőiben.

Hajnali társzekerek,
patkócs'attogás,
s a pesztrák és a katonák
vasárnapdélutáni kézfogója.
Az a tér.

A kórház és a templom.
Kockák, melyeknek minden oldalán
más-más történet képe volt.

A szülőváros kockakövei.
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