
Majd sok kis ember, mosolyogva,
asszonyok sárfekete hajjal,
vasárnapi ruhában,
gödröt építenek nekem, árnyékosat,
egyívásút a folyóval;
játékuk ebből áll.

férfivel, akit títkámöie, Theresa Claey segített üzleti és más jellegií megbeszé
lés ein szájleolvasó módszerével és jegyzeteléssel.

Geoffroy de Halleux igazgatója volt egy nagy kiadóválIalatnak, a Desclée
de Brouwer-nek, melynek Bruge-ben, Brüsszelben és Párizsban voltak a fiók
jai. Kiállitásomat igen méltányolta, és annyira összebarátkoatunk, hogy 1962-ben,
hazajövetelem után Theresa Claey-vel együtt fe1kerestek itthon is és elhatározták,
hogy festészetemról színes alburnot adnak ki Mándy Stefánia műtörténész

szövegével, Az elhatározást 1967-ben meg is vaIósították. így történhetett, hogy
"még életemben" egy más ország ilyen formájú méltánylását megkaphattam.
Egyébként mint fontos tény ide kívánkozík, hogy megemlítsem. Geoffroy de
HaIleux főnöke volt annak a Bíemel úrnak, akiről beszámolómelején annyit
írtam. így zárul be az a 'kör, amely Beöthynével kezdődött, és ma is élő ba
rátságokkal zárul, ha zárul egyáltalán.

Befejezésül hadd idézzem egy Philippe de Surmain nevű francia néhány
sorát. O pár hónapja még a budapesti francia követség első tanácsosa volt,
Szolgálata most Brüsszelbe szólította, de változatlanul jó barátságban vagyunk.
"Végezetül - írja - utamon megállított egy szép román templom Mercureyban,
az én falum mellett Bourgogne-ban, ahol is meghatottan lapoztam a maga ál
tal illusztrált Bibliát: maga sokkal ismertebb, mínt ahogy azt gondolná.. ." Ez
volt az utolsó hírem a Bibliáról, aminek annyi barátot köszönhettem és kb
szönhetek még most is.

GREGUSS SÁNDOR -VERSEI

Hajónk teste ,.essket

Már elhamvadtak a sirályok. Hajónk teste reszket
A várakozóknak ma sem jött üzenet. valamit összetörni, ami kész.
Súlyosodnak a hallgatásszilánkok, Hollók sűrű, lucskos kötegben .
az arc áttörhetetlen kövület. szemeim vájták, lát az ész

Ház dól a szélnek, a hold kicsorbul.
Petyhüdt vitorlák égnek.
Penge az árnyék, feszített térben
egy hang egy csöpp fényt koldul.

Zsoltá,.

Ajkadhoz érintem kó1Ceresztl?m,
a fény koronát nem adott.
Kiterítem még e vásznat,
fessen rá ó napot.

:tn romlott érintéssel jöttem a világra,
járni tanítottak, megszöktem magam.
Semmim sincs. Lépkedek árnyéktalan.

Megritkult bennem a szándék.
Rost jaimból vertél elszakíthatatlan

kötelet.
Vesd magadra arcom.
Ki feszítse meg?
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