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- Átadhatom a kormányt? - kérdezte.
- Azt hiszem, most már haza tudom vezetni az autót.
Búcsúzni akartam és hálálkodni, amikor felém fordult és

hosszan, szótlanul kereste a tekintetemet. A kívülről beszűrődő

lámpafény megviIágította arcvonásait.
- Magára bízhatnék egy titkot? Legfájdalmasabb titkomat?
Csak úgy dőlt belőle a keserűség. Gyónás volt ez, rendhagyó

módon. Tíz éves házasok. Gyerekkori szerelem volt, együtt jár
tak iskolába. Szorgalmas, derék asszony volt az övé. Két évvel
ezelőtt kiderült, hogy agytumora van. Megműtötték és azóta
nem az, aki volt.

- Mondja, lehetséges, hogy kioperálták belőle a jót? Megvál
tozott, más lett. Rendetlen, nem törődik se a háztartással, se a
családdal. Mindent ráhagy a gyerekekre. Azt csinálnak, amit
akarnak. 6 pedig eljár csavarogni, két kézzel szórja a pénzt.
Mindezt titkolnom kell. A szüleim előtt, a falu előtt. Nincs senki,
akivel erről beszélhetnék. Kétszer annyit dolgozom, mint eddig,
csak ne sejtsen senki semmit.

Ráhajtotta fejét a kormányra. Nem tudom, meddig ülhettünk
így a sötétben. Leheletünk finom páraréteggel vonta be az abla
kokat. Csend volt. Sötét volt. Csak egy-egy arra tévedő autó ref
lektora világított ránk.

Aztán kezet nyújtott:
- Milyen jó, hogy nem ismerjük egymást. Köszönöm, hogy

magával viszi titkomat az ismeretlenbe.

Tizenöt év telt el azóta. Soha többé nem láttam. Ha néha-néha ar
rafelé visz az utam, egy pillanatra leveszem lábam a gázpedálról.

Fénykép - A nő

Az öregasszony
úgy áll félúton, tél és
tükör között, mint

riadt madár a
tavalyi fészek kusza
gallyait nézve:

ki volt, ki ezt a
mérhetetlen pusztítást
tette, mi végre?
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Fénykép - A férfi
Úgy állt az öreg,
hogy mögötte a téli
kert lett a díszlet.

Nem szándékos a
beállítás, és ha jobban
megnézem a képet,

nincs is ott külön
kert és külön ember: csak
tél van, enyészet.

Az özvegy estéje
Ma még elvégez,
hogy holnap mi lesz, talány,
nem gondol vele.

Megfogja öreg
kapuja kulcsát, legyint,
és nem zárja be.

Magában beszél,
fákhoz szól már, füvekhez
a gyerek helyett.

Mert ma sem jön el,
tudja, de ha mégis, a
kapu nyitva lesz.
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