
- És akihez ment ott lent, az súlyos beteg?
A fiatal férfi nem rögtön talált rá agyában arra, amit az asszony

kérdez s aztán egyszerre mondja, valami fölnyíló, heves nyugalommal:
- Az? Hát az meghalt!
Az asszony nem is érti; - nem tudja elhinni, hogy ez elhihető.

- Meghalt? ., Mikor? . .
- Hát persze. Akkor, addig, míg mi ott álltunk. Amikor odaérkez-

tem hozzá, már legalább négy perce halott volt.
- Akkor halt meg ... mikor maga velünk beszélt?
- Akkor. Persze. Hiszen ezért jöttek értem, rémülten. hogy rosszul

lett. Harminc másodperc alatt ott kellett volna lennem.
- Ha mi nem állítjuk meg ...
- No nem, azért ezt én már tudtam. Persze. Ilyenkor már legfeljebb

csak. .. :bs ez várható volt, csak nem éppen most. Három nap mulva,
esetleg négy nap mulva, talán-talán egy hét mulva. De bekövetkezhetett
egy óra mulva is. Ezek az esetek valósággal pillanatok alatt véreznek el.

- Maga feljött... egy szót sem szólt, és velem itt száz butaság
ról ...

- O .. , - mondja az orvos elnyujtott hangon, valami csendes
hangossággal és majdnem mosolyog. Még fiatal; a szükséges keménységet
talán erőnek is érzi - Hát mit gondol, mit tesz ilyenkor az ember? Ezt ők

intézik el.
Az asszony nem tud megszólaini. Csak azt érzi, hogy nagyon szépre

felöltözött; és hogy ez megtörténhetett ... ez az este.
Megy hazafelé a csípős ködű fekete hidegben. Idegesen siet, sürge

tetten; két kis utca között váratlan kötelességszerűség emlékeivel imád
kozni próbált, de nem nagyon tud odafigyelni, valamit találni akar most
azzal, hogy hazamegy. A köpenye, kesztyűje könnyű, fázik.

De a gúnyák még lebomlanak róla, mert mind a gúnyáknak ez lesz
a. dolguk és az esztendők felöltöztetik őt a közelség ruhájába. És akkor
pillantása egyszer súrolni fog egy estét, amikor felöltözködött ahhoz, hogy
részese legyen egy ember mindenkorra szóló legnagyobb magánügyének,
akit sohasem ismert, még csak nem is látott.
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LATVANY
A sűrűszálú est felett
álomban lépked a vidék,
holt templomtornyok kéklenek,
a holdon szikrát vet a jég.

Fölöttem rézsút elfeküdt,
zúgó fasorok szállanak,
az utak végük kergetik,
hogy még hazataláljanak.

Úgy állok itt, az eltűnő

tájékból híven, egymagam.
akár a megkövült idő,

kietlenül és biztosan.

Suhogjatok, suhogjetokt
Egy szál emléketek fogom.
Nem röppenek utánatok,
nem integetek búcsúzón -

Ha kell, mulandóság leszek,
ha kell, örök bizonyíték.
Az éjjé fagyott est felett
ragyogássá dermedt az ég.
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