
Megnyugszom. Megpihenek itt, náluk: a nővérke és a doktorka vi
gyáznak rám. Mintha mind a kettő tudta volna, mi játszódik le bennem
tegnap éjszaka, háromszor is benéztek. A doktorka egyszer, a nővérke

kétszer. Úgy tettem, mintha aludnék. A doktorka megfogta a pulzusomat,
aztán nagyon finoman visszatette a kezemet a takaróra. A nővérke végig
simította a homlokomat. Éppen akkor gondoltam arra, hogy ha Zoltán
megsimogatott volna ... Hát ime, itt a simogatás. Nekem már ezentúl
csak ez marad. Csak? Hát nem bűn azt mondani, hogy csak? Az emberi
szeretet lebecsülése. Nem, nem "csak", hanem sok: nekem még ebből is
kijutott. Nem érdemeltem.

Mikor harmadszor jött be a nővérke, s fölém hajolt, kinyitottam a
szememet. Csak ennyit mondtam:

Agikal
Nincs semmi baj? - kérdezte.
Semmi, semmi ...
Itt maradjak egy kicsit?

- Ráér?
Most jártam végig az osztályt. Egy kicsit maradhatok. Amíg elalszik.

Mert, úgye, rnegígéri, hogy elalszik?
Bólintottam, s behúnytam a szememet.
Fülembe zúgott a Balaton finom csobbanásaival. Nem verte föl vihar,

nem kuszálta össze hullámait a szél. A csillagok zavartalanul nézhették
magukat tükrében.

Érdekes: nem a part felé mentünk. Befelé vitt a hajó. A lámpák egyre
halványabban pislogtak, a tó egyre puhábban ölelt át, s szememen lágyan
siklott végig a csillagok fénye, mint valami simogatás.

Üres lettem. Vagy talán éppen most lelt bennem értelmet minden:
aki voltam, aki gyűlöltem, s aki szerettem, aki örültem is egy kicsit, s aki
nagyon sokat szenvedtem.

Mindez azonban már nem érdekes. Mint ahogy maga az élet sem érde
kes már. Lassan visz a hajó befelé, s rni beléhalunk halkan a nagy óce
ánba. A víz tükre meg sem rezdül, ha elmerül benne egy csillag fénye,
amely egy pillanatra megtisztultan fölragyog, aztán nesztelenül kialszik
s belehull a hullámokba. Csak egy kis csillag fénye volt. Tiszta, kéken
fölragyogó kései fény. Megbocsátóan mosolyognak le rá a többi csilla
gak .. . -
ITT VAGY

Lassú egyforma léieqzésed fölé
nyujtózik az est,
feletted terebélyesedik üveglombja.
Itt vagy velem ismét,
s e csendből szőtt nyugalomba
teljcsséggé lényegülsz most bennem.
Puha mohával bélelt örökkévalóság.
Nézlek ...
Távoladunk, ttLdom távolodunk
a percekből lassan kifogyva,
de most itt vagy velem, ismét.
Lassú egyforma lélegzésed fölé
nyújtózik az est
feletted terebélyesedik üveglombja.

Ébert Tibor
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