
találkozik vele, és a plébános ezt helyeselte. Elvették tehát az éjjeli
szekrényről a keresztet és az öreg matróz ujjai közé erőltették. Előbb,

mintha nem akarta volna tartani, de végtére erősen megmarkolta és
szeme vágyakozva csillogott. Ekkor a plébános odaszólt Flanigan asz
szonynak, hogy most már, úgy látja, az öreg matróz jó véget ér, s re
méli, hogy ebből mindnyájan okulni fognak és tovább nem vétkeznek.
Mert a hatalmas Isten nem mindig ad az utolsó pillanatban ilyen csodá
latos kegyelmet.

A hálóruha ráncaí egyre hevesebben emelkedtek és süllyedtek, a plé
bános tehát olyan gyorsan mondta a könyörgéseket, hogy Flanigan asz
szony ésa két fiatal hölgy nem tudták követni. Szent József, könyörögj
érette. Szent József, Szent Szűz Mária, nyissátok meg az isteni irgalmas
ság szívét, Jézus, Mária, Szent József álljatok mellettem haláltusámban,
Jézus, Mária, Szent József, segítsetek, hogy békében hallhassak ...

Az öreg matróz hálóruhája nem mozdult többé, arca fokról fokra
összébb zsugorodott, mintha újra gyermeki arccá akarna változni. Az
öreg matróz meghalt, és a plébános most az úr szentjeit és angyalait
kerte, hogy szálljanak le és vigyék az öreg matróz lelkét a Legfölsége
sebb színe elé.

Pápay Klára fordítása

•
KESZTH EL YI DEZSŐ VERSEI

s6 - fény Velencén

Nnyességbe tört') omlás
hát hallgass csak hallgass
fekete evezők kisértik árnyukat

az arcok lehozhatatlanok a földre
bár telenezik arannyal és fákkal a tengert
s látják szemük végtelen távozását

galamb-szárnyakban halak rózsája sikoltoz
hullámokon tévednek el a templomok is 
és fáklyák dobok maskarák

most visszatérhetsz az aranyba
a nap lepkéje vörösen követ
állj be a falra fehéren meztelen

hiszen a kínszenvedés szent térdeplését
úgyis szégyellnéd felmutatni már
ami ezután lesz: kendők szétrepült tömege

néhány szó a téren

a gyik sosem lát csillagot
tudod az idő árnyéka álom
anyád megszült - nem mered
hallgatni a fákat

ez itt Siena -
az ég tökéletes süllyedése a Mr
de a torony!
tengerbe omlanak a haja1c



ötven kilométerro mindig az alkony
s távolodhatsz te is -
hintázó lámpa az arcod
a legvakitóbb madarak között

a szamár~ azonban hiába kocog 
az alvók fejében virágok élnek
a föld elmegy s te csak úszol
amikor felébrednek

amikor dél van Rómában

zsaluk
s fekszem - olyan homályban
hogy már-már gondolat a tenger
s forró ka01llókon surrannak a macskák

Róma

egyedül vagy -
templornaidat madarak építették

a sivatagban mert szeretnék
ha nem fújná lábukat a vizekre a széZ
s addig menne a fa amíg nem Zenne mái
csak az eg1lstlen csillag

én pedig
térden kúlzom feZ"a havazásig
hiába a páZma és a nap

ketten sem vagyunk er6sek 
Róma!
szerettem s most légy örökre
a Zegfehérebb váza pusztulása

betaka-rhatatlan már
aki nem fog Zélegzeni

tengertől távolodva

könnyű lepkeraj verdes át
az esőn egy csillagról

mely homlokod mögött
ég tovább

míg kaglll6k alkonll kísér
és árnllad

átélhetetlen fehérsége

cselekvések árnya

a sivatagot rátette a szélre
II a madarak fényét a szájára vette
kimondani a tengert

az éZet Zétezésén
átúszik egll arc

fehéren és bizonytalanul
boruZnak Ze az állatok
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