
már nem is kérdezi, hogy jön-e: nesztelenül és buzgón odakészít egy fotelt
Eszter karosszéke mellé, és észrevétlenül kimegy. Nagyanyám halált érző,

szerit nyugalommal fekszik: fehér haja széthull a párnán, és mély, sötét szem
gödreivel olyan, mintha főpróbát tartana a halálból. Néha kinyitja fáradt,
öreg szemét, és rámosolyog az unokájára.

- Nem kívánsz valamit, nagyanya?
Nem, a vénasszony nem kíván semmit, de miért van itt ez a fotel?
- Jön az orvos - mondja Eszter, és sápadt arca egy pillanatra meg

színesedik.
- Kedves, finom ember - mondja nagyanyám olyan halkan, mintha

imádkoznék.
Anyám valahol a harmadik szobában sír és mosolyog egyszerre. Sír, hogy

meghal a vénasszony, és mosolyog, mert lélekben férjhez adja Esztert a ked
ves, finom emberhez. Eszter minderről semmit sem tud. Azt sem, hogy Anyám
a függöny mögül lesi, amint ott állnak az ajtóban: nem közelebb és nem tá
volabb, mint ahogy két búcsúzó ember szokott.

- Holnap - mondja az orvos és kezet csókol.
Mert az életben is vannak csodák. Igaz, csak ilyen olcsó, mindennapi

kis csodák, mint ez a kedves, finom ember, aki titokban megsimogatja az
ajtófélfát, ahol egy perccel ezelőtt még Eszter keze volt.

Pereg a homok. A ma elhozza a holnapot, ama utolsó holnapot, mikor
nagyanyámnak már csak a szemét kell lehunynia, hogy megnyíljék előtte az
ég, s ő ott áll a nagy fényességben.

- Légy áldott, Uramisten - rebegi az öreg.
Két angyal széthúzza az ég kárpitját, s az Úr lenéz a földre. Látja, hogy

Eszter és az orvos egymás mellett állnak; az orvos éppen abban a pillanat
ban fogja meg Eszter kezét.

Az angyalok halkan, csendesen visszahúzzák az égi kárpitot, s az Úr int
a vénasszonynak, hogy - jöhet ...

(V é g e)

PUSZTA-TEMPLOM

Kunhalomnyi Puszta-templom hantmadara,
Sátram kontyán szél meg csóva viadala ...
Csontra tekert hulla-drótok ragya-dala,
Felhő-barmok szügye-dere, égi dara ...

Híveimnek szekérhada messze zörög,
Minden handzsár, tór meg bicska belém törött ...
L6állkapocs citerál már arcom fölött,
Magam mondok imádságot magam fölött.

FEHSR FERENC

774


