
meit, azaz az üdvözlégy-tizedet, a kereszt a miatyánk. Azt szeretném mondani, hogy szép
az imádság és bizonyára SZükséges is, de azt tartja a közmondás, hogy "segíts magadon,
Isten is megsegít", vagyis hívjál orvost is, de nem szólok, hanem adoktorért megyek.
Kifizetném előre a vizitjét, nem engedi, ingyen jön. Aisling néninek tüdógyu11adása van,
beszállitják a kórházba. Az orvost jól ismerem, egyazon pályán teniszezünk. "Nehogy azt
hidd", mondja, hogy egyszerű felfázás fajult ilyenné. Nem tudunk még eleget ezekről a
dolgokról. Annyit azonban tudunk már, hogy a tüdőgyulladás vírusos betegség.~

Lóhalálában érkezik a másik lánya, Liverpool az ír csatorna túlfelén van éppen, a vej
hozza, ennek autójavan, kis öreg teherautó, bele is gyömöszölik a szakajtónyi gyereket. Kis
tanyámat így a következő szombaton ellepi a sok gyerek, fiírészbakomon lovagolnak,
pecá1lóimat használják ustornak. A kórterembe egy hajtásra csak három személyt
engednek be, a többi besomfordál.

ott ülünk Aisling néni ágyáná1, két gyerek fel is mászikrá. Az öreasszony kezében kötés,
jobbanvan, mesél. "Úgyhallottam a régiektől, hogy egyesek a barlangban beleláttak a pokol
kitátott szájába. Ott jártam, most már harmadszor, higgyétek el, nem látni ott bent semmit.
Thlánvalamikorbugyogott egymelegfomís és ki-kifüstölgött annak a gőze.A melegvíz pedig
áldás. Nem is hiszem, hogy az Úristen, a maga temérdek jóságábanpoklot teremtett volna,
ahol örökké ég, kínlódik a lélek. Valakivalahol félreérthette az ÚrjéZust. Agyehenna tüze ég,
talán sokáig ég, aztán elhamvad az is. Nem, gyerekeim. Én leültem a barlang szájánál egynagy
lapos kőre, késő, estevolt, megvártam, míg feljönnek a csillagok. Cait aközben a kis Brendant
ment lefektetni. Én meg csak ültem, ültem és láttam kigyulladni egymás után az égi fényeket.
Aztán egyszerre elhomályosult a szemem a hirtelen fényességtől.Mintha retlektort gyújtott
volna az Úristen egy angyala odafönn. Becsuktam, majd kinyitottam a szemem, lassan
megszoktam a fényt és mögéje láttam. Uramfia! Szent Péter és SZent Kolumbán között ott ül
egy kis zsámolyon az ör~ Patrick, a nagyapátok. Számítógép előtte, azt pöntyögetí, villanó
fényjelekkel üzen idele. En ugyan el nem tudtam olvasni, mit, de a kis Brendan, ha majd
nagyobb lesz, vissza is tud majd üzenni neki."

VASADI PÉTER
A. Tarkovszkijnak

Ülve fogadlak

örökre átírtad a kép-tant
ködde~ baljós mocsarakkal
Ülvefogadlak. A lámpafényt
majd megbocsátod; sötét
ülik hozzád vagy ragyogás
egyikben mindig a másik
voltál, míg el nem boritott
Bukásod háttere az úr
Halhatatlan a töprengés
amellyel fogadtad suhanását
Nyitott szemmelfigyeled
most is az ajtórést
hogy tágul végtelenül
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az öröklétben. Beteg
az idő. Kiveszett beUJle
a hullámzás és az imádság
Elférgesedett a mondat
el a szó s hátrálunk
a betúkig. Két országos
rianás szünetében
mutatjuk be misénket;
elölről kell kezdeni mindent
Várom, amíg a faház
kivilágosodik az éji
katedrálisban
s megkondul a csönd


