
HORVÁTH (EÖ) TAMÁS

Ahol a part szakad

– Ne eről ködj, el ma rad a ta lál ko zó.
„Ha zu dik.” Ezt gon dol ta el ső re. Az elő nem for dult

még, hogy Gaál szín tisz ta iga zat szólt vol na. Vagy el ne
csí pett vol na be lő le egyet s mást.

– Hon nét kell ne ked er ről tud nod? És ne kem? 
Meg es het, fé lig szán dé ko san vet te ilyen go rom bá ra a

hang ne met. Érez ze csak, hogy sem mi sincs rend ben.
Ma rad tak még el var rat lan szá lak. És va la mi vál to zik.

– Te vagy most a „mes  szi ről jött em ber”. Hány éve
is, hogy fe lénk sem néz tél? Lá tod, én itt hon is le he tek,
meg oda fönt is.

– Bog nár Ta más van oda bent.
– Nem ütöt ted ki ma ga dat egy kis sé, mond juk, teg -

nap? Zár va az épü let, ha nem tud nád.
Ka var. Ugyan úgy, aho gyan ré gen. El ké pesz tő ügyes -

ség gel ve gyí tet te a va lót s a ha mist. Hi á ba fi gyel az em -
ber min den sza vá ra, hogy nya kon csíp je szen  nyes kis
ügy le te it, foly ton ta lál ma gá nak ali bit, s min den al ka -
lom mal ki al ku szik ma gá nak egy tit kos zá ra dé kot.

Jó fiú. Ez volt az el ső be nyo más ró la. Szor gal mas és
az át lag nál va la mi vel te het sé ge sebb, aki ké pes fer tály -
órá kig nyi lat koz ni olyan dol gok ról, amik ről ed dig ha -
ran goz ni sem hal lott. Nyil ván ezért fa rag tak be lő le
moz gal mi ve ze tőt. Ta pad tak rá a lá nyok. Úgy le het,
azért, mert nem tűnt iga zán vá lo ga tós nak. Ha rá haj tott
va la ki re, azt is leg fel jebb fél gőz zel.

– Gon do lod, nem ér te sí te né nek, ha köz be jön va la mi?
Ez nem a te ban dád.

Kör be-kör be, ahogy a gla di á to rok a po ron don.
– És ha an  nyi ra vá rat la nul, hogy nem ma rad idő szól -

ni? Te ma rad tál, te szök tél el a vi lág vé gé re. A hát só aj -
tó is zár va van.

Ugyan így áll tak szem ben azon a ta va szi na pon is,
mi kor Gaál szí vé lyes, szin te ba rá ti han gon meg kér te,
hogy len ne szí ves ön ként vis  sza ad ni a fel ké rést. Hogy
tud ni il lik az ün ne pi gá lán, a meg nyi tón ne ő mond ja a
Ver set. Per sze félkaréjban ott ácso rog tak a ha ve rok nak
ál cá zott test őrök, csicskák. 

– Csak egy eset ben ál lít hatsz va lót: ha te ma gad is
meg pró bál tál be jut ni. Eset leg on nan, bent ről jössz. 

„Va jon med dig tart ki ez a jó in du la tú, szin te em be ri -
nek is ne vez he tő hang nem? Vagy tény leg for dult a koc -
ka?” Sze ret te vol na egy szer, csak egy szer meg ta pasz tal -
ni, mi kor a haj da ni KISZ-tit kár za var tan, he beg ve be is -
me ri, hogy nem mon dott min dig iga zat. Pon to sab ban
so ha sem.

– Te most két ség be vo nod, amit ál lí tok? Te nem hi -
szel ne kem? Te nem rég ér kez tél egy vo nat tal. Akár hon -
nan. Nem né zel ki va la mi elő nyö sen. Sze rin tem más kor
is elő for dult ve led, hogy elő ző nap be akasz tot tál, és a
va ló ság ér zé ked egy sze rű en cser ben ha gyott. El té vesz -
tet ted a dá tu mot. Van ná lad egy ál ta lán meg hí vó?

– Mi kö zöd hoz zá?
El hagy ta va ló já ban. Nem csak ezt, mást is. De ez nem

na gyon za var ta. Em lé ke zett rá. Pon to san: hol, mi kor.
Né ha, kis sé nagy ké pű en, mi kor évek kel, év ti ze dek kel
az előt ti dol go kat, ar co kat idé zett fel órá ra, perc re, ak kor
szok ta mon do gat ni: „Eb ből élek. Hogy em lé ke zem.”

– Vagy tu dod, mit: pró báld meg! Menj oda a hát só
be já rat hoz, és nyiss be!

Na jó. Rész igaz ság. Az is meg es het, ő ma ga for dí tot -
ta rá a kul csot.

– Bog nár oda bent van. Meg ne kér dezd, ne ked hi -
szek-e in kább, vagy a sa ját sze mem nek. 

– An nak ide jén is bá mul tuk az élénk fan tá zi á dat.
Aho gyan ré gi, tel je sen mel lé kes nek tű nő dol go kat ké -
pes vagy meg je gyez ni. Kár, hogy ezt kép te len ség ka ma -
toz tat ni a hét köz na pi ügyek ben. Hát menj be, és nézz
kö rül, ha bírsz.

Hor váth más volt. Rá me nős, kí mé let len. Nem igen
tö rő dött ve le, hogy sza vai, tet tei mö gött ott áll-e a va ló -
ság arany fe de ze te. „Mi va gyunk az erő seb bek.” E mon -
dat tö ké le tes egyen súly ban tar tot ta lel ki is me ret ét. Me -
sél ték ró la: egy szer ke mé nyen ös  sze vi tat ko zott egy
Kas sai ne vű srác cal. Tud ni vél ték ró la: ti tok ban temp -
lom ba jár, mi nist rál, bér mál ko zott is. Va la mi na gyon
alap ve tő kér dés ről volt szó, és Kas sai ha za vág ta. Sok
em ber előtt. El ső re úgy lát szott, nem igen vi sel te meg a
nyil ván va ló ve re ség. Egé szen nyu godt han gon, mint egy
mel lé ke sen ve tet te oda: „Fi gyelj, le hetsz na gyon okos,
de szép so ha sem.” Kas sa it azon a nyá ron nem vet ték fel
jog ra. A kö vet ke zőn sem. Azu tán sem.

Ér de kel te, mi re men ne Gaál Hor váth nél kül. Vagy
hir te len meg je le nik, és ne ki áll fe nye ge tőz ni? És ha
igen, mi vel? Vál to zás van.

– Nem tu dom, ész re vet ted-e, hogy más fél-két he te
egye bet sem te szünk, csak te me tünk?

Mint ha Gaál ös  sze rez zent vol na egy pil la nat ra. Ön -
kén te le nül is hát ra san dí tott az épü let fe lé, pont oda,
ahol Bog nár Ta más lát szott fel tűn ni.

– És ak kor mi van? – Igye ke zett kön  nyed nek, fö lé -
nyes nek tet sze ni. – Ha va la me lyi künk el pat kol, il lő el -
ka par ni. Ha má sért nem, leg alább hi gi é nés okok ból.

Ma gá ban jó kat de rült Gaál eről kö dé sén. Ki zárt, hogy
sem mi ről sem hal lott.

– El te met tek va la kit, akit ré gen el kel lett vol na. És
ezt so kan, igen so kan lát ták. És va la ki mást is ágyú talp -
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ra fek tet tek. De ezt már jó val ke ve seb ben néz ték vé gig.
Mert az egy va ló di hul la volt. A két lá bon já ró rot ha dás.

Sű rűn nyelt, sű rűn pis lo gott a haj da ni if jú kom mu nis -
ta. Mint akit pél dát lan disz nó sá gon kap tak raj ta.

– Mi nek ak ko ra hű hót csap ni be lő le? – Hang já ban
két szó lam ba fo nó dott a két ség beesés és a ra vasz ko dás.
– Ez a ket tő nincs már. Vé gük, ahogy a kor szak nak is
vé ge. Azt hit tem, mos tan tól kezd ve ér tel me sen tár gyal -
ha tunk, fél re té ve hő zön gést és sár do bá lást.

– Ma gá tól ér te tő dik. Én is azt re mé lem, hogy nem
lesz vendetta. Csak előbb tud ni sze ret ném, ki nek nem
il lik át met sze ni a tor kát. Nem fon tos túl han go san me a -
kul páz ni. Elég, ha szép csend ben fel te szi a ke zét az il -
le tő: „Bocs, én va gyok a hu nyó”. Az tán ugyan olyan
szép csend ben ki lép a kép ből.

Po rig aláz ni Gaált. Omol jon ös  sze nyílt szí nen. Or dí -
toz zon, ká rom kod jon, fa sisz táz za le. Itt az ide je, hogy
nyil ván va ló vá vál jék: for dult a koc ka.

– Na jó, té te lez zük fel, te li be kap tad. Min dent lát tál
ide jö vet, ugye? Ro had a Vá ros. Es te majd, ha ös  sze futsz
a ré gi ha ve rok kal, be ül tök egy kri mó ba, el is me sé led ne -
kik tö vi ről he gyi re, hogy mi en nek az oka. Győz tök.
Győ zöl. Az tán ha za mész, mi pe dig to vább kor ha dunk.
Parkolópályára ke rü lünk. Ez rek, tí zez rek nem ér tik majd,
mi nek kel lett a ré gi, biz ton sá gos jel sza va kat újak ra cse -
rél ni. Amik mel lé még csak ga ran cia le ve let sem ad tak.

Csak ész nél len ni, nem hagy ni, hogy ki du mál ja ma -
gát. Ré gen is ez volt a trükk je. Ide je, hogy en nek egy -
szer s min den kor ra vé ge sza kad jon.

– Ezek itt, kö rös kö rül, szen ved nek. Nem mond ják,
mert nincs rá sza vuk. Ta lán vis  sza kel le ne ad ni ne kik.
Őszin te le szek: alig vá rom, hogy is mét moc can ja nak
alat tam a vo nat ke re kek. De ad dig ren dez ném az adós sá -
go mat. Nem ma ga mért. Ér tük, ha úgy tet szik.

– Lá tod, nem én va gyok, aki le szá mo lást akar. Bol -
dog ta la nok. A kér dés az: nem lesz nek-e még bol dog ta la -
nab bak, ha el ves  szük tő lük ked venc po én ja i kat, té vé mű -
so ra i kat? Te majd adsz ne kik he lyet te? Jól vi gyázz, sem -
mi ked vük meg vi lá go sod ni. Se sza bad nak len ni. Jó kat
rö hög ni, élvezkedni, oly kor bőg ni egy na gyot, ha túl sá -
go san be tin táz tak. Eb ben a vá ros ban sen ki sem kí ván csi
a te me té se id re. Ha ran goz ni sem hal lot tak ró la. Az egyik -
ről to vább ra is az a vé le mény: ő a rossz fiú. A má sik ról
pe dig ír ja nak akár mit. Él, él ni fog, amíg vi lág a vi lág.

Most ő érez te úgy, hogy ak ná ra sza ladt. Ha zug és rossz -
in du la tú, de még is kön  nyen emészt he tő sza vak kal élt
Gaál. Olya nok kal, me lyek meg nem vál toz tat nak, hely re
nem tesz nek sem mit, de túl élés re ki vá ló an al kal ma sak.

– És med dig? Med dig vi lág a vi lág? – (Kell, hogy lé -
tez zék egy pont, ahol bo rul a rá ció, s a Rend szer ön nön
far ká ba ha rap.) – Be áll ugyan is a pil la nat, mi kor tól kép -

te len ség to vább tol doz gat ni-fol doz gat ni. Mi kor be kell
is mer ni: ha lott. Egy szer már el rom lott.

– Hol na pig. – A va la mi ko ri ifjúmozgalmár lát ha tó an
ele mé ben volt. – A kö vet ke ző per cig, pil la na tig. Kö rül -
be lül en  nyi ide ig él az em lé ke zet. Már mint a tö me ge ké.
Eb ből a szem pont ból a ti éd – le gyen akár mi lyen pon tos
– nem szá mít. Az sem biz tos, hogy lé te zel. Em lék szel a
ma te ma ti kai fel ad vány ra? Gyors lá bú Ak hil le usz és a
tek nős bé ka. A ver seny táv ál lan dó an fe le ző dik. Ezért
sem mi esé lyed. És most, ha akarsz, menj be!

„Hü lye ség volt le áll ni vi tat koz ni ve le. Egy ál ta lán,
szó ba áll ni. Je len pil la nat ban ugyan is az a sza bály, hogy
nincs sza bály. Igaz, ed dig sem volt más képp, csak ál lan -
dó an be szél tünk va la mi ről, ami ről nem is hit tük iga zán,
hogy lé te zik.”

Ar ra gon dolt, hogy bú csú zó ul még Gaál ké pé be vág -
ja ezt, de mi re hát ra for dult, az már fel szí vó dott. 

„At tól függ, ki je lö li ki a pá lyát. Mert ugyan az fe le zi
is. Ez a he lyes vá lasz. És ami en nél is fon to sabb: idő lé -
te zik-e? Már mint ugyan az az idő. Em lé ke zés hí ján
ugyan is ez is csak agy szü le mény. És itt a far ká ba ha rap
a gon do lat me net, mert azé az em lé ke zés, aki ki je löl he -
ti, med dig fut hat gyors lá bú Ak hil le usz.”

Le nyom ta a ki lin cset, és be ha tolt az épü let be.
„Vi lá gos: ha zu dott. Ma ga a fel ad vány: ön el lent mon -

dás. Start pisz tol  lyal a ke zé ben ho gyan áll hat va la ki oda
a rajt vo nal hoz? Kö vet kez te té sek hos  szú lán co la tát ve -
zet tük le olyan té te lek ből, me lyek ről rög vest az ele jén
ki kö töt tük: mi ben lét ét il le tő en bár mi fé le vizs gá lat, bár -
mi fé le kér dés fel te vés csak is hi bás vég ered ményt ad hat.
Amen  nyi ben a fő nök nek nem len ne iga za, au to ma ti ku -
san ér vény be lép az el ső pa ra gra fus.”

A doh szag ra, mely rá csa pott hir te len, nem em lé ke zett.
Sok fé le do log nak gő ze-pá rá ja ter jen gett an nak ide jén a
fo lyo són. A fő vá ro si gim ná zi um nak is, ahol öt éve ta ní -
tott, meg vol tak a jel leg ze tes ki pá rol gá sai, me lyek hez ha -
mar hoz zá szo kott. Va ká ció ide jén gyorsan ki is szel lő zött
be lő le, hogy au gusz tus vé gén vis  sza tér ve egy ket tő re fel -
boly gas sa ér zé ke it. Nem le he tett rá fog ni ezek re az il la tok -
ra, hogy kel le met le nek let tek vol na. Sa ját sá go sak.

De a doh sza got hi á ba pró bál ta fel idéz ni ma gá ban. A
la kó te le pi lép cső há zak kal le he tett ro kon leg in kább.
Meg az özön víz előt ti mo zik elő csar no ká val, ahol
ámul va és bor zad va néz te vé gig A fá ra ót.

„Ez nem csak a mú lan dó ság. Ez va la mi ezer szer te kö -
nyör te le nebb és os to bább já té ka a sors nak.” Öt esz ten dő -
vel ez előtt még nem volt en  nyi re je len a hi á ba va ló ság. 

Ar ra gon dolt, leg egy sze rűbb vol na be nyit ni, mint ha
sem mi sem tör tént vol na. „Bocs, gye re kek, kés tem egy
ke ve set.” Tu do má sul ven ni, hogy Bog nár Ta más is – ki
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tud ja, mi ért – ott van. Hogy va la hol va la kik iszo nyú an
ös  sze ke ver ték a la po kat, de ez mel lé kes. Meg hall gat ni,
el vi sel ni őket, és re mény ked ni, hogy ezek a na pok, ha -
son ló an a sa lak anya gok hoz, tá voz nak az em ber lel ki
emész tő rend sze ré ből.

A te rem aj tó zár va volt.
A biz ton ság ked vé ért még egy szer le nyom ta a ki lin -

cset. Sőt, vé gig jár ta a fo lyo sót is, hát ha el té vesz tet te.
El fog ta a bi zony ta lan ság: sa ját kép ze le te űzött ve le is -
mét ócs ka, csú fos
já té kot, és az a sze -
mét va la hol jót rö -
hög a mar ká ba.

De ak kor kit lá -
tott? Kit, ha a szesz
ha tá sa már fé lig-
med dig, vagy tán
egé szen el vo nult
ró la?

Sor ra zör ge tett
még egy szer, im -
már mind egyik aj -
tón. „Mit tud nak
ezek, amit ne kem
ti los?” A té nyek el -
le ne szól nak, ezt
be lát ta, de amit ta pasz talt, an nak mé lyén még is csak rej -
tőz he tett va la mi, ami rom ba dönt he ti a va ló ság nak tet -
sző torz ké pek zagy va hal ma zát. 

„Mi től vé nült meg egy csa pás ra min den kö rü löt tem?
Erőt len a nyár. Más fél-két he te, mi kor a fél múl tat te -
met tük, sok fe lé ve zet tek még az utak. De egy is me ret -
len ha ta lom vá rat la nul fe lez te őket. S mi re be ér tük vol -
na ma gun kat, is mét rö vi dült a ver seny pá lya. A té nyek
ali bit iga zol tak a va ló ság el le né ben.”

Csor gott-ra gadt oda bent a le ve gő. Haj nal ban, mi kor
ki fu tott a vo nat a Dé li ből, még szik rá zott. Ígér ke zett
még né mi esély, hogy a nyár nem ful lad le fél úton. Va -
la hol az épü let ben mint ha lép tek klaffogtak vol na. Alig
ki ve he tő en, a Gim ná zi um egy meg nem ha tá roz ha tó
pont já ról. Meg es het, Gaál még is csak át akar ta ver ni.

A föld szin ti elő csar nok ból – így élt em lé ke ze té ben –
gya kor la ti lag min dent fi gye lem mel le het kí sér ni, ami
oda bent zaj lik. Han go kat, el reb be nő ár nya kat. Itt rej tő -
zött azon az em lé ke ze tes dél utá non, mi kor majd nem
pad ló ra küld te Bog nárt. An  nyi hi ány zott csak, hogy fel -
lép jen a do bo gó ra, és úgy sza val jon, ahogy Bog nár so -
ha az élet ben nem lett vol na ké pes. Ak kor ta lán most ő
je len het ne meg egy alig be mér he tő pil la nat ra az ab lak -
ban, és Ta más ácso rog na oda kint iz zad tan, bo ros tá san,
fej fá jás ok utó rez gé se i vel kín lód va.

Egy faj ta had ál lás volt az elő csar nok. Ta lán lát ta ak -
kor azt a na pot, vagy csak fel köd lött előt te pár pil la nat -
ra, hogy fut ni hagy ta a biz tos di a dalt? Így, utó lag bár mi -
re le het hi vat koz ni. Hogy hogy Gaáléknak fo gal muk
sem volt er ről a stra té gi ai pont ról? Vagy szó ra koz tak
csak ve le: lás suk, med dig bír ja a fiú?

És is mét a ne sze zés. Mint ha töb ben is ide-oda sur -
ran tak vol na. Meg va la mi el foj tott vi ho gás fé le. Akár -
csak Bea fél-ba rát női, akik ily mó don igye kez tek tud tá -

ra ad ni, mi cso da
sze ren csét len fló -
tás nak tart ják őt.

„Vagy ez is
csak ugyan olyan
káp rá zat, mint az
imént Bog nár Ta -
más? Vagy da cá ra
a té nyek nek még -
is csak lé te zik va -
la mi ös  sze es kü -
vés fé le? Nem el -
le nem, ó, nem,
sok kal sú lyo sabb:
a va ló ság el len?”

El szán ta hát
ma gát, fel fe lé in -

dult, hogy meg néz ze ma gá nak, kik ran da lí roz nak. Nem
ré szeg, és az ide ge i vel sincs sem mi baj. Va la hol, va la -
kik úgy ha tá roz tak: nincs he lye a kép ben.

Ka var gó, sű rű csend fo gad ta, mi kor fe lért a má so dik -
ra. Meg állt egy lé leg zet vé tel re, hogy bá mul ja a le ve gő -
ben ör vény lő, csil lám ló port. 

Va ló ban, nagy já ból tíz esz ten de je ugyan így ácsor gott
ezen a fo lyo són, ha son ló kép pen fü lelt a ki szű rő dő láb -
do bo gás ok ra, kun co gá sok ra. Ugyan így félt, hogy szo -
kás sze rint hop pon ma rad, a po fá já ba rö hög nek, ös  sze -
vi hog nak a há ta mö gött. 

Úgy vél te, a han gok ab ból a te rem ből szű rőd het tek
ki, ahol egy kor a szín ját szó kör pró bált. Akik hez so ha
nem tar to zott, még is be le sé tált a ke lep cé jük be.  Ön ként
és da lol va. Még azt sem mer te ál lí ta ni, hogy rossz lett
vol na oda bent. Az sem kép te len ség: az idő múl tá val rá
is osz tot tak vol na na gyobb sze re pe ket. Amen  nyi ben el -
fo gad ja a tit kos sza bá lyok mö göt ti sza bá lyo kat.

Üre sen ta lál ta. Mint ha ab ban a pil la nat ban hagy ták
vol na el. Pes ten is ta pasz talt ilyet a té li és a nyá ri va -
ká ció ki tö ré se kor. Fe ne kes tül fel for dí ta nak min dent,
az tán le lép nek anél kül, hogy akár az aj tót be ten nék
ma guk mö gött. Né hány hét az tán, és rá kö vül a fel for -
du lás a he lyi ség re, mert a ta ka rí tó né nik sem bír ják a
hő sé get.
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Épp csak a rá kö vü lés hi ány zott. Pon to san, haj szál ra is -
mer te e két ál la pot kö zöt ti kü lönb sé get. A te rem ből öt
perc  nél ko ráb ban nem tá voz hat tak. Gaál, Bog nár és a töb -
bi ek jár tak az eszé ben, akik hol el tűn tek nyom ta la nul, hol
pe dig ak kor is el kap ták, mi kor épp más hol kel lett vol na
len ni ük. 

Az osz tály ta lál ko zó ügyé ben már ré ges-rég fel ad ta a
re ményt. Ha va ló ban meg is ter vez ték, át is dol goz ták
rög vest. Hogy ki vagy kik, má sod ren dű kér dés. A lé -
nyeg: mi ért? Mi ok ból bo lyong itt, akár egy eszement,
s gya nak szik fű re, fá ra, vad vi rág ra?

Meg for dul ni, ha za men ni. Be is mer ni a nyil ván va ló té -
ve dést. Be zör get ni is mét a megkoszlott, más fél szo bás, Ká -
dár-ko ri la kás aj ta ján. És más nap haj nal ban a pá lya ud var.

Az egye te mi évek alatt ezek a hat óra kö rü li in du lá -
sok vol tak a leg bor zal ma sab bak. Mi vel éj sza ka nem
bír ta ki alud ni ma gát, foly ton el bó bis kolt a ku pé ban. Ki -
pi hen nie so ha nem si ke rült ma gát. Meg vi sel tebb, zak la -
tot tabb lett csak .

Mond hat ni, egé szen vé let le nül akadt be le te kin te te a
tab lók ba. „Csak még egy szer kör be néz ni, az tán in du -
lás!” Azon döb bent meg, hogy men  nyi re lét te le nek ezek
az ar cok. Jó né há nyuk ra élén ken em lé ke zett, egy-ket tő -
vel ös  sze is fu tott oly kor. Nem el vé nül tek, ki fa kul tak,
ha nem a ké pek nek és a le ké pe zett va ló ság nak mint ha
so ha nem lett vol na kö zük egy más hoz. Ezek a tab ló fo -
tók már szü le té sük pil la na tá ban hol tak vol tak.

A je len lét nek a fel tű nő hi á nyát leg in kább a friss
fény ké pe ken le he tett tet ten ér ni. „Akárha há rom-négy
év vel fö löt tem vé gez tek vol na.” Sok szor ta pasz tal ta,
mi fé le hi he tet len be ál lí tá so kat ké pe sek rá e rő sza kol ni az
em ber fi á ra a hi va tá sos fény ké pé szek. De akad nak bi zo -
nyos sze mé lyi sé gek – osz tá lyon ként ál ta lá ban egy –,
aki ken nem fog a va ku. Ma gam agát is ide so rol ta, és
szin te má ni á ku san ke res te a ha son ló ar co kat.

Hir te len eszé be ju tott: a sa ját ját kel le ne min de nek -
előtt meg ke res nie. Af fé le vi szo nyí tá si pont ként. Va ló sá -
gos-e a le gen da, mi sze rint már ti zen nyolc éve sen is re -
tu sál ha tat lan, mi több, fény ké pez he tet len volt? Vagy ez
is csak egyi ke az utó lag ko holt szó be szé dek nek? Igen,
egy vis  sza vá gót a Tör té ne lem nek!

Elég jól meg ma radt em lé ke ze té ben az a hely, aho vá a
tab ló ju kat akasz tot ták, akár csak a töb biekét, a há rom-
négy év vel előt tük és utá nuk vég zet te két. Oda kell men ni,
és el len őriz ni. Ki moz dult el a he lyé ről? A Vá ros vagy ő?

Az Ofo tért ki ra ka tá ban dí szel gett he te kig a tab ló. Ta -
lál hat tak vol na ros  szabb he lyet is. A zöld sé ges nél pél -
dá ul fon  nyadt sa lá ták és rán co so dó krump lik kö zött,
vagy a Ház tar tá si és Vegyiárunál mű anyag felmosóvöd -
rök tár sa sá gá ban. Per sze akadt sze ren csé sebb tár su lat.
Ők az új Nagy áru ház ki ra ka tá ban kap tak he lyet.

Ott állt előt te, és a szí ve he ve sen vert. Nem  csak
azért, mert ket te sé vel-hár ma sá val szed te a lép csőt –
igaz, le fe lé –, de egé szen fel iz gat ta, hogy vég re bi zo -
nyos sá got nyer het. Ki vé nült el va ló já ban?

Az is me rős ar cok már mes  sze nem tűn tek an  nyi ra is -
me rős nek. Rém let tek még tör té ne tek, be szó lá sok, de
azok akárha má sik idő ben, má sik tér ben es tek vol na.
De nem csak ez, egyéb is. El ke se re det ten, szin te pá ni
fé le lem mel me ne kült min den faj ta nosz tal gia elől. Ab -
ban a hit ben élt, hogy a ki fes tett múlt ma ga alá te me ti
az ar co kat.

Saj nos, jól szá molt. A ké pek nek nem csak az anya gi –
az ud var ról be szű rő dő fény szin te atom ja i ra lőt te a bróm -
ve gyü le te ket –, de a lel ki ál la guk is erős pusz tu lás nak in -
dult. A mál ló te kin te tek és az alat tuk sze rep lő ne vek kö -
zött egy re ke ve sebb azo nos sá got le he tett fel fe dez ni.

Sa ját kép má sát nem ta lál ta.
El ső re azt hit te, a fe lü le tes ség az oka az egész nek.

Vé gig vizs gál ta hát még egy szer, ala po san – de ugyan -
úgy sem mi. Az az hogy: sen ki.

So ron ként, sze mé lyen ként. Ar ra is gya na ko dott, há -
nya ve ti mó don ra gasz tot ták fel (mi ért pont az övét ne?).
De azt kel lett lát nia: a tab lón már ere de ti leg sincs raj ta.

– Nem igaz! – sza ladt ki a szá ján. Bi zo nyos hely -
ze tek ben ma gá ban be szélt, de egy pil la nat ra sem gon -
dol ta, hogy emi att két ség be von ha tó len ne az íté lő ké -
pes sé ge.

Ott hon, a más fél szo ba kom fort ban meg van még a
ró la ké szült fel vé tel, sőt egy fü zet nyi má so la ton az
egész osz tály kép is. Mi e lőtt le ver né sa ru já ról en nek a
hely nek a po rát, még egy szer utá na néz. Az tán sül  lyed -
je nek el, ahol van nak!

Nem, itt sem mi ke res ni va ló ja nincs már. Anyá ék kal
is csak an  nyi időt töl te ni, hogy sem mi képp ne le gyen
be lő le ha rag. Az tán vis  sza az al bér let be! Ab ba a Pest
kör nyé ki se ki csiny, se túl nagy fa lu ba, ahol Ro zál né ni
fé lig-med dig uno ká ja ként bánt ve le.

Sza ladt le fe lé. Már nem ér de kel te, hogy meg ve zet -
ték, pa li ra vet ték, vagy szo ká sa sze rint ha tal mas ön gólt
rú gott. Csak ki, ki eb ből a ro hadt, át ko zott épü let ből!

Zár va volt a hát só be já rat. Az el ső is. Kint ről, tá vol -
ról ün ne pé lye sen meg zör dült az ég.

Hű vös nya rak ra vá gyott.
Ha mar ki ta nul ta, hogy a ve rő fény, a hő ség és a gond -

ta lan nak ki ki ál tott pi he nés csak né hány hét re ké pes el -
rin gat ni az em be ri éber sé get. Ré szint azért, mert egy bi -
zo nyos em ber faj tá nak ez nem jár. Ka pasz ko dik utá na,
kí ván ja, majd’ be le pusz tul, de elég né hány évad nyi fáj -
dal mas ta pasz ta lás, és rá éb red: a szik rá zó nap fény, a
ten ger part, az édes ség a leg alat to mo sabb, a leg gyil ko -
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sabb ke lep ce, amit a lé lek szá má ra ál lí tot tak. Az ér zék –
nem a szem, a száj, a ta pin tás –, a bel ső, az alap ve tő, el -
ve szí ti ru gal mas sá gát, harc ké szült sé gét.

És amúgy ál ta lá ban is. A so ka ság bol dog ta lan gyer -
me ke jó da ra big ész re sem ve szi, hogy ver gő dik az
édes, ra ga dós légy pa pí ron. A má just vár ta. A ró zsa il la -
tot, a pa csir ta szót. Ho lott tud nia il lett vol na: nincs ilyen.
Ha csak egy ki csiny két, egy kö röm fe ke té nyit oda fi gyel
az il lat fel hők mö gött rej te ző fu ra mel lék ízek re, rá jön
egy ből: va la mi meg bug  gyant.

Sem mi re sem ad fel men tést, hogy nem ő ma ga óhaj tot -
ta így. „A sza bad ság nyűg.” Ezt rág ták a szá já ba. „Ké nyel -
met len do log a fe le lős ség, mert foly to nos éber sé get és le -
mon dást kö ve tel az em ber fi á tól. A gyo mor és az ágyék ap -
rócs ka gyö nyö rei több re be csü len dők, mint a kín nal-gyöt -
re lem mel ki ha sí tott tel jes ség. Nem le het el vár ni min den ki -
től, a több ség től, hogy kí ván sá ga it idő és tá gas ság mér le -
gé re te gye.”

Mi kor el bo rult az ég, Ág Já nos min dig úgy érez te: igaz -
ság té te tik. 

Úgy le het, va ló ban ha ra gu dott a vak si, má lé szá jú tö -
me gek re, de sem mi fé le elé ge dett ség nem töl töt te el,
mint reb ben nek alul já rók ba, bal ko nok vé del mé be, mi -
kor asz falt nak csa pód nak az el ső kö vér csep pek.

„Meg ér dem lik. Ezer szer is.” Ezt gon dol ta, ugyan ak kor
szán ta is őket, mert te he tet len sé gük ben sa ját te he tet len sé gét
is mer te fel. Akár ho gyan is ha da ko zott el le ne, ép pen úgy
vár ta a má just, a ró zsa bim bót, az ön fe ledt csob ba nást a
Sem mi be, mint ama zok.

Csak hogy ne ki, há rom hét sem telt be le, há nyin ge re
tá madt az egész édes-ra ga dós szün idő től. Tán ak kor is,
ha tel je sül nek a vá gyak, me lyek még a ta va szi fa gyok
ide jén ro han ták meg.

Les te, vár ta min den nap az idő já rás-elő re jel zést, ér -
ke zik-e már a hőn óhaj tott hi deg front? Le rob ban-e lel -
ké ről a nyú lós, éme lyí tő szi rup, mely nek nyár a ne ve?

No per sze, les re is fu tott. Nem csak egy szer-két szer.
Zen gett-zör gött az ég, vil lá mok csap kod tak, s ir gal mat -
la nul ka var ta a szél a sár gás szür ke port. Az tán sem mi.
Me sél ték: a túl par ton órá kig tar tott a fel hő sza ka dás.
Há za kat so dort el a hir te len tá madt ára dat, fa lucs kák fő -
ut cá it mos ta szét tel je sen.

Azon a bi zo nyos nyá ron még egy szer ös  sze bé kül tek
Be á val. Amo lyan min den mind egy ala pon. He lye seb -
ben: ő adott még egy esélyt. Meg es het, a fel vé te li is
azért ment olyan meg le pő en kön  nye dén, mert ben ne
volt az ér zés: vég leg vé ge. Az tán a lány va la mi kép pen
vis  sza kö nyö rög te ma gát. Ta lán be ug rott ne ki: ő se be sült
na gyob bat a sza kí tás sal. Nem az zal, hogy nem en ge dett
Ág Já nos nak, ha nem az zal, hogy to vább ra is ér vé nyes -
nek te kin tet te le ány szo ba-áb ránd ja it.

Re mélt is, nem is et től az új ra gom bolt von za lom tól.
Leg in kább azt, hogy tes ti leg töb bet kap, mint an nak
előt te. Igye ke zett ugyan nem aj tós tul ron ta ni a ház ba,
de a ré gi ro man ti kus-hős sze rel mes alak za tot egy szer s
min den kor ra tö röl te a kel lék tár ból. 

Azon a na pon, mi kor meg ér ke zett a le vél az Egye -
tem ről, még is Be á hoz ro hant el ső nek. Azt vár ta, hogy
tán egy ki csit több re tart ja majd. Lám, ő már nem az a
mi hasz na, a Vá ros el ső szá mú csa var gó ja. „Böl csész.”
Va la ho gyan igen fur csán ej tet te ki ezt a szót. „Úgy tud -
tam, a köz gáz ra mész. En ge met or vo si ra fog nak fel ven -
ni.” És egész dél után min den ad di gi nál hű vö seb ben,
tar tóz ko dób ban vi sel ke dett.

Az eső, a nagy zuhedré ha za út ban kap ta el. Szok vá -
nyos nyá ri zá por nak in dult, mely el ve ri ugyan a port, de
utá na a le ve gő még in kább ve rí té ke zik, mint an nak előt -
te. A ha za út fe lé nél lát ta be: kény te len be hú zód ni va la -
ho vá, s meg vár ni, míg csi tul. Nem csi tult. Az áru ház ár -
kád ja alól szem lél te, mint gör dül alá az eső füg göny. És
az egek meg nyílt csa tor nái vég ér vé nye sen ki mos ták a
lel ké ből Be át.

Ab ban az esz ten dő ben már nem is tért vis  sza a nyár.
Szep tem ber kö ze pé ig-vé gé ig tar tott a hű vös, őszi es idő.
Egy más nak ad ták a ki lin cset a hi deg fron tok.

Új ra ré gi, ved lett pu ló ve ré ben jár ha tott. Kocs mák ba
tér he tett be, fi gyel het te a le ár vult te kin te te ket, kéz fe je ket,
há ta kat. Meg a Könyv tár ba. A ze ne tár ba min de nek előtt.
Vagy tíz szer-ti zen öt ször is ki kér te Vi val dit. A Szent Lő -
rinc con cer tót. Ki szűr te el ső hal lás ra, a má sik, a ve len cei
sem egyéb: me ne kült. Tor kig lett, meg csö mör lött a Vá ros -
tól, s hogy örök re oda hagy ta vol na: be le pusz tult. 

Au gusz tus vé ge fe lé ta lál ták meg egy mást Vi rág An -
ná val. Sem mi kü lö nö set nem akar tak vol ta kép pen. Csak
kikényszerítette An na a bo szor kány te kin te té vel, hogy a
Szent Lő rinc kon cert ről me sél jen. Hogy ez a nyár, az
egy mást ro ha mo zó sark vi dé ki ere de tű lég tö me gek men-
nyi re ha son la to sak a ve len cei ősz höz. 

Ha bár nyil ván va ló volt, hogy And rás hos  szú ide ig
vagy tán so ha sem tér het ha za nyu gat ról, kez de mé nyez -
ni még sem mert. Éret tebb nek, ta pasz tal tabb nak vél te
ma gá nál An nát, s ha még is meg es ne va la mi ket te jük kö -
zött, az zal hát ba döf né ré gi ba rát ját, akár hol is le gyen,
akár med dig.

A jó idő csak szep tem ber de re ká ra-vé gé re jött el is -
mét. A vén as  szony ok nya ra. De ad dig meg esett min den,
ami az időn kí vü li idő ben meg es het. A vág ta tó fel le gek
alatt, mi kor fur csán sö tét le nek az elő ker tek, s a meg ár -
vult hin ta ágyak ki kény sze rí tik a szer ele met.

An na sem mi képp sem akart Pest re men ni. Ki tud ja,
mi ért, ra gasz ko dott hoz zá, hogy a he lyi fő is ko lán foly -
tas sa ta nul má nya it.
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A má so dik ég zen gés már az ab lak üve get is meg rez -
zen tet te.

Szem lél het te vol na az egé szet a kel le mes ol da lá ról
is, hogy lám, oda kint rög vest zu hog, ő meg, ha be zár va
is, de fe dél alatt vé szel he ti át. Ki kí ván ko zott. A sza bad -
ba, ahol nem so ká ra ki tör a zi va tar, s le mos sa, le ve ri ezt
a fül ledt, nyú lós nyár időt. Míg ide bent a por- s a doh -
szag, meg az egy ko ri el ve télt va ká ci ók utó íze.

Ar ról az ol dal ról, ahon nét a Gim ná zi um kis park já ra
le he tett lát ni, sem mi sem mu tat ko zott. Az ég bolt úgy -
szól ván tisz ta volt. Ki vé ve az ál mos, zi há ló nap sü tést,
mely akár ho gyan is eről kö dött, foly ton ön ma gá ba zu -
hant vis  sza.

Gon dol hat ta vol na bár ki: nem szólt egyéb, csak egy
hang se bes sé gen túl ról vis  sza té rő utas szál lí tó re pü lő gép. Ág
Já nos rég óta nem ült fel már az ef fé le ér zék csa ló dás ok nak.
Ha vi har, ak kor vi har. Vár ta a har ma di kat. Meg a töb bit. 

Az épü let má sik szár nyá ba fu tott. Ab la kot sze re tett
vol na ta lál ni. Akár mi lyen ki csit, ha csak egy szel lő ző -
nyí lást, az is jó, csak lát ni, pon to san lát ni, ami kö ze le dik.

Meg ki jut ni va la mi képp a sza bad ba. Félt ugyan a vil -
lám lás tól. Ren ge teg olyan tör té ne tet hal lott, hogy zi va tar -
ban, a fa alatt, ke reszt hu zat ban va la kit, va la ki ket agyon csa -
pott az is ten nyi la. De most ful ladt. Ha csak pa rá nyi kis nyí -
lá sa len ne, hogy azon ke resz tül en ged jen be friss le ve gőt!

A fest mény járt az eszé ben. Sebastian Vranx-é. A la -
ko má zó, vi ga dó tár sa ság, mely mint ha ügyet sem vet ne
rá, hogy a ker tek alól las san setétszürke fel le gek kúsz -
nak a táj ra. S a fel le gek alatt egy ma gá nyos szárnypár:
egy gó lya.

Ro han gált fel s alá az épü let ben. Va la mi ért nem ju -
tott eszé be: lé te zik-e ki lá tás a má sik irány ba is? Hány -
szor, de hány szor po fá ra esett már zá por ügy ben! Bár
igaz, ami igaz, elég len ne a fü lét nyit va tar ta nia. A dör -
gés hang ja min den ről el iga zít.

A ve res ru hás fic kó, aki az ár ká dok alól lép be, ő lát -
szik a tár su lat ve ze tő jé nek. Af fé le Doctor Pantalone, aki
fe ke te kaf tánt hú zott ke zes lá bas ára. Nagy or ra, hos  szú,
ke cses sza kál la sem va ló di. A há ta mö gött lép ke dő ál ar -
cos hölgy nyil ván ar ra va ló, hogy va la ki nő ne mű is le -
gyen a szí nen. Más kü lön ben akár a mu la to zók kö zé is
ül het ne. A ka ri ká val ug rán do zó-szal tó zó alak nem lé -
nye ges. Te kint het né az ava tat lan szem a vi har hír nö ké -
nek, de jó sze ré vel in kább csak af fé le fi gye lem el te re lő.

Ol dal vást a lu ga sok és a ba luszt rád ok kö zé szo rult
a sö tét ség. Pe dig hol van még, hol az est? A bo ru lat –
a va ló di – a ker tek irá nyá ból jön. Az ápolt, for má ra
nyírt bok rok, a fa ra gott már vány szö kő ku tak fe lől.
Me ne kül ni kel le ne iga zá ból, de az eh hez szük sé ges
lel ki kész ség, úgy tet szik, mind ből hi ány zik. Csak
ücsö rög nek a da maszt tal te rí tett hos  szú asz tal mel lett

bá gyad tan csi pe get vén a dél sza ki gyü möl csöt, kós tol -
gat ván a ma la ga it. 

Tö mör fe ke te volt az ég bolt. Vol ta kép pen csak egy
egé szen ki csi nyí lá son te kint he tett ki fe lé – ezt ta lál ta –,
de meg in gat ha tat la nul hit te, hogy az egész ilyen. Azon
az ol da lon leg alább is. Se hol egy rés, egy fe hé res avagy
szür kés fel hő fod rocs ka. Csak a sű rű, kő ke mény sö tét -
ség. Jég is hull hat na, gon dol ta, de ez most go no szabb.
Ahogy hal vá nyan, de még is jól ki ve he tő en zör dült az
ég, s meg vil lant a mes  sze ség al ja, lé nye gé ben minden -
nek ki je löl te a me ne tét.

Sze re pel még egy fi gu ra a fest mé nyen, aki ről meg fe -
led kez ni a gon dat lan ság ne to vább ja. Úgy tet szik, mint -
ha ő is a ko mé di á sok ne mé hez tar toz na. Va ló já ban nem -
csak a vö rös szí nű osz lop vá laszt ja el a dottorétól, a mu -
lat ta tók ve ze tő jé től, ha nem va la mi sok kal lé nye ge sebb.
Kis gi tár fé lét pönget, vél he tő leg af fé le kön  nyed, egy -
ügyű nó tát. Rög tö nöz ni fog, ez jár hat a fe jé ben. Elő ször
csak a meg szo kott mó don, a jól is mert groppókkal és
passeggiókkal. Sem mi egyéb re nem va ló ez, csak ar ra,
hogy fél re ve zes se a gya nút lan hall ga tó sá got, az asz tal
kö rül la ko má zó ura kat, dá má kat. A dí szí té sek egy óvat -
lan pil la nat ban el sza ba dul nak majd, és be ke rí tik a fül -
be má szó, fity fi ritty kis dal la mot, és fé kez he tet len hang -
vi har rá te re bé lye sed nek, áll nak ös  sze.

„Min den képp ki kell jut nom a sza bad ba.”
Igen is, félt az ég sza ka dás tól. Az ide-oda ci ká zó vil lá -

mok tól leg in kább. Mint ha ki fe je zet ten ke res nék őt, va -
dász ná nak rá ja. De ak kor is itt kell hagy nia ezt az át ko zott
épü le tet, ahol nem csak fül ledt, ha nem egye ne sen ápo ro -
dott a le ve gő. Nem tíz-, sem húsz-, leg alább negy ven esz -
ten dős tes pedt ség ka var gott a fa lak kö zött. Az, ami a hős -
kor ban, az ala pí tás esz ten de i ben még erő nek tet szett.

A zi va tar hoz ta őt, vagy ő a zi va tart: nem el dönt he tő.
Az sem le he tet len, vé let le nül, mond hat ni hí vat la nul
csa pó dott a tár su lat hoz. Nem is na gyon tö rő dik ve lük,
mint ahogy a kis sé lan kadt, az él ve zet től eny hén csö -
mör lött vi ga dók kal sem. Csak a gi tár ral. Mi nél to vább
bír ja tar ta ni azt a pil la na tot, míg a dí szí té sek kör be fon -
ják, majd ma guk alá te me tik ezt a sem mit mon dó, ön fe -
ledt kis da locs kát. És te kin te te köz ben a lu gas ba ré ved.
Már tud ja: el múlt a nyár. Vég leg.

Vagy ta lál ni egy ab la kot, mely ép pen el len ke ző
irány ba néz! Egy egé szet. Mert ne ki az a dol ga, azért
van itt, hogy tet ten ér je a pil la na tot, mi kor az ében sö -
tét ség a Vá ros fö lé kú szik.

Oda kint be le ka pott az el ső szél ro ham a park fá i ba,
cser jé i be. Nem, ar ra sem mi képp sem szá mí tott, hogy
ága kat tör del-té páz, s gyö ke re ket for dít ki he lyé ből, de
az lát szott, hogy amit hoz, az át ren dez het min dent, mi
volt, és ami je len van.
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S ne ki kö te les sé ge, mi több, hi va tá sa, hogy ott le -
gyen, mi kor szét fröc  csen nek az asz fal ton az el ső, va ló -
szí nűt le nül tes tes csep pek. Ka masz fej jel él vez te még.
Ahogy ro han gál nak kö rü löt te be hú zott nyak kal, fe jük
fö lé emelt ak ta tás kák kal. Ké sőbb ta pasz tal ta meg az
esők és esők köz ti kü lönb sé ge ket.

A har ma dik dör dü lést egé szen ha tá ro zot tan ki le he tett
ven ni. Sze mer nyit sem ké tel ke dett ben ne: el nem ke rü li a
Vá rost az ég sza ka dás. És ő oda bent iz zad, ful la do zik a
biz ton sá gos nak tet sző fe dél alatt. Ke rül, ami be ke rül, ha
más nem, be zúz za a be já ra ti üveg aj tót, de ki lép eb ből az
át ko zott po ros-do hos ho dály ból, if jú sá ga ku dar ca i nak
szín te ré ről.

A föld szint re vi har zott. Dél kö rül járt, de a nap mint -
ha bú csúz ni ké szült vol na. Félalkonyat. Ál ta lá ban ez zel
a szó val il let te azt az idő sza kot, mi kor az est még nem
te lep szik rá a táj ra, de a tár gyak, lé nyek las san kez dik
el ve szí te ni szí nü ket, kör vo na lu kat. Csak a szél, a ho va -
to vább or kán ná da ga dó lég moz gás rán gat ta-ci bál ta el -
ké pesz tő erő vel a ki csiny park le ve le it, haj tá sa it.

Már elöl ről is lát szott a fel hők sze gé lye. Nem is kel -
lett, hogy fé lig-med dig el ta kar ják a na pot, elég volt kö -
ze lé be ér ni ük, hogy a nagy-nagy sö tét ség sze le meg le -
gyint se a Vá rost. 

„És én ide bent ver gő döm.” Há tán, bo ká ján csor gott a
ve rej ték. Biz tos ra vet te, hogy oda kint le hűlt már a le ve -
gő. A haj na li félmás na pos ság el il lant már ré ges-rég.
„Áru ló va gyok, ha meg la pu lok, ha el rej tő zöm, mi köz -
ben idők for dul nak. Úgy tet szik, mint ha ma gam hoz tam
vol na ezt a ret te ne tes hi deg fron tot, ho lott csak rám
akasz ko dott. Nem, nem a ko rai vo nat in du lás kor, és nem
is az éj sza kai al ko hol gőz ben. Va la mi kor az óidőkben.
Mi kor még élt a le he tő ség: ne vet vá lasz ta ni. Mi kor még

nem kény sze rült ös  sze köt ni sor sát a vi har ral, aki tisz tán
kí ván ta őriz ni szó kész let ét.”

Ó, nem, se hol sincs meg ír va, hogy ha ki húz za in nét a
lá bát, már mint ha itt hagy ja a Vá rost, a zi va tar is el vo nul.
Hi á ba is ma gya ráz ná en nek a sok-sok bol dog ta lan nak, a
Tör té ne lem agyhalottjainak: ha te met nek, min dig va la kit.

Fel kap egy vi rág lá dát. Meg bír ja ta lán. Egy olyan
idét lent, ami be fi lo dend ro no kat, pál má kat szok tak ül tet -
ni, s ami ket, ha ön töz ni nem is, de por ta la ní ta ni rend -
sze rint el fe lej te nek. Az tán be le az üveg por tál ba!

Épp csak le ért, s már a vi rág lá dá kat must rál ta, mi -
kor be vá gott a vil lám. Nem csak hal lot ta, lát ta is. Egy -
szer, kö lyök ko rá ban esett ha son ló. Egy lé pés sel előt -
te ci ká zott ke resz tül az úton. A strand ról ro hant ha za -
fe lé. Nem ren dült meg kü lö nö seb ben, mi kor szám ba
vet te, hogy csak haj szá lon füg gött az éle te. Jól is mer -
te azt az iszo nya tos rec  cse nést, ami az ef faj ta je len sé -
ge ket kí sé ri. De most mint ha ma ga a táj, a Vá ros re -
pedt vol na ket té.

Nem a park ba csa pott be, s nem is az épü let be. (A
vil lám há rí tó amúgy is el nyel te vol na a ki sü lést.) Tán
épp a ket tő kö zé. A be já rat fe lé pil lan tott, és fel lé leg zett
hir te len. Az üveg aj tó szám ta lan ap ró szem csé re hull tan
he vert sza na szét. Nem tud ni, a hang zúz ta-e be, vagy
ma ga a vil lám, de biz tos volt ben ne, hogy ez ne ki szólt.
„Lépj ki, sza bad vagy.”

Tom bol va áradt be a hű vös, tisz ta le ve gő. Esze ve szett
hány ko ló dás ba kezd tek a fa kult nej lon füg gö nyök, s az
egyik ha tal mas fi kusz, se szó, se be széd, el vá gó dott. 

Ha bo zott még egy ke ve set: in dul jon-e. Hogy a
menny  kő, az is ten nyi la őt ke re si-e. Ab ban ma radt: ha
két szer el ke rül te, az jel, bi zon  nyal.

Gyer mek te nyér nyi víz csepp lan dolt ci pő je or ra előtt.
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