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LÉPDEL A LÁNY

libánoni cédrus lépdel a lány 
haja kibontva leomlik 
könnyű gyolcs leng derekán 
szél inog földközi partig

sós vizen sziklakon tétováz 
gyolcsközi helyen helyére talál 
felejt várromot Keszáreát 
elhever pihék aranyán

izzik a reggeli óra 
lágy tenger hívja a lányt 
teste simul reá robajára

tincsére égszínü pánt 
egymásba így gabalyodnak 
hallani szólását ölelő haboknak

Pacskovszki Zsolt

SZÁZNYOLCVANÖT ÉS FÉL MONDAT 
WANDA D. ÉLETÉBŐL

„A félelem, más, mini a gyávaság. ” 
(John Barth: Az ÚT vége)

.........................................és az álmoknak vége.
Apró szemű eső szitált, a hideg miatt számítani lehetett rá, hogy átfordul majd hava
zásba, a szél is csapkodott, ugyanakkor az ölemben forróság áradt szét, éreztem, ahogy 
a fülledt pára nyálkás nedvességgel itatja át az alsóneműmet. Teremtett lelket sem 
láttam, az utca sivatagian kihalt volt. Még néhány óra, és sötétedik: némi bizton
ságérzettel és egyszersmind növekvő félelemmel, szorongással telik majd meg a leve
gő. Át kellett volna gondolnom, mit felelek, ha egyszer csak fekete sapkásokba bodok, 
és faggatni kezdenek. „Hová tart?” „Nem tudom. Jeleket keresek. Valami jelet, amely 
megmutatná, merre induljak tovább.” Ha így, vagyis az igazságnak megfelelően vá
laszolok, gyanússá válhatok, elengednek ugyan, de tisztes távolságból követni kezde
nek. Ha viszont megpróbálok kitalálni valamit, ami elaltatná a kíváncsiságukat, meg
történhet, hogy belezavarodok a szavaimba, elpirulok, vagy éppenséggel a hangom
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csuklik el. A mai végzetes napig egyetlen ujjal sem nyúltak hozzám, de éreztem, hogy 
mindig csak egy hajszálon múlott. Mégis, képtelen voltam most arra, hogy komolyan 
számoljak az eshetőséggel: megállítanak, körbefognak, és lehetetlennél lehetetlenebb 
kérdéseikkel minél nagyobb zavarba próbálnak ejteni; Jan já rt az eszemben, miköz
ben nesztelenül lépdeltem a félhomályos utcákon. Egy év. Mi marad egy év után? 
Megbámult, lecsupaszodott csontkupac egy ládában. Az emléke bennem. És ha ha
marosan az én sorsom is megpecsételődik, már semmi. Voltunk. Talán a kövek elbe
szélik majd. Ezer évig nyögnek majd a kövek, amelyek tanúi voltak lépteinknek. Aki 
meghallja, bélésükétől. Aki hallgatja, úgy hiszi, elátkozott helyre tévedt, ahol a kövek 
mélyéig marta magát a fájdalom. Különös hangulat fogott el, mintha bódult lennék 
valami portól, miközben lépdeltem nesztelenül a félhomályos utcákon, tenyeremet 
kabátom alatt az ágyékomra szorítva, arcomat időnként az ég felé emelve, nyitott 
számba kapkodva az eső könnyízű cseppjeit; nem gondoltam a fekete sapkásokra, a 
szorongásom enyhült; mintha túlkerültem volna percekre mindenen. Csak a vágy a 
combom között, a vágy, lüktetőn, már-már fájdalmasan, a vesztem.

A BEAU PRINTEMPS elé keveredtem. Már nyitva tartott. „Szép tavasz”: mennyire 
ostoba és hazug elnevezés. Emlékszem halványan arra az időre, amikor még KÓBOR 
MACSKÁ-nak hívták: anyám maga nem mervén odamenni, az éj leszálltával minket, 
öcsémet és engem küldött el apánkért, aki „leugrott egy negyedórára” valamikor a 
délután közepén; egymás kezét fogva vágtunk át az utcákon, határtalannak láttuk a 
csillagokkal telehintett éjszakát, és hatalmasnak a fényes, lármás, füstös helyiséget, 
ahol az egyik asztalfőn, nagy társaság harsány hangadójaként ott trónolt apánk, a kar
jával hadonászik, a haja összekócolva, előtte az asztalon színes italoktól ragacsos fél- 
decis poharak végtelen sora. Ma már csak a hallgatag, magukba temetkezett arcok a 
fűrészporral felszórt helyiség mázolatlan faasztalainál, és megint csak az édeskés, un
dorító, zavaros színű burgonyapálinka. A pederasztává, leszbikussá lett „megalkuvók” 
között, néhány asztalnál fekete sapkásokat is felfedeztem, akik szintén hallgattak, vagy 
fojtott hangon beszélgettek: teljes mértékben talán ők sem érezhetik magukat bizton
ságban. Amint a pult felé indultam, ahol megláttam egy üres nyersfa széket, hirtelen 
egy erős kéz ragadta meg a csuklómat. Ritkás hajú, borostás arcú, feldagadt szájú, a 
közlekedési alkalmazottak fakókék öltözékét viselő férfi villantotta rám szürkéskék, 
hideg szemét.

-  Minek jö tt ide? -  dadogta.
Nem tudtam mit és nem is akartam felelni; nem is annyira a fekete sapkák közelsége 

tartott vissza, hanem inkább valami homályos, aggodalommal vegyes sejtelem, hogy 
szertefoszlik teljesen az iménti, már így is apadozni kezdő hangulatom, ha visszavágok 
valamivel.

-  Menjen el -  suttogta, továbbra is görcsösen markolta a csuklómat, az arca fájdal
masan eltorzult. -  Maga túl szép.

Végre eleresztett; sietve hagytam ott, mintha mi sem történt volna, a szék a pultnál 
még üresen állt.

-  Nagykorú? -  mért végig a csapos. Amikor azonban kissé ingerülten az irataimért 
nyúltam volna, legyintett, és közönyös arccal töltött a pálinkából. Úgy tűnhetett, hogy 
ez a köpcös, vörös barkójú, a feje tetején teljesen kopasz férfi is azt az elvet vallja, hogy 
jobb elkerülni minden szóváltást, amely felkeltheti a figyelmet. Elém tolta az italt, anél
kül hogy újra rám nézett volna, majd hátat fordítva az asztaloknak, a mosogató fölé 
görnyedve, komótosan poharakat kezdett törölgetni.
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Kigomboltam a kabátomat, ittam egy kortyot, és merészen, lassan körbejártattam 
a szememet a helyiségen. De egyetlen tekintetet sem sikerült elfognom, még a borostás 
férfiét sem, csupán Henkel hűvösen kimért pillantása meredt rám a falra aggatott 
poszterekről; egyetlen valódi szempárt éreztem csak magamon, már azóta, hogy fel
másztam a székre, egyeden kitartóan fürkésző szempárt, a jobb oldali szomszédomét. 
Vastag, fekete kabátja miatt középkorú férfinak gondoltam, amíg -  enyhén bosszan
kodva -  feléje nem fordítottam a fejemet.

Talán néhány évvel lehetett idősebb nálam, bár első ránézésre leginkább csak a sze
me árulkodott erről, beesett, sápadt arcában ülő szeme, melyből még nem veszett ki 
minden fény. Olyan mohó érdeklődéssel, moccanatlan tekintettel leste az arcomat, 
mintha csak egy filmet vetítenének rá, egyet azok közül a régi filmek közül, amelyek 
most leplombált raktárakban hevernek egymásra halmozva.

-  Megismer? -  kérdezte elfojtott hangon.
Megráztam a fejemet; hiába kutattam emlékezetemben utána, másrészt talán ösz

tönös óvatosság is rejlett ekkor még a mozdulataimban.
-  É n  jó l  ism e re m  m ag á t. M ag a  J a n  b a rá tn ő je .
Az utolsó szóra, bármily halkan ejtette is ki, felkapta a fejét a csapos, sarkon fordult, 

a poharainkat felemelve végigtörölte nedves ronggyal a bádogpultot, és fel sem pil
lantva odasziszegte a foga között: -  Halkabban, az istenért! -  Visszatért a poharaihoz, 
Edward pedig (mint kiderült, így hívták Jan ismerősét) odasúgta: -  Igaza van. Ne néz
zen rám, csak maga elé. És halkan beszéljen.

-  Halkan! -  csattantam fel. -  Halkan, amikor Jan meghalt?
Nem néztem fel, csak éreztem, és különös hangulatomnál fogva, mely, talán a pá

linka hatására, újra hatalmába kerített, elégedettséggel töltött el, némi elégedettség
gel, hogy a levegő megdermed a helyiségben; a csapos, akinek a derekára szegeződött 
a tekintetem, megrándult.

-  Ilyen fiatalon rákban... -  mondta Edward felemelve a hangját- rákban -  ismételte, 
és megcsóválta a fejét.

Ha rosszabb kedélyű, ha még ingerlékenyebb vagyok, bizonyára az arcába karmo
lok, így azonban csak végigmértem megvetőn, némi undorral.

-  Ne legyen meggondolaüan -  suttogta zavartan. Láttam, hogy, bár igyekszik pa
lástolni, reszket; az ingét hol ki-, hol begombolta; ugrásra készen, a hátát megfeszítve 
feszengett a széken. -  Mostanában történt?

-  Tizenhárom hónapja.
-  Nem tudtam róla. Fogadja...
-  Hagyja ezt.
Rendelt két újabb pohárral az émelyítő pálinkából. -  Ilyen ellenséges mindenkivel 

szemben? -  pillantott rám lopva.
A csapos elénk koppantottá a poharakat. -  Igyák ki, és menjenek innen -  mormolta. 

-  Fizetni sem kell, csak menjenek. -  A fejével a pult egyik sarka felé bökött: -  Azon az 
ajtón át az utcára jutnak.

Edward hálásan bólogatott, halkan, megkönnyebbülten felsóhajtott. -  Miért nem 
felel? -  kérdezte.

Vállat vontam. -  Szeretném elfelejteni -  suttogtam behunyt szemmel.
-  De nem tudja. -  Felhajtotta a pálinkáját. -  Eljön velem? Tudok egy helyet, ahol 

nyugodtan beszélgethetünk. Csak beszélgetni. ígérem, egy ujjal sem nyúlok magához.
-  Ilyen gyáva? -  mosolyodtam el gunyorosan.
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Rosszallón csóválta meg a fejét. -  Ne legyen már ilyen gyerek, beszéljen halkan. 
Nos, eljön?

-  Nem tudom.
Az igazság az, hogy némi lelkifurdalásomnak kellene lennie. Mégiscsak Jan isme

rőse volt, és ha beleegyezem azonnal, hogy vele tartsak, talán még kisétálhatunk a 
bejárati ajtón. Ki tudja, talán másra is hajlandó lettem volna, nemcsak beszélgetni vele 
-  meglehet, bár kicsi a valószínűsége, volt a birtokában valahonnan féltve őrzött óvszer 
is - , de ezen a délutánon, ott a BEAU PRINTEMPS-ban mintha a lehetetlent akartam 
volna: Jant, senki mást, csak Jant, az ő kezét érezni újra a testemen, az ő ágyékát érezni, 
ahogy nekem feszül, ahogy megnyitja az ölem, vele lenni megint, akár óvszer nélkül 
is, a legrosszabbat kockáztatva, amire, bármily önpusztító hangulat kerítsen is hatal
mába, azt hiszem, magamtól senki mással nem lettem volna hajlandó, még a menst
ruáció napjaiban sem.

-  Kérem -  nyaggatott Edward.
De hiába, nem jött a számra még egy néma igen sem, a végsőkig nyújtóztattam 

magamban a képtelen reményt, hogy egyszer csak Jan keze kulcsolódik hátulról a 
szememre, újra körbefog testének jól ismert szaga, az ujjai végigcsúsznak a hasamon, 
és akkor felsikoltok az ájult gyönyörtől, és akkor összedőlhet felőlem a világ, összedől
het már most. Az ital bizonyára a fejembe szállt. Néha egyetlen korty szesztől is leré- 
szegedem, mint az idült alkoholisták. Csak mosolyogtam magam elé, kedvem lett vol
na évődni kicsit Edwarddal, de akkor váratlanul történt valami: a jobbján ülő táskás 
szemű, üveges tekintetű nőt, mint egy bábut, leemelték a székről, leemelte egy fekete 
sapkás, megragadta az állát, és miután a bamba arcba sziszegte: „Eleget ivott ma már, 
menjen haza”, ő maga tápászkodott fel a székre. -Jó , minden jó, minden jó —motyogta 
a nő. A csapos korholó pillantással súrolta végig az arcunkat, miközben a fekete sapkás 
elé csúsztatott egy pohár pálinkát. A csontos arcú, csúf bajuszú férfi kiitta félig a po
harat, megtörölte a száját, aztán a kezét Edward vállára eresztve, provokáló hangon 
fordult felénk.

-  Mi a baj, mért nem folytatják a beszélgetést?
Edward elsápadt, és elkövette a lehető legnagyobb ostobaságot, amit csak elkövet

hetett: megérintette a combomat, mintha ez egyértelmű jelentéssel bírna, kirántotta 
hirtelen a vállát a férfi tenyere alól, leugrott a székről, és a hátsó ajtó felé iramodott. 
Négy fekete sapkás vetette nyomban utána magát, a lengőajtó hosszú másodpercekig 
hintázott még mögöttük baljóslatúan, egyre lassulva. A helyiségre feszült csend nehe
zedett megint. A csúf bajuszú törte meg végül, aki ott maradt a széken: gyufája bele- 
sercent a némaságba, rezzenéstelen arccal, komótosan gyújtott meg egy szivart. Újabb 
pálinkát rendelt magának, miután felhörpintette az előző pohár alján maradt zavaros 
kortyot, és cinikus mosollyal felém fordult ismét. Talán mert annyira hirtelen és gyor
san történtek az iménti események, sikerült úrrá lennem az ijedségemen, most viszont 
mintha semmit sem éreztem volna, semmit, csak valami kábult ürességet, mint egy 
éve, azokban az első pillanatokban, amikor megtudtam, hogy Jant megölték.

-  Ugye, úgy tudták, hogy az az ajtó az utcára vezet? -  vetette oda ugyanazzal a mo
sollyal.

Nem feleltem, a csaposra emeltem a pillantásomat: karját a mellén összefonva, há- 
nyavetin támaszkodott a mosogató peremének, dülledt, vizenyős szemével rebbenés 
nélkül állta a tekintetemet.

-  Iszik még egy pohárkával? -  A fekete sapkás átmászott a kettőnket elválasztó szék
re, melyre a történtek után egyelőre senki nem mert letelepedni.
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-  Nem. Szeretnék elmenni.
-  Máris?
-  Igen. Talán nem tehetem?
Széttárta a tenyerét: -  Ugyan, mért ne tehetné?
Leereszkedtem a székről, azzal a biztos tudattal, hogy nem jutok el az ajtóig. De 

félelmet továbbra sem éreztem, inkább csak valami homályos szorongást, mintha egy
szeriben egy színpadra tévedtem volna, és nem lennék biztos a szerepemben. Alig tet
tem néhány lépést, a csapos rekedt, gyűlölködő hangja fröccsent utánam: -  Fizetni ki 
fog, mademoiselle?

Lassan, mérhetetlenül lassan fordultam meg: ennyi, vége?
-  Menjen csak -  intett a fekete sapkás. -  A vendégem volt.
Továbbhátráltam néhány lépést, miközben ő hosszan kitartott, mesterkélt mosolyt 

tapasztva a szájára, összehúzott szemmel figyelt.
-  De nem köszönöm meg -  mondtam, amikor már hátamban éreztem az ajtó kö

zelségét.
Elfordította a fejét, én meg villámgyorsan sarkon perdültem, de abban a pillanat

ban megragadott, és durván magával rántott a borostás arcú kinyúló karja. -  Túl szép 
vagy -  zihálta. -  Az a te szerencséd.

-  Eresszen!
-  Gyűlöllek -  fintorgott rám, és taszított egyet rajtam.
Kiszédültem az ajtón. Arcomat a szél sűrű hópelyhekkel terítette be. Gyors léptek

kel vágtam át a gázlámpák szűrt fényével gyéren megvilágított utcákon, pontosan nem 
is tudtam, hogy merre járok; hátra-hátranyújtogattam a nyakam, de úgy látszott, senki 
nem követ. A fejemben a borostás képű szavai visszhangoztak: „túl szép vagyok, túl 
szép, az a szerencsém”, és újra meg újra elém villant Edward ostoba mozdulata, nyug
tatgattam magam, hogy ő tehet mindenről, csakis ő, hogyan is követhetett el ekkora 
hibát. így keringtem a városban, sejtelmem sincs, mennyi ideig, aztán egyszer csak 
kitisztult a fejem, és felfedeztem, hogy néhány utcányira vagyok a piac régi, lebontásra 
ítélt, hosszú hónapok óta elhagyatottan tátongó épületétől, ahová néhány hete a néma 
Darmschlagen fészkelte be magát. A keresztneve most már örökre titok marad előt
tem. Valójában alig volt idősebb nálam, az arca azonban mintha évtizedeket élt volna 
meg előre, korán kezdett kopaszodni is; ott tanyázott a rozoga épület egyik belső zu
gában, lécekre támasztott fekete, viaszos ponyvával sátorszerűen körülhatárolt né
hány légköbmétert bitorolva a világtól, nagy halom poshadt és csírázó burgonya kö
zött. ♦ ,

Nyugalom szállt meg hirtelen. A gázlámpák fénykörében kavargó hópelyhek tisz
tasága mintha engem is átmosott volna. A számba kapkodtam őket, szétolvadtak nyel
vemen. És újra átjárt a vágy, végignyilallott a gerincemen, forró, csatakos ölemből 
olyan erővel tört fel, hogy beborított a talpamtól a hajszálaim tövéig -  rohannom kel
lett, rohanva tettem meg az utat Darmschlagen nyomorúságos kalibájáig, meg-meg- 
csúszva a friss hóban. Körmömmel megkopogtattam hétszer egymás után, a kettőnk 
közötti titkos jellel a ponyvát, és egy pillanattal később már ott térdeltem a búvóhely 
sötétjében, nehezen kapkodva az áporodott, fülledt levegőt; a térdem alatt rothadt 
krumplik nyomódtak szét.

-  Nem hoztam italt, Darmschlagen, nem tudtam, hogy jövök -  lihegtem szabad
kozva, miközben burgonyaszagú arca után tapogatóztam; a kezemet végigsiklattam 
nedves száján, a nyakán, horpadt mellkasán, kissé puffadt hasán, lassan közelítve nad
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rágja domborulatához; amikor már duzzadó keménynek éreztem húsát a tenyerem 
alatt, fél kézzel sietve leráncigáltam a térdére a nadrágját és az alsóneműjét, a másik 
kezemmel neki segítettem kigombolni, lejjebb gyűrni a farmeromat, aztán mellé he- 
veredtem, és puha ujjait a combom közé vezettem (a keze szép, finom maradt; időn
ként, ha hosszabban ott ragadtam, lenyírtam a körmeit is); simogatni kezdett, hol 
egyik, hol másik ujjával belém-belém hatolt, én pedig marokra fogtam kicsi, vaskos, 
burgonyaszagú phalloszát, ziháltam és remegtem, és Janra gondoltam, már nem érez
tem a burgonya áporodott szagát, hanem csak Jan jól ismert szagát, és már közeljár
tam ahhoz, hogy vonaglani kezdjek az elviselhetetlenségig fokozódó gyönyör hullá
maiban, amikor hirtelen ránk zuhant nagy robajjal a ponyva, lerántották rólunk, és 
zseblámpák éles, vakító fénye csapott a szemembe.

-  Nocsak -  mondta egy csúfondáros hang. Mintha a BEAU PRINTEMPS-beli fe
kete sapkástól származott volna, de lehet, hogy csak a képzeletem ruházta rá -  félig 
önkívületben láttam az elém villanó képeket, félig önkívületben hallottam a hangokat, 
azt hiszem, olyan lehettem, mint egy megneszült állat, riadtan kapkodtam Darm- 
schlagen keze után, de mert sehogy sem találtam rá, én magam folytattam sietve, félig 
ájultan a maszturbálást; a fekete sapkások nevettek, nevettek, és „türelmesen” várták, 
hogy elélvezzek. Rövid pillanattá zsugorodott testemben a gyönyör; csömört éreztem. 
Végigterültem a burgonyákon, és hagytam, minden ellenkezés nélkül, hogy felemel
jenek, hogy vigyenek, amerre akarnak; hallottam, Darmschlagen, a néma Darm- 
schlagen, aki egyetlen hangot sem hallatott egész életében, úgy nyüszít, mint egy meg
lőtt lábú kutya. Aztán egy vitriolos szagú gépjármű motorjának monoton zúgása, és 
a kimerültségtől eszméletemet vesztettem vagy elaludtam. Ebben a keskeny, alacsony 
mennyezetű szobában tértem magamhoz, egy vaságyon, a takaróba csavarodva. Tisz
tára mostak, a ruhámat elvették, anyaszült meztelenül fekszem itt. A levegőben még 
mindig itt kavarog a pap kölnijének terjengős, orrfacsaró szaga.

Amikor leereszkedett az ágy szélére, és látta, hogy fintorogva szagolgatom, elmo
solyodott. — Chat Noir. Nem szereted?

-  Ne tegezzen -  szisszentem rá.
Rózsaszín volt mindene, a keze, püffedt arca, keskeny ajka, gyér, ősz haja alatt a 

fejbőre; amikor meg akarta fogni a kezemet, ijedten húzódtam az ágy végébe, de a 
takarót, minthogy rátelepedett, nem tudtam magammal rántani; mire magam elé 
kaptam a párnát, alkalma nyílt, hogy sunyi pillantását végigjártassa a testemen. Sötét 
mosoly ült ki megint a szája sarkába, elrévedezve bámult az arcomba, majd köhécselve 
megköszörülte a torkát.

-  Nézze -  mondta lehajtva a fejét, egyik ujjának körömágyát kezdve piszkálni - , 
bármennyire ellenszenvesnek talál is, a mi kettőnk feladata lesz, hogy megbeszéljük...

-  Hol vagyok? -  vágtam a szavába.
Nem pillantott rám, kinyújtotta ujjait, és a mennyezeten lógó lámpa vibráló fénye 

felé tartotta a kezét. -  Nos bizonyára ismeri valamennyire a történelmet, és akkor 
tudja...

-  Hol vagyok?
Felegyenesedett, ellépett mellettem anélkül, hogy rám nézett volna, és karját a háta 

mögé fűzve megállt az alig téglányi nagyságú, vastag üvegablak előtt. -  Maga most 
úgy érezheti, gyermekem, hogy áldozat, és talán így is van: áldozat, de a szó szent ér
telmében. Adja át magát teljesen az érzésnek, hogy a közösségért cselekszik, a közös
ségért, hogy az egyszer majd újra gyarapodjék. Meglátja, boldog lesz. -  Hirtelen ott
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állt fölém hajolva, homlokon akart csókolni, de az arcomat látva visszahőkölt. -  Maga 
Henkel úr jön el magához -  mondta hűvösen, és az ajtóhoz lépett. A kilincsre tette a 
kezét, kisvártatva visszafordult, és képmutatón rám mosolygott. -  Ne féljen, Isten ma
gával lesz.

Isten? Zokogni szerettem volna, sírni, megkönnyebbülni. Mikor sírtam utoljára? 
Mióta Jan meghalt, képtelen vagyok rá. Fel-alá rohangáltam a négy fal között, eszemet 
vesztve feltéptem az ajtót.

-  Mi a baj, szépségem, nem bírod kivárni Henkelt? -  nevetett rám egy fekete sapkás, 
és a combom felé nyúlt; sikoltva ugrottam vissza a szobába.

Miért így? Gondoljak... gondolhatok Janra, mikor majd Henkel rám mászik má- 
zsányi súlyával, hogy teherbe ejtsen? Vajon szeretném m égjant, ha élne? Egyetlen 
reményem az lehetne, hogy meddő vagyok. És akkor... de majd kitalálnak mást. Akkor 
miért nem most végeznek velem, miért kell így, miért így? Most hagynom kell, hogy 
elborítson az emlékezés. Henkel! De hát Henkel... hagyni szokták, hagyni, hogy az ő 
gyerekei megszülessenek... És én... engem... velem? Emlékeznem kell, most emlékez
nem, minden szóra, minden lépésre, minden napra és minden éjszakára, minden ut
cára és minden házra, minden fűszálra és minden kőre.

Janra.
A Wanda D. nevű lányra, aki talán már nincs is.

Térey János

EGYENLETES LESZ ÉS FANYAR

Végső nyaram a Főkormányzóságban 
egyenletes lesz és fanyar.
Lefokozott polgár vagyok, aki 
szentségei, majd meginog.
A nyúzott délelőtti strandon 
próbálok észre térni. Most: augusztus, 
de másfél hónap és anyám halott.

Utolsó víkend a gyarmaton, majdnem 
káprázat. Elég költséges 
kedvtelések, ezektől cinikus leszek. 
Vetítés este, mindig egyedül.

Meddő nyaram a Főkormányzóságban: 
e város ellen néha durván tüntetek. 
Holott halálra váltan.
E körülmények így 
ezentúl ne lehessenek.


