
est¢n, ¢s a hangjÀban jÂ adag rosszallÀs volt. Igen, ¢n is eml¢keztem, hogy Margit n¢-
nin¢l t´bbsz´r lÀttam furcsa dobozokat m¢g furcsÀbb ÀbrÀkkal, amelyek Ãgy festettek,
mint valami ÁrÀs. De igazi ÁrÀs, az nem volt rajtuk. °s azt is tudtam, anyÀm valami¢rt
nem szereti, ha n¢zegetem ûket. Most mÀr persze vilÀgos volt minden. Margit n¢ni
csomagokat kapott a barÀtnûitûl Izraelbûl. Igen, bizony, Izraelbûl.

Nos, hogy a l¢nyegre t¢rjek, Margit n¢ni addig bolondozott, amÁg v¢g¡l szociÀlis
otthonba kellett k¡ldeni. ögy lÀtszott, elborult az elm¢je, ¢s mÀr nem viccelûdik, ha-
nem ´sszevissza hord hetet-havat. Nagymama, akivel ´regs¢g¢re ´sszek´lt´ztett¢k,
mÀr r¢gÂta erre gyanakodott, igaz, neki nem volt humor¢rz¢ke soha, egy csipetnyi
sem. àA Margit egyre elviselhetetlenebbÊ ä zs´rt´lûd´tt folyton anyÀmnak, ¢s igaz,
ami igaz, volt rÀ oka, mert mÀr ¢n sem tudtam eld´nteni rÂla, vajon csak ugratja nagy-
mamÀt, vagy t¢nyleg elbutult. Egyszer p¢ldÀul, amikor futballmeccset n¢ztek a t¢v¢n,
felkiÀltott: àTe, Nelli, hiszen ezek gyerekek!Ê àUgyan, Margit, ne kezdd mÀr megint!Ê
ä f´rmedt rÀ nagymama. àDe, hÀt lÀtod, hogy gyerekek!Ê àDehogyis gyerekek, felnût-
tek ezek, csak Ãgy n¢znek ki, mint a gyerekek, mert kicsi a k¢pernyû!Ê ä mondta nagy-
mama most mÀr nagyon d¡h´sen. Margit n¢ni meg csak n¢zett maga el¢, mint aki
semmit sem ¢rt mÀr a vilÀgbÂl. Az arcÀt nem lÀttam, csak a kopaszodÂ fej¢t, de vala-
hogy azt gyanÁtottam, hogy magÀban jÂkat kuncog.

Igazam lett. Margit n¢ni nem butult el, csak, Ãgy lÀtszik, mÀr mindent megunt.
M¢g nagymama bosszantÀsÀt is megunta. Amikor kilencven´t ¢ves lett, ¢s mÀr ́ t´dik
¢ve lakott az otthonban, anyÀm lelkendezve j´tt egyszer haza. àNÀla voltam, a halÀlÀn
van szeg¢ny. °s nem fogod elhinni, mire k¢rt! Hogy hÁvjak papot! Katolikus papot!
Mert ki akar keresztelkedni! °s tudod, mit mondott m¢g? ÏN¢zd, Piroska, ¢n mindig
nagyon szerettelek titeket. Gondolkoztam, ¢s Ãgy d´nt´ttem: nem tehetem meg ve-
letek, hogy egy zsidÂ temet¢st kelljen v¢gigcsinÀlnotok.Î Ezt mondta szÂrÂl szÂra. °n
meg, mit tehettem, elhÁvtam a papotÊ ä fejezte be anyÀm, ¢s sz¢ttÀrta a karjÀt.

PÂsfai Gy´rgy

SºLETLEN CIPñ-T¹RT°NETEK

Mi¢rt ¢ppen CipÂ?

Az Àgy bevetve, az odÃ fels´p´rve, hasasan pihegnek a kamrÀban a befûttek, komÂd-
fiÂkban a v¢grendelet ä nincs semmi tennivalÂ ä ÀllapÁtotta meg CipÂ. Elrakta hÀt a
s´prüt, kivett az almÀriumbÂl egy ¡veg szilvÂriumot, felhajtott egy kupicÀval, a ma-
rad¢kot visszarakta, aztÀn lehÃzta a rolÂt, ¢s elindult megvÀltani a vilÀgot. Szembej´tt
mindjÀrt egy ´regasszony, hÀtÀn az elmaradhatatlan rûzsek´teggel. CipÂ igyekezett
mÀsfel¢ n¢zni, de a v¢ns¢g ravaszul t¡zet k¢rt, Ágy hamarosan a sok Àg is CipÂ vÀllÀt
hÃzta. M¢g szerencse, hogy kisvÀrtatva ¢szrevette, boszorkÀnnyal van dolga: rÀpakolta
az ´regasszonyt a rûzs¢re, meggyÃjtotta, ¢s Ágy egy f¡st alatt elint¢zte mindkettût.
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MindjÀrt jobb hangulatban folytatta az ÃtjÀt, terveket sz´v´getett, f¡ty´r¢szett, ¢s
megszomjazott. TalÀlt egy kutat d´gl´tt varjÃval. Ahogy a vizet sz¢pen kimeregette,
megtisztÁtotta a maradvÀnyoktÂl, a tervei kicsÃsztak a zseb¢bûl, ¢s kÃtba estek. Sebaj,
ivott egyet a friss varjÃvÁzbûl, mindjÀrt ki is tisztult feje-gyomra, m¢g az is esz¢be jutott,
hÀnyad¢ka van. Megk´nnyebb¡lve tovÀbbindult az Ãton, ¢s csakhamar egy sorsfor-
dulÂhoz ¢rt. Itt megvÀltotta a sorsjegy¢t a visszaÃtra, s mivel maradt m¢g bûven ideje,
kicsit let¢rt az ÃtrÂl n¢zegetni. Nem vette ¢szre, hogy ott lopakodik m´g´tte a k´rny¢k
r¢me, a rettenetes leopÀrduc. IszonytatÂ ¡v´lt¢ssel vetette magÀt a bestia CipÂra, kar-
mait vÀllÀba m¢lyesztette, t¢pûfogÀt meg a nyaki ¡tû¢rbe vÀjta. LÀtta CipÂ, hogy nem
jÂl van ez Ágy. FordulÀsbÂl orrba rÃgta a leopÀrducot, megfogta, kicsavarta, ´sszehaj-
togatta, kifordÁtotta, hÀtÀra vetette ä lett belûle mulattatÂ kacagÀny. Volt is nagy ́ r´m
a k´rny¢ken, hogy elpusztult a fenevad; amerre ment CipÂ, ¡dvrivalogtak az embe-
rek, ¢ltett¢k, amÁg meg nem haltak.

Ahogy tovÀbb ballagott CipÂ, hallja Àm, hogy csak Ãgy tutulnak k´rben a sürüben
a zsivÀnyok. °pÁtett hÀt egy l¢gvÀrat, telerakta gyÀszhuszÀrral, onnan csaptak le a te-
metûkbe, sz¢t¡tni a hullarablÂk k´z´tt. RablÂhÃs volt aznap vacsorÀra, ¢s jÂllakottan
elnyÃlva a csillagos ¢g alatt Ãgy gondolta CipÂ, ennyi jÂcselekedet mÀra el¢g lesz, kicsit
el is fÀradt. Mi¢rt ¢ppen û vÀltsa meg a vilÀgot? A magÀ¢t megtette, neki megvÀltÀs
lesz, ha hazamegy, s le¡lhet az eperfa alÀ tünûdni. így is tett, hazament, le¡lt az eperfa
alÀ, ¢s hÀtralevû idej¢ben egy kirojtozott szalmaszÀllal gondolatbubor¢kokat fÃjoga-
tott. Nem voltak tartÂsak, hamar sz¢tpukkadtak, de az biztos, hogy sz¢pek voltak, bri-
liÀnsul ragyogtak. Ha egyszer ¢n is megj´v´k a vilÀg megvÀltÀsÀbÂl, le¡l´k mell¢je,
az eperfa hüv´s¢be, ¢s egy¡tt eregetj¡k a szÁnes bubor¢kokat, csillÀmlÂ haszontalan
´tleteket, amÁg vilÀg a vilÀg.

Szeptember

°ppen elfogyasztottam a s´r´met, ¢s fel akartam oszlani a f´ldre hullott ¢letlen f¢ny-
karikÀkban, mikor CipÂt lÀttam meg k´zeledni. Tekintet¢ben tompa f¢ny honolt, bo-
rostÀs Àlla m¢lyen szem¢be lÂgott, s eg¢sz tartÀsa k¡l´n´s lelkiÀllapotrÂl tanÃskodott.
àMi van?Ê ä ¢rdeklûdtem v¢dekezûleg. CipÂ sz¢ttÀrta karjÀt, s lassan k´rbefordulva,
karjÀt oldalt kitartva kimutatott a lombok alatt a megsÀrgult mezûre, a csaknem ki-
szÀradt patakra a r¢t aljÀban, a gy¡m´lcs´sben rothadÂ, darazsas k´rt¢kre, a pr¢shÀz
elûtti kûlapra kitett pohÀr savanyÃ borra, az erdûsz¢len hosszÃ fonÀlon szÀllongÂ pÂ-
kokra, majd k´rbe¢rve, karjÀt fokozatosan behÃzva, Ãjra a kiszÀradt mezûre, a r¢talji
patakra, a darazsas k´rt¢kre, az aranyszÁnü borra, a lengedezû pÂkokra, aztÀn megint
a mezûre, patakra, k´rt¢re, borra, pÂkokra, mere, para, k´re, bora, pora, re- ra- re-
ra- ra, most mÀr Ãgy begyorsult, hogy szÁnes gyürük lÀtszottak k´r¡l´tt¡nk: sÀrga csÁk,
z´ld meder, ¢des z¡mm´g¢s, aranysÀv, ez¡st villanÀs. Egy ÀgpattanÀs hallatszott, mire
CipÂ hirtelen megÀllt, olyan hirtelen, hogy a ruhÀja m¢g k¢tszer k´rbefordult rajta.
àMi volt ez?Ê ä k¢rdezte tekintet¢vel. VÀlaszul a patakmeder bozÂtjÀbÂl elûl¢pett egy
pÀros tizenn¢gyes, v¢gigl¢pdelt a legelûn, majd keresztbe fordulva megÀllt egy ¢vszÀ-
zados t´lgy alatt. A lombokon Àtszürûd´tt f¢nykarikÀk lesiklottak magasra tartott
agancsÀrÂl, v¢gigszaladtak pompÀs nyakÀn, erûtûl duzzadÂ sz¡gy¢n, s elvesztek a fü-
ben, ahol egykedvü, z´ld hÀtÃ legyek donogtak. A bika sokÀig mozdulatlanul n¢zett
le rÀnk, vagy talÀn valahova m´g¢nk, majd elfordult, ¢s n¢hÀny l¢p¢ssel eltünt az el-
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lenf¢nyü erdûben. FelocsÃdtunk, felmÀsztunk a diÂfÀra, ¢s szÂtlanul gubbasztottunk
egy-egy ÀgvillÀban. àMi lesz holnap?Ê ä k¢rdezte nagy sokÀra CipÂ. VÀlaszul megvon-
tam vÀllamat, ¢s karomat sz¢ttÀrva, lassan k´rbefordulva kimutattam a mezûre, a pa-
takra, a gy¡m´lcs´sre...

A pokol kapui

Abban az idûben piknikezni egy kellemes v´lgybe jÀrtunk. CipÂ hozta a kosarat, meg-
pakolva jÂfajta genti kolbÀsszal ¢s barna s´rrel, MÀrtÀnak a terÁt¢kre volt gondja, ¢n
meg a golf¡tûket cipeltem. A v´lgyben r¢tek ¢s ligetek vÀltogattÀk egymÀst, oldalt me-
redek sziklafalakkal. A selymes f¡vü tisztÀs, ahol letelepedt¡nk, szük szorosba torkol-
lott, mely m´g´tt Ãjra kitÀrult a tÀj. A szük¡letbe ¢kelve egy gazdagon faragott nagy
kapu Àllt, tetej¢n galambdÃccal. A keresztgerendÀra a àPOKOLÊ feliratot v¢st¢k, meg
azt, hogy àKr. e. XXXXXXÊ, de a hatjegyü szÀmot mÀr olvashatatlannÀ koptatta az
idû. A f¢lfÀkon a szokÀsos kÁgyÂmotÁvum csavarodott, a keresztfa dÃcÀnak lukjain pe-
dig furcsa, fekete hasÃ galambok jÀrtak ki-be. Valahol olajos vÁzben f¡r´dhettek. Ol-
dalt, a sziklÀba vÀjva volt m¢g egy kisebb ajtÂ àCSAK SZEM°LYZETÊ felirattal. Szol-
gÀlati bejÀrat lehetett, de mindig zÀrva volt, soha senkit nem lÀttunk itt k´zlekedni,
¢s CipÂ Àlkulcsaival is hiÀba prÂbÀlkoztunk. A nagy kapu viszont ÀllandÂan tÀrva-nyit-
va Àllt, bÀrki bes¢tÀlhatott. TuristaÃt is vezetett ide, sÀrga hÀromsz´g ¢s z´ld koponya
jelz¢s. A kapu elûtt a sÀrga jel elkanyarodott, s egy nyÁl mutatta: àTohonya-tetû 8 km
/ 2 Âra 30 percÊ. A mÀsik nyÁl viszont befel¢-lefel¢ mutatott, a kapun tÃlra: àPokol 600
m / kb. 30 mpÊ. A kapun tÃl hasonlÂ volt a tÀj, mint kÁv¡l, csak talÀn m¢g virÀgosabbak
voltak a r¢tek, ¢s m¢g kÁvÀnatosabbak a fÀkon a gy¡m´lcs´k. A lÀtszÂlagos b¢kess¢g
azonban megt¢vesztû volt, nem volt ajÀnlatos a kapun tÃlra mer¢szkedni!

Mi, ha ¢ppen nem jÀtszottunk, a j´v¢s-men¢st figyelt¡k, mert j´ttek Àm sz¢p szÀm-
mal; volt, aki futÂl¢p¢sben, hatÀrozottan haladt Àt a kapun, mÀsok t¢tovÀn, vissza-visz-
szatekingetve, sokan viszont egyszerüen csak elt¢vesztett¢k az utat, Ãgy keveredtek a
tÃloldalra. Ha pedig valaki a mÀsik oldalon jÀrt, menthetetlen volt! Elûbb-utÂbb meg-
nyÁlt, behorpadt alatta a f´ld, olyan lett, mint egy ÂriÀsi hangyalesû homokt´lcs¢re.
Nem volt belûle menekv¢s, az Àldozat egyre lejjebb ¢s lejjebb csÃszott a mind mere-
dekebb oldalon, ¢s v¢g¡l eltünt valahol alul, ahonnan tÀvoli sikoltozÀs hallatszott. Nem
lehetett eld´nteni, f¢lelem vagy elragadtatÀs volt-e ezekben a hangokban ä mint mikor
a hullÀmvasÃton sikÁtanak az emberek. A f´ld aztÀn Ãjra kisimult, ¢s semmi sem Àrulta
el, mi t´rt¢nt. Sokan mentek Àt a kapun, de visszafel¢ soha senki nem j´tt.

MÀrta lefestette a kaput a m´g´ttes tÀjjal, ¢s a k¢pet otthon az Àgya f´l¢ akasztotta.
Nekem egyszer a golflabdÀm gurult a kapun tÃlra, de egy hosszÃ bottal vissza tudtam
piszkÀlni. CipÂ nem volt ilyen szerencs¢s: az û labdÀja messzire r´p¡lt. °n lemondtam
volna rÂla, de û makacsabb volt. SokÀig figyelt, jegyzetelt, t¢rk¢pet k¢szÁtett, aztÀn k´-
telet k´t´tt a derekÀra, ¢s Âvatosan a kapun tÃlra mer¢szkedett a labdÀ¢rt. Igyekezett
elker¡lni a kritikus pontokat, mi meg a k´t¢l v¢g¢t fogtuk, k¢szen arra, hogy vissza-
hÃzzuk, ha valami t´rt¢nne. Meg is Ãszta CipÂ ezt az utat, de ettûl v¢rszemet kapott,
¢s ezentÃl mÀr k¡l´n´sebb ok n¢lk¡l is ÀtÂvakodott a tÃloldalra. Egyre hosszabb uta-
kat tett meg, pazar gy¡m´lcs´ket hozott, ¢s mer¢szs¢g¢ben arra vetemedett, hogy mÀr
a k´telet sem vette magÀra. Rossz sejtelmeim voltak, ¢s be is k´vetkezett a baj. LÀttuk,
ahogy CipÂ, Âvatosan ker¡lgetve a kifigyelt pontokat, visszafel¢ j´n, mÀr majdnem a
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kapuhoz ¢r, mikor egy addig biztonsÀgos helyen megnyÁlik alatta a f´ld, ¢s mÀr szÀn-
kÀzik is lefel¢ az oldalban. ögy tünt, nem veszÁtette el a fej¢t, sarkÀval f¢kezte a csÃszÀst,
¢s mintha kÁvÀncsian figyelt volna lefel¢. AztÀn eltünt a szem¡nk elûl, a f´ld kisimult,
¢s mi ott maradtunk teljes tanÀcstalansÀgban. SokÀig ¡lt¡nk b¢nultan, nem tudva,
mit¢vûk legy¡nk, lassan kezdett bes´t¢tedni.

Egyszer csak kulcs csikordult, ¢s kinyÁlt a szolgÀlati bejÀrat. CipÂ l¢pett ki rajta,
visszafordulva az ajtÂban m¢g parolÀzott valakivel, aztÀn az ajtÂ bezÀrult, ¢s mi hÀr-
man Ãjra egy¡tt voltunk. Csendben, megrend¡lve ´sszeborultunk pÀr percre, aztÀn
´sszepakoltunk, ¢s hazament¡nk. Nem tudom, mi t´rt¢nhetett odalenn CipÂval. Mi
tapintatbÂl nem k¢rdezt¡k, û maga pedig soha nem hozta szÂba. K¡l´nben ugyan-
olyan volt, mint azelûtt, csak a tenyer¢n hÃzÂdott egy k¡l´n´s karcolÀs, n¢hÀny ûsz
szÀl keveredett a hajÀba, ¢s a k´zel¢ben mintha enyhe k¢nkûszag terjengett volna.

CipÂ k¢pe

Volt CipÂnak egy nagy, kerek k¢pe, amit Ãgy ´r´k´lt. Nem volt rajta semmi k¡l´n´s;
hatÀrozott, de szelÁd vonÀsokkal k¢sz¡lt, nemigen tünt ki a sok hasonlÂ k¢p k´z¡l.
Sokan el is mentek mellette, de akiknek megragadta a tekintet¢t, ¢szrevehett¢k, hogy
akÀrhonnan n¢zik, mintha mindig fel¢j¡k fordulna. Tulajdonk¢ppen el¢gedett volt
CipÂ a k¢ppel, szÁvesen mutogatta barÀtainak, de az idegenekkel mÀr bizalmatlanabb
volt. A k¢p valahogy tÃlsÀgosan nyitott volt, v¢dtelens¢get, sebezhetûs¢get sugallt,
vagy ami m¢g rosszabb, zavarodottsÀgot, bizonytalansÀgot. N¢ha jÂ lett volna, ha a
k¢p hideg, merev, elutasÁtÂ, esetleg gÃnyosan f´l¢nyes, vagy amilyennek igazÀn lÀtni
szerette volna: tÀvolba tekintû, ÂceÀni szelek barÀzdÀlta, r¢gi mesterek titkait ûrzû.
HiÀba, CipÂ tudta, mÀsik k¢pre soha nem lesz lehetûs¢ge, be kell ¢rnie ezzel az eggyel.
BeborÁtotta hÀt valamilyen Àttetszû mÀzzal, itt szÁnes vonÀsokat hÃzott rÀ, ott egy kis
sejtelmes Àrny¢kot kevert. A vÀltoztatÀsoktÂl ä Ãgy tünt ä ¢rdekesebb lett a k¢p. Min-
denki mÀst lÀtott benne: volt, aki repedezett hegyeket, mÀsok kit´rni k¢sz¡lû lÀvata-
vakat, megint mÀsok s´t¢t, f´ld alatti Àramokat vagy ¢ppen sziklÀkon porlÂ hullÀmo-
kat, de volt, aki Ágy kiÀltott fel: àEz pont olyan, mint ¢n vagyok!Ê TalÀn az¢rt volt Ágy,
mert a bevonÂ mÀz csillogott, mint a t¡k´r, lÀtszott benne minden, ami k´r¡lvette: az
elsuhanÂ ¢vszakok, j´vû-menû ismerûs´k, ´r´m´k ¢s bÀnatok, sivÀr, kihalt pusztasÀ-
gok, kavargÂ, vÀgtÀzÂ hadseregek. Aki fÀradt volt, nyÃzottnak ¢s sÀrgÀnak lÀtta, aki
friss volt, ¡de z´ld r¢teket, szaladÂ k¢k gyerekeket v¢lt felfedezni, aki elaludt, Ãgy ¢rez-
te, lebegû, feh¢r felhûpamacsok Ãsznak elû az Àlomk¢pen; aki rosszra k¢sz¡lt, hideg
vasak csillogÀsÀt lÀtta, aki szelÁd volt, annak gy¡m´lcs´s csend¢let mutatkozott, piros-
sÀrga barackokkal, fonott kosÀrban.

Maga CipÂ is meg-megn¢zte a k¢pet idûnk¢nt. ý tudta, mi rejlik a bevonat alatt,
nem t¢vesztette meg a f¢nylû mÀz, lÀtta az eredeti, fegyelmezett ecsetvonÀsok nyomait,
ahogy az alkotÂ megkeverte palettÀjÀn a halk f¢lelmet, k¢telyt, aggodalmat, tett hozzÀ
kev¢s bizakodÀst, jÂ szerencs¢t, ellensÃlyozva kishitüs¢ggel ¢s mulandÂsÀggal. Amit û
maga festett rÀ utÂlag, hiÀba t¡kr´z´tt mindenf¢l¢t mÀsoknak, CipÂ szÀmÀra csak hal-
vÀny csillogÀs volt, s abban sem lÀtott mÀst, mint mindig csak oktÂberi b¡kkerdûket,
lehullott vizes faleveleket az ´sv¢nyen.

178 ã PÂsfai Gy´rgy: S¡letlen CipÂ-t´rt¢netek



Viharemberek

Vannak egyr¢szt a tÂcsaemberek. Hirtelen sz¢lrohammal kit´r a vihar, mind nagyobb
cseppek zÀporoznak, a por m¢g beissza, de mindjÀrt erecsk¢k indulnak meg, egyre
bûvebben, ´sszefolynak, vÁzmosÀsban szaladnak, tÂcsÀkban ´sszegyülnek: itt ¡tik fel
fej¡ket a sustorgÂ tÂcsaemberek. Kicsik, de f¡rg¢k, bubor¢kban hÀnyjÀk-vetik magu-
kat, kavargÂ, sebes tÀncot jÀrnak. Sz¢lnyomatokban sz¢t-sz¢triadnak, de egy pillantÀs,
¢s sisteregve Ãjra felvetik magukat. AztÀn csendes¡l a zÀpor, ritkulnak a tÂcsaemberek,
m¢g egy-k¢t k¢sûn j´vû bubor¢kot pattant, aztÀn csak halvÀny k´r´k maradnak utÀ-
nuk. ElÀll az esû, a vÁz lassan elfolyik, a f´ld felszikkad; a tÂcsaemberek hova lettek?
Ki tudja, hol lapulnak, k¢szen a k´vetkezû viharra, sz¢dÁtû, vad mulatsÀgra?

AztÀn ott van a rettenetes holmÀr ember, aki sohasem segÁt. Valahol tÃl az esûf¡g-
g´ny´n, a lÀtÂhatÀron jÀr, ahol megsÀrgul a tornyos fekete felhûk alja, ahol a villÀmok
lecsapnak, ¢s ahol furcsa dolgok t´rt¢nnek. Hatalmas l¢ptekkel halad, sz´rnyü nagy
zsÀkot cipel a vÀllÀn, s mindig dolga van valahol. Elvonul egy¡tt a viharral, de jobb is
nem talÀlkozni vele, mert a rettenetes holmÀr ember nem segÁt.

Vannak viszont barÀtemberek is. ýket sem lehet megtalÀlni, ¢szrev¢tlen¡l elvegy¡l-
nek, csak a nyÀri zivatarral bukkannak fel. Csapzottan, f¢lig Àzottan, egyes¢vel-kette-
s¢vel, futva esnek be eresz alÀ, kapualjba, tornÀcra, ahol mÀr Àll n¢hÀny k´z¡l¡k. Ha-
jukbÂl kirÀzzÀk a vizet, ruhÀjukbÂl nevetve kicsavarjÀk, ¢s nem bÀnnak semmit. Csap-
kodnak a villÀmok, repedezik az ¢g, az ´mlû vÁz csak mossa-mossa a gondokat, viszi
messzire; most nem kell sietni, semmi sem fontos. A barÀtemberek t¡relmesen Àlldo-
gÀlnak, ¢s mindig akad egy, aki elûrel¢p az eresz sz¢l¢hez, ahol bepermetez az esû,
bizakodva felpislant az ¢gre, ¢s Ágy szÂl:

ä Hej! Ott mÀr szakadozik, mindjÀrt elÀll!

KÁgyÂmarÀs

Nem sokkal azutÀn, hogy CipÂ megvette ¢lete elsû padlizsÀnlila lakodalmas ´lt´ny¢t,
megmarta egy kÁgyÂ. Nem biztos, hogy van ´sszef¡gg¢s.

Elûvett¡k a Nagy M¢regkatalÂgust, ¢s megÀllapÁtottuk, hogy CipÂnak nem sok ide-
je maradt. CsillapÁthatatlan hÀnyingere fog tÀmadni, elm¢je elborul, v¢gtagjai el¡sz-
k´s´dnek. Ennek megfelelûen cselekedett: odak¢szÁtette a lavÂrt, Àgynak dûlt, elbo-
rÁtotta elm¢j¢t, megprÂbÀlt szenvedni, ¢s percenk¢nt hÁvogatott benn¡nket, hogy n¢z-
z¡k meg, mennyire ¡szk´s´dik mÀr a keze-lÀba. Mi minden tûl¡nk telhetût megtet-
t¡nk, bizonygattuk, hogy ez aztÀn az ¡sz´g, ¢s hogy figyelm¢t elterelj¡k, pajkos k´-
z¢pkori t´rt¢neteket mes¢lt¡nk neki, amÁg az infÃziÂt cser¢lgett¡k. Nem hiszem, hogy
siker¡lt megt¢veszten¡nk, de belement a jÀt¢kba. Derüsen nevetett, csak a hatÀs ked-
v¢¢rt komorult el n¢ha, meg¡vegesÁtve szem¢t, kivÀlÂ drÀmai ¢rz¢kkel mindig egy-
egy k¢t¢rtelmüv¢ gondolhatÂ szÂfordulatnÀl. Kacagva hajlongott, csapkodta a duny-
hÀt, hogy aztÀn egy pillanat alatt olyan merev legyen, mint akit karÂba hÃztak. Ilyen-
kor mi is szipogtunk egy sort, aztÀn jÀtszottunk tovÀbb.

Az¢rt a holnapra is gondolni kellett, megrendelt¡k a koporsÂt, amit ä mivel egy-
forma volt a m¢ret¡nk ä mindjÀrt ki is prÂbÀltam, nehogy szorÁtson, ¢s az sem jÂ, ha
nagyobb egy szÀmmal. Megfelelû ruhÀm sem volt, szerencs¢re ott volt a padlizsÀnlila
´lt´ny, kihasznÀlatlanul, ¢s ä mint mondtam ä a m¢ret¡nk ¢ppen egyforma. Mintha
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csak szobrÀsz v¢sûje ´nt´tte volna rÀm a zakÂt: a negyedes vÀllt´m¢stûl Ávesen omlott
le a hajtÂka vonalÀn, hogy az egysoros enyhe domborulata diszkr¢ten elrejtse a k´-
z¢phas gy´nge kiemelked¢s¢t. °s a szÁne! Mintha nem is lila lett volna, hanem egye-
nesen szÁnjÀtszÂ! Ahogy a napf¢ny megcsillant a vÀllamon, a szemem sarkÀbÂl mintha
r´pke szivÀrvÀnyt v¢ltem volna felfedezni! Mi tagadÀs, kedvemet leltem az ́ lt´nyben,
bÀr kiss¢ darabosan mozogtam, ¢s ha hirtelen lecsap egy ragadozÂ, nehezen tudtam
volna elugrani. Meg aztÀn nemigen valÂ az ilyen fazon temet¢sre, de majd a hÀtsÂ
sorban maradok.

TovÀbbi elûk¢sz¡letk¢nt MÀrta malomker¢knyi, ´r´kz´ld koszorÃt rendelt, a k´-
vetkezû felirattal: àDrÀga jÂ halottunk/halottam, bÃcsÃzunk/bÃcsÃzom tûled.Ê Nem
tÃl specifikus, de legalÀbb Ãjra felhasznÀlhatÂ. °s milyen jÂ, hogy ilyet vett! MÀr ¢ppen
elhantolni k¢sz¡lt¡nk a beteget, mikor lÀtjuk, hogy ¡res a lavÂr, ¡sz´g sehol, ¢s m¢g
meg is hÁzott CipÂ! M¢g egyszer ellenûrizt¡k a m¢reg leÁrÀsÀt, ¢s kider¡lt, hogy lejÀrt
katalÂgust n¢zt¡nk, nem ¢rv¢nyes az eg¢sz! Az¢rt nem akartunk t¡relmetlennek lÀt-
szani, ¢s vÀrtunk m¢g pÀr napot, de a helyzet egyre k¢nyelmetlenebb¢ vÀlt. CipÂ mind
k´vetelûdzûbb lett: minden napra gy´nge galambleves (a k´rny¢kbeli galambok mÀr
nagyon kitanultÀk a lûtÀvolsÀgot), felolvasÀs a PÀl utcai fiÃkbÂl (fûleg Nemecsek halÀlÀt
kedvelte) ¢s a r¢szv¢t aprÂ ä ¡gyesen titkolt, de ¢szrevehetû ä megnyilvÀnulÀsai (mind
terhesebb volt Ãjat kitalÀlni). V¢g¡l mentû ´tletem tÀmadt: àNeked Ãgysem kellÊ ä
mondtam, ¢s egy keresztelûre hivatkozva felvettem a pompÀs ́ lt´nyt, f´l-alÀ s¢tÀlgat-
tam benne ä remek¡l Àllt ä, aztÀn CipÂt etetve m¢g egy csepp spenÂtot is ejtettem rÀ.
Ez mÀr sok volt. CipÂ r´vid Ãton fel¢p¡lt, az ´lt´nyt kitisztÁttattuk, a koszorÃt lefa-
gyasztottuk.

Rendbe is j´tt volna minden, de t´rt¢nt egy baleset. Ahogy k¢rkedve billegettem
magam a padlizsÀnlila ´lt´nyben, engem is megmart egy kÁgyÂ. Valamit jelenthet a
dolog, de k¢t esetbûl m¢g nem lehet statisztikÀt csinÀlni, Ágy ma sem ÀllÁthatÂ bizo-
nyossÀggal, hogy van ´sszef¡gg¢s.

Kompromisszum

Ma Nemdolgozunk ä jelentette ki CipÂ. TovÀbbÀ Nemf´lkel¡nk, Nemmosakszunk,
Nemreggeliz¡nk. LÀtva helyesl¢semet, Ágy folytatta: ma Nemk´sz´n¡nk, ¢s ä sÃgta
bizalmasan ä Nemgondolkozunk. Cinkosan hunyorÁtottam, ¢s megegyezt¡nk, hogy
Nemcipel¡nk ¢s NemstrapÀlunk. CipÂ egyre inkÀbb belelkesedett, ¢s Ãjabb javasla-
tokkal Àllt elû: Nemesz¡nk ¢s Nemiszunk, Nemalszunk, ¢s k¢ts¢gtelen, hogy Nem-
megy¡nk! Nemhallgatunk! NemordÁtunk ä csitÁtottam, de û m¢g elrikkantotta magÀt:
NembÀnunk ¢s Nemt´rûd¡nk! Nemf¢l¡nk! NemdukÀlunk!

K´zben megj´tt MÀrta a piacrÂl, ¢s hallva a kiabÀlÀst, benyitott hozzÀnk: teremtette
Dedolgoztok, Def´lkeltek, Demosogattok! N¢zze meg az ember, az¢rt is DestrapÀltok,
Dementek, ¢s addig Det´rûdt´k, amÁg Dealusztok! Majd DebÀntok m¢g, ¢s akÀrmit
csinÀltok, bizony Deesztek ¢s Dehallgattok! Morbizomadta Def¢ltek! DedukÀltok!

CipÂ ́ sszehÃzta magÀt, ¢s csak hallgatott. Jobb a b¢kess¢g, ¢s hogy mentsem a hely-
zetet, kompromisszumos tervet vÀzoltam f´l: talÀn Ãgy kellene, hogy F¢l¢bred¡nk,
F¢lf´lkel¡nk, F¢lmosakszunk, F¢lesz¡nk. AztÀn a legokosabb, ha F¢ldolgozunk, F¢l-
nÂtÀzunk, F¢ll¢p¡nk ¢s F¢lf¢l¡nk. F¢lt´rûd¡nk, F¢lfigyel¡nk, F¢lsegÁt¡nk, F¢l¢rt¡nk
¢s F¢lalszunk. NemDe F¢lelfogadhatÂ az ajÀnlat? CipÂ cs´ndben maradt, MÀrta a vÀl-
lÀt vonogatta, aztÀn ä mint minden reggel ä ma is ennyiben maradtunk.



çlom a magasban

CipÂ legjobb alvÀsa vÀratlanul, egy mÀjus v¢gi napon k´vetkezett be. Elûtte tÃl fiatal
volt, utÀna tÃl ´reg, ezen a napon azonban, Ãgy d¢ltÀjban, valami k´nnyü, lebegû ¢s
¡dÁtû mÀmor fonta k´r¡l nyugalmas pihen¢s¢t. TalÀn a friss mÀjusi meleg, talÀn a
l¢gnyomÀsvÀltozÀs, esetleg a magas, sÀrga falakrÂl a szobÀba verûdû f¢ny tette, vagy
talÀn az ablaktÀblÀk ide-oda csapÂdÀsa, ahogy akasztÂjukon cibÀlta ûket a meg-meg-
ÃjulÂ sz¢l, vagy a sarlÂs fecsk¢k vijjogÂs kergetûz¢se ott a magasban... R¢gi vÀros k´-
zep¢n, dombtetûn magasodott az ¢p¡let, magas volt a feh¢rre meszelt szoba is, ahol
CipÂ lustÀn az Àgyra heveredett. Sz¢l, csapÂdÀs, vijjogÀs, t¡kr´zûdû tavaszi f¢ny... CipÂ
elaludt.

...Tucatnyi lovas jelent meg a domb¢len. MegÀlltak, k´r¡ln¢ztek, aztÀn lassÃ ¡get¢ssel
leereszkedtek a virÀgos lankÀn, megÀllapodtak a patak partjÀn, hagytÀk, hogy a lovak
szomjukat oltsÀk. A patakparton m¢zillatÃ f¡zek virÀgoztak, k´vetve a kanyargÂ eret,
mely f¡rg¢n szaladt a messze sÁk fel¢. Az egyik vit¢z most pÀr szÂval befejezett valami
korÀbban elkezdett t´rt¢netet, a t´bbiek halkan felnevettek. Vezetûj¡k, fekete szemü,
mokÀny f¢rfi, levette kÂcsagtollas s¡veg¢t, feln¢zett a nap fel¢, mintha az idût becs¡l-
n¢, aztÀn Ãjra fej¢be nyomta a fejf´dût, ¢s nekiugratta lovÀt az emelkedûnek. R´vid
kurjantÀsokkal a t´bbiek is megnoszogattÀk lovukat, s csakhamar eltünt a csapat a
tÃlsÂ domb m´g´tt. Elhalt a kardcs´rg¢s, lÂszuszogÀs, maradt a virÀgos r¢t, egy-k¢t
kifordult gyepcsomÂval a patÀk nyoma k´r¡l; a patak ugyanÃgy cs´rgedezett tovÀbb,
a f¡zek tovÀbb lehelt¢k a m¢zillatot...

...El¢g messze volt egymÀstÂl a k¢t hÀzsor, k´zt¡k hÀrsfÀkkal szeg¢lyezett sz¢les utca
hÃzÂdott. Szombat reggel volt, ablakok nyÁltak ¢s csukÂdtak, a konyhÀkban ed¢nyek
z´r´gtek, a kapuszÁnekben bicikliket olajoztak. Elûsz´r csak hangfoszlÀnyokat lehetett
hallani, aztÀn egyre biztosabbÀ vÀlt, hogy erre tart a tüzoltÂzenekar. Volt, aki az ÀgybÂl
l¢pett az ablakhoz, mÀsok leszÀlltak a nyeregbûl, ¢s a biciklire tÀmaszkodva bÀm¢sz-
kodtak, a hentes k¢t bÀrdcsapÀs k´zt kipislantott a kirakaton, a trafikos az ajtÂba Àllt.
J´tt, j´tt a zenekar, mÀr itt is volt, gyerekek szaladtak a jÀrdÀn, verebek r´ppentek fel
a hÀztetûre. A menet ¢l¢n, pÀr l¢p¢ssel a t´bbiek elûtt egy fiatal tüzoltÂ l¢pkedett, s
trombitÀjÀn valami k¡l´n´s, sohase hallott hajl¢kony dallamot jÀtszott. A napf¢ny
megcsillant a trombitÀn, a rezeken, a sisakforgÂkon, az utolsÂ sorban a dobok pere-
m¢n, a por kicsit felkavarodott, aztÀn le¡lepedett, a zenekar tovÀbbhaladt, lassan el-
eny¢sztek a hangok, a verebek Ãjra leszÀlltak, a hentes tovÀbb csapkodott, a trafikos
Ãjra a pult m´g¢ ¡lt, ¢s a k¡l´n´s dallamot f¡ty´r¢szte, amÁg el nem felejtette...

...Az ablak az ¢p¡let beugrÂ r¢sz¢re nyÁlt, szemben sima, sÀrga fal hÃzÂdott, de szo-
rosan az ablakhoz Àllva oldalt le lehetett lÀtni a vÀrfalra, alatta a v´lgy aprÂ hÀzaira,
messzebb a sziklÀs buckÀkra. Lenn mÀr leveleztek a bokrok, z¡mm´gtek a rovarok,
de ott a magasban csak a k´nnyü sz¢l cibÀlta a kitÀmasztott ablaktÀblÀkat, ¢s a gyakor-
latozÂ sarlÂs fecsk¢k zÃdultak vijjogva a fal fel¢, hogy az utolsÂ pillanatban f¢lrevÀ-
gÂdjanak. D¢l fel¢ jÀrt...

CipÂ fel¢bredt, fel¡lt az Àgy sz¢l¢n, az Àlom m¢g ott suhogott a fej¢ben. ögy lÀtta,
hogy egy feh¢rre meszelt szobÀban ¡l, az ablak sÀrga falra n¢z, az ablaktÀblÀt a sarlÂs
fecsk¢s mÀjusi sz¢l cibÀlja. Ha odal¢pne az ablakhoz, oldalt letekinthetne a vÀrfalra,
azon tÃl a v´lgy hÀzaira, m¢g messzebb a sziklÀs buckÀkra. Valami biztosan t´rt¢nik
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lent, talÀn egy ismerûsnek is lekiÀlthatna. De nem l¢pett az ablakhoz, csak ¡lt, Àlom-
suhogÂs fej¢t tenyer¢be tÀmasztva. Most elûsz´r (¢s utoljÀra), ennyi el¢g volt.

Adjonisten ä fogadjisten

A Nagyszakad¢k perem¢n lÂbÀltam a lÀbamat, Àtadva magamat a tavaszi naps¡t¢snek
¢s az ¢gi madarak csicserg¢s¢nek.

ä Adjonisten! ä oldalazott fel¢m CipÂ.
ä Fogadjisten! ä vetettem oda, ¢s a fogpiszkÀlÂt szÀjam egyik sarkÀbÂl a mÀsikba

toltam Àt. CipÂ az ¢gre n¢zett, tanulmÀnyozta a bÀrÀnyfelhûket, aztÀn hirtelen oda-
szÂlt:

ä JÂ napot!
K¢sleked¢s n¢lk¡l, lÀtszÂlag hanyagul vÀlaszoltam:
ä MizÃjs?
CipÂ lÀbujjÀval a porban rajzolgatott, laposan rÀm n¢zett, ¢s odab´kte:
ä Szevasz!
HÀla ¢bers¢gemnek, k¢sz voltam a visszavÀgÀssal:
ä ºdv!
ä HellÂ! ä prÂbÀlta most k´nnyedre venni a figurÀt.
ä CsÀ! ä riposztoztam.
CipÂ strat¢giÀt vÀltott:
ä CsÂkolom! ä prÂbÀlt hÀtba tÀmadni.
ä Tiszteletem! ä emeltem fel hangomat, ¢s kezdett a v¢r az agyamba tolulni.
ä JÂ vadÀszatot! ä erûlk´d´tt makacsul CipÂ, de a hangja mÀr megremegett.
ä Egy v¢rbûl valÂk vagyunk, te meg ¢n! ä fortyantottam vissza a vadÀszkiÀltÀst, las-

san belilulÂ fejjel. CipÂ mÀr visszakozott volna:
ä Minden jÂt! ä ¢s gyorsan sarkon fordult.
ä ViszlÀt! ä s¡vÁtettem a hÀtÀba a telitalÀlatot. CipÂ megrÀndult, ¢s a vÀlla f´l´tt szÂlt

vissza:
ä Szia!
ä GudbÀj! ñrevoÀr! Arrivedercsi! ä ordÁtottam utÀna. MÀr csak legyintett, ¢s igye-

kezett min¢l gyorsabban eliszkolni. M¢g egy sorozatot utÀnaeresztettem, csÁpûbûl
¡v´ltve:

ä Aufviderz¢en! ä de CipÂ ekkor mÀr nyakÀt behÃzva, teljes sebess¢ggel ¡getett.
így kell ezekkel bÀnni.

TovÀbb lÂbÀltam a lÀbamat a sziklaperemen, s lehunyt szemmel ¢lveztem a naps¡t¢st.
Kis z´rej hallatszott: MÀrta kapaszkodott felfel¢ a szakad¢k falÀn. °pp a lÀbamnÀl buk-
kant fel, ¢s ahogy meglÀtott, mosolyogva szÂlÀsra nyitotta szÀjÀt ä nyilvÀn ¡dv´z´lni
akart ä, de ¢n r¢sen voltam:

ä DÀszvidÀnyija!!! ä b´mb´ltem az arcÀba, mire MÀrta visszahanyatlott a szakad¢kba.
Na, az¢rt.
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LÀtogatÀs a vÀrosban

Eg¢sz ¢jjel tombolt a vihar. VÁzzuhatagok csapÂdtak a bozÂtba, Àgak verûdtek, koro-
nÀk t´rtek a sivÁtÂ sz¢lben, vadul hÀnykolÂdott a nÀdas. A nÀdi fecseg¢r meghÃzÂdott
a nÀdszÀlakkal egy¡tt hajladozÂ f¢szk¢ben, a t´rpecsuvik riadtan pislogott egy v¢dett
füzfaodÃ m¢ly¢n, a kev¢sb¢ szerencs¢sek meg lapÁtottak, ahogy tudtak. Pontban ¢j-
f¢lkor m¢ly roppanÀssal a mocsÀr sz¢l¢rûl hatalmas ingÂlÀpdarab szakadt le, ¢s a sz¢l
rohamaitÂl hajtva sodrÂdni kezdett a nagy tÂ belseje fel¢.

J´tt a hajnal, a sz¢l felszÁvÂdott, a hullÀmok vidÀman locsogtak, ¢s az ÃszÂlÀp feneke
lehorgonyzott a tÂ tÃlsÂ oldalÀn, egy s¢tÀny lÀbÀnÀl, nem messze a vÀros szÁv¢tûl. Nem
volt mÀs a parton, mint egy-k¢t Àlmatlan nem alvÂ, hÀrom korÀn futkosÂ meg n¢gy
kutyas¢tÀltatÂ. Megh´kkenve n¢zt¢k a semmibûl j´tt szigetet, s csakhamar a vÀros ¢b-
redû morajÀval csatlakozott hozzÀjuk r´videbb-hosszabb ideig n¢hÀny komoran sietû
meg pÀr tartÂsan lebzselû. Volt mit n¢zni: jÂkora z´ld nÀdassziget itt-ott lesencefüvel
borÁtott tisztÀsokkal, rekettyefoltokkal, f¢szkekkel, Àllatokkal, mindez enyh¢n ringa-
tÂzva a tûzeges gy´k¢rcsomÂk, Àzal¢kok, v¢gl¢nyek ¢vszÀzados, vÁz alatti, kusza fona-
d¢kÀn. MÀs helyekrûl, mÀs idûkbûl szakadt ide ez a lÀp, szokatlan lÀtvÀny. A nÀdi fe-
cseg¢r megprÂbÀlt ¢nekelni, de itt rosszul hangzott, inkÀbb Ãjra meglapult. A t´rpe-
csuvik m¢g az ¢jjel od¢bbÀllt, otthagyva a kett¢t´rt füzfacsonkot, az Àgasg¢m meg moz-
dulatlannÀ dermedt a reketty¢sben. A parÀzna-billegetû viszont f¡rg¢n szedegetett a
sziget sz¢lein meredezû gy´k¢rt´rzs´k´k k´z´tt, aztÀn Àtlibbent a parti k´vekre, s egy-
re tÀvolodva, szaporÀn billegetve bogarÀszgatott.

°rkezett ekkor egy parton szaladgÀlÂ k¢t csÂnakossal, megm¢rt¢k a szigetet: ezer-
szÀz angol lÀb a k´rm¢ret, nyolc k´ny´k a m¢lys¢g, az annyi, mint harminckettû k´b´l
tûzeg szorozva kettûvel. Megjelent erre egy kert¢sz, osztotta kettûvel, ¢s megvette a
szigetet komposztnak. Csakhamar meg¢rkezett egy benzingûzg¢p, kinyÃjtotta hatal-
mas markolÂjÀt, lecsapott, kimart a szigetbûl egy darabot, a partra dobta, ¢s Ágy tovÀbb.
Ez mÀr sok volt. A fecseg¢r riadtan felr´ppent, ¢s c¢ltalanul elszÀrnyalt valamerre.
Ahogy a markolÂ a reketty¢sbe csapott, az Àgasg¢m is felocsÃdott r¢m¡lt merevs¢g¢-
bûl, ¢s szÀrnyait sz¢tvÀgva, ijedt krÀkogÀssal elevezett nyugalmasabb tÀjak fel¢. Ha-
marosan ä Ãgy tünt ä ki¡r¡lt a sziget. A g¢p irgett-forgott, duhogott, egyre csak fo-
gyasztotta a lÀpot, d¢lre csak pÀr szobÀnyi ¢rintetlen nÀdfolt maradt, a bÀm¢szkodÂk
is fogyadoztak. A kezelû ekkor leÀllÁtotta a masinÀt, ¢s az eb¢des zacskÂ fel¢ nyÃlt.

Ekkor t¢vedt arra egy Àporodott tekintetü ÁrÂmüv¢sz. Nem n¢zett semerre, csak
akkor kapta fel a fej¢t, amikor belebotlott a mocsÀrszagba. TÀgra nyÁlt szemmel n¢zte
a lÀpmarad¢kot, majd fej¢t ¡gyesen oldalra billentette, Ãgy is megvizsgÀlta ä ¢s ekkor
meglÀtott valamit a szigetben, csak azt nem tudta, pontosan mit. A sajÀt szerencs¢t-
lens¢g¢t vagy Wittgenstein ÀlszakÀllÀt, esetleg mindkettût? Mindenesetre felvillanyo-
zÂdva sarkon fordult, ¢s hazasietett, hogy ¢lm¢ny¢t papÁrra vesse. Ez volt az alkalmas
pillanat.

ä Most! ä szisszent fel¢nk CipÂ.
Egyszerre vÀgÂdtunk ki a nÀdbÂl, ¢s szorosan a vÁz szÁne f´l´tt teljes sebess¢ggel

elzurrogtunk a tÀvolban k¢klû tÃlsÂ part fel¢. Izgalom tÀmadt a parton, de m´g´tt¡nk
vÁzt´lcs¢rek gerjedtek, vÁzporfelhûk kavarogtak, a parton ÀllÂknak a nap is szembe-
s¡t´tt, alig lÀttak valamit. Nem is tudtak megegyezni, mi t´rt¢nhetett, k¢sûbb a vÀros-
ban leginkÀbb valami k¡l´n´s term¢szeti jelens¢grûl besz¢ltek.

A tÃlsÂ partot el¢rve levÀgÂdtunk a nÀdasba, ¢s meglapulva vÀrtuk, hogy lecsilla-
podjunk. Hamarosan lecsendesedett a szÁvver¢s¡nk, a mocsÀr ismerûs hangjai meg-
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nyugtattak, biztonsÀgban voltunk. Menek¡l¢s k´zben kicsit sz¢tszÂrÂdtunk, most el-
kezdt¡k egymÀst hÁvogatni:

ä H¡itt, h¡itt? ä ez volt MÀrta.
ä Krrrrr-pikpik! Krrrrr-pikpik! ä szÂlt bele CipÂ.
ä Buu-zaa-daradara, buu-zaa-daradara... ä Ágy ¢n.

LeltÀr

Az ¢jjeli vihar megint partra vetett egy hajÂroncsot. çtkutattam, ¢s a hasznÀlhatÂ hol-
mit n¢hÀny fordulÂval felcipeltem a kunyhÂhoz. Annyi minden ´sszegyült mÀr az
utÂbbi idûben, hogy kihordtam mindent a gyepre, ¢s szÀmba vettem a vagyonomat,
hasznos ¢s haszontalan kacatjaimat:

sapka (kapitÀnyi) 1 db
esernyû (t´r´tt nyelü) 1 db
´lt´zet ruha 1 db
cipû (elnyütt) 1 pÀr
hegedü (cremonai), hozzÀ valÂ vonÂval 1 db
vadÀszkarab¢ly (gyÃjtÂkupakos) 1 db
lûpor (kiss¢ Àtnedvesedett) 1 zacskÂ
szÁverûsÁtû (jÂfajta portÂi) 1 kisebb hordÂ
vetûmag (gabonaf¢l¢k) 1ä1 v¢ka
f¡ggûÀgy 1 db
kedvenc olvasmÀny 1 db
epitÀfium (igen talÀlÂ) 1 db
penicilus (szarunyelü) 1 db
fogazat (hiÀnyos) 1 db
¢rz¢kszervek (hibÀtlanok) 1 k¢szlet
test (ruganyos) 1 db
idegrendszer (mük´dûk¢pes) 1 db
gondolat, ami bÀnt 1 db
´tlet (eredeti) 1 db
kÁs¢rt¢s (nagyobbfajta) 1 db
szenved¢ly (igazi) 1 db
eml¢k (m¢ly nyomot hagyÂ) 1 db
Àlom (visszat¢rû) 1 db

Eddig a (korÀntsem teljes) lista. ögy lÀtszik, nekem mindenbûl egy van. Csak ¢letem
van kettû. Egy jÂ meg egy rossz; az egyik h¢tk´znapra valÂ, a mÀsik ¡nnepnapra. De
nagyon hasonlÁtanak, sokszor a hajnali s´t¢tben a mÀsikat veszem elû, aztÀn eg¢sz nap
abban jÀrhatok.

Van nekem ¢letem hÀrom is, egyiket CipÂval osztom meg, mÀsikat MÀrtÀval, a har-
madikat megtartom magamnak. Ha jobban megn¢zz¡k, van az n¢gy is: egyiket tavasz-
szal elvetem, mÀsikat nyÀron elkalandozom, harmadikat ûsszel elm¢lÀzom, negyedi-
ket t¢len elt¡zelem. Sok ¢letem van, ne f¢ljetek, jut belûle mindenkinek, nem gara-
soskodom. Fel is Ártam az ajtÂf¢lfÀra, hogy el ne felejtsem:

àSzÀmtalan ¢letem van: szabad vagyok!Ê



FahajÂk

PÂkrÀkokat gyüjt´tt¡nk CipÂval. ApÀly volt, ¢s mellig a vÁzben gÀzolva k¢mlelt¡k a
fen¢k titkait. SzÁnes, kagylÂkkal borÁtott k´vek, homokturzÀsok, tengeri uborkÀk ¢s
s¡n´k k´z´tt lapulnak a moszatos hÀtÃ pÂkrÀkok. Ha siker¡l egyet megpillantani, a
hosszÃ, hÀromÀgÃ kampÂval alÀja kotor az ember, kimerÁti, ¢s a hÀtÀn hordott fedeles
kosÀrba borÁtja. Nincs sok harapni valÂ rajta, de ami van, nagyon Ázletes.

ä HajÂk a kik´tûben! ä hasÁtott a kiÀltÀs a levegûbe. MÀrta Àllt egy szikla tetej¢n,
izgatottan lengetve karjÀt. Nemr¢g ¢pÁtett¡k a kik´tût, ¢s eddig m¢g nem jÀrt itt senki.
Gyorsan kilÀbaltunk a vÁzbûl, ¢s a f´venyen futva ker¡lt¡k meg a szirtfokot. Ahogy
el¢nk tÀrult a kik´tû k¢pe, megtorpantunk: ott voltak a fahajÂk, bevont vitorlÀkkal,
csendesen ringatÂzva az ́ b´l k´zep¢n; halkan locsogtak a hullÀmok az oldalukon, cs¢-
regû sirÀlyok keringtek f´l´tt¡k. Nem ilyen hajÂkra szÀmÁtottunk. Hasas, lassÃ jÀrÀsÃ
kereskedûhajÂkat vÀrtunk, melyek a part mellett k´zlekednek kik´tûrûl kik´tûre, ¢s
mindenf¢le hasznos dolgot csereber¢lnek. Ezek karcsÃ klipperek voltak magas Àrbo-
cokkal, vitorlarengeteggel. Ezek szÀguldÀsra sz¡lettek: orkÀnok perem¢n szÀgulda-
nak, tornyos hullÀmok oldalÀn siklanak, hosszÃ utakon bolyonganak. Most is szinte
ugrÀsra k¢szen horgonyoztak, s bÀr semmi sem mozdult a fed¢lzeten, csak Ãgy vibrÀlt
a nyugalom k´r¡l´tt¡k. Viharvert palÀnkjukra barna moszatok ¢s vÀndorkagylÂk ta-
padtak, a hajÂfen¢kben hosszÃ Ãtra ¢lelemnek szÀnt teknûs´k kaparÀsztak, a levegû-
ben f¡szer- s teaillat lengedezett.

Ezek mÀs vizeken jÀrnak, nincs mit kereskedn¡nk vel¡k. MÀrtÀval hazament¡nk,
folytattuk a napi teendûket: vermekbe ´nt´tt¡k a pÂkrÀkzsÀkmÀnyt, hÀlÂkat foltoz-
tunk, halszeleteket aggattunk fel szÀradni. CipÂ viszont estig a parton maradt, s a ha-
jÂkat k¢mlelte. Mikor megj´tt, feltünûen szÂtlan volt, ¢s ev¢s n¢lk¡l lefek¡dt.

BetakarÁtÀs ideje volt, a k´vetkezû napokban igen elfoglaltak voltunk. ApÀlykor
MÀrtÀval a visszamaradt tocsogÂk felszÁn¢rûl hÀlÂval lemert¡k a piros viharbogyÂkat,
aztÀn a napon megszÀrÁtottuk, mozsÀrban porrÀ t´rt¡k ¢s kis zsÀkokba porciÂztuk.
Tengeri k´k´rcsineket is szedt¡nk a szÀrazra ker¡lt homokpadokon: sokÀig megma-
radnak, ¢s sz¢p koszorÃt lehet belûl¡k k´tni. DagÀlykor az ÀtbukÂ hullÀmcsapda szÀ-
zÀval fogta a rajzÂ, arasznyi tajt¢krÀjÀkat, ezeket is be kellett fûzni. Sok volt a munka,
¢s minden k¢zre sz¡ks¢g volt, CipÂ m¢gis mindig a kik´tû k´r¡l csavargott. Azt hi-
szem, ki is evezett a hajÂkhoz, mert egyik reggel nem talÀltam a csÂnakot a szokott
hely¢n.

HÀrom napja horgonyoztak a hajÂk a kik´tûben, s a harmadik nap este CipÂ ä ́ sz-
szeszorult szÁvvel n¢zt¡k ä csomagolni kezdett. Egyik¡nk sem aludt az ¢jjel, s mikor
pirkadni kezdett, CipÂ vÀllÀra vette zsÀkjÀt, ¢s t¢tovÀn, majd egyre hatÀrozottabb l¢p-
tekkel elindult a kik´tû fel¢. Mi leverten n¢zt¡nk utÀna. AztÀn lÀtjuk, hogy fel¢rve a
gerincre len¢z a kik´tûre, megtorpan, leejti a batyujÀt, felmÀszik egy sziklÀra, onnan
k¢mleli a tengert, aztÀn lassan lemÀszik, le¡l, ¢s nem mozdul. D¢ltÀjban visszaj´tt Ci-
pÂ: a kik´tû ¡res volt, a fahajÂk nem vÀrtÀk meg, elmentek n¢lk¡le.

Egy teljes ¢vbe telt, mire visszaz´kkent¡nk a rendes ker¢kvÀgÀsba. CipÂ Ãjra a r¢gi,
vidÀm fickÂ volt, mi sem em¢sztett¡k magunkat, s ahogy a nyÀr v¢ge k´zeledett, ism¢t
elj´tt a pÂkrÀkhalÀszat ideje. Mellig a vÁzben kutattuk a pÂkrÀkokat, mikor megint
MÀrta kiÀltozÀsÀt halljuk:

ä Valami ¢g a kik´tûben!
Feltekintve sürü f¡st´t lÀttunk elûgomolyogni a szirt m´g¡l. Partra gÀzoltunk, sza-
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ladtunk az ´b´lh´z, de a szirtfok m´g¡l kibukkanva visszahûk´lt¡nk: Ãjra itt voltak a
fahajÂk, ¢s ¢gtek, valamennyien. LÀngok kÃsztak a kibontott vitorlÀkra, ropogva dûl-
tek ki az Àrbocok, izzÂ pallÂk pattogzottak fel a fed¢lzeten, ¢s egyik hajÂ a mÀsik utÀn
s¡llyedt el, orral felfel¢, hatalmas ́ rv¢nyeket kavarva. AztÀn kisimult a vÁz, csak itt-ott
ÃszkÀltak sistergû, ¡szk´s fadarabok a felszÁnen, ¢s fekete pernye hullott az ¢gbûl min-
denfel¢. Itt nem volt mit tenni, hazament¡nk. CipÂ m¢g estig a parton maradt, aztÀn
megj´tt û is.

Az idû telt-mÃlt, tett¡k a dolgunkat, hajÂk j´ttek-mentek a kik´tûben, de CipÂ soha
t´bbet nem emlegette, hogy tengerre szÀll. Igaz, olyan sebes jÀrÀsÃ, viharvert palÀnkÃ,
teaillatÃ fahajÂt nem is lÀttunk t´bbet.

Teremt¢s

CipÂ megÀllt a r¢t k´zep¢n, ¢s k´r¡ln¢zett. Fent az ¢gen fraktÀl-felhûk ÃszkÀltak, az
erdûben ordas farkas sompolygott, a r¢ten Fibonacci-virÀgok pompÀztak, ¢s ha a f´ld-
re tapasztotta a f¡l¢t, hallhatta, hogy k´rben a füben tombol az evolÃciÂ. LÀtta CipÂ,
hogy jÂl van ez Ágy, de lehetne mÀsk¢nt is, ¢s mivel ereje telj¢ben volt, ́ sszekapart egy
kis sÀros f´ldkupacot, ¢s addig gyÃrta-gy´m´sz´lte, amÁg lett belûle egy rakÀs zirr meg
zurr. Na most az a k¢rd¢s, a zirrek meg zurrok taszÁtsÀk vagy vonzzÀk egymÀst? R¢gi
tr¡kk mindkettû ä legyintett CipÂ, ¢s Ãgy d´nt´tt, hogy inkÀbb legyen k´z´tt¡k men-
tumhatÀs. TovÀbbÀ bizonyos k´r¡lm¢nyek k´z´tt letkezzen a zirrekbûl romszor annyi
dezgetett lumingÂ, a zurrok pedig moljanak ¢s gyes¡ljenek szakadatlan, mik´zben
trÂpiÀjuk folyton-folyvÀst vekedjen. Kellett m¢g egy fû parancsolÂ ä ennek meghagyta
az Idût CipÂ, mert nem volt el¢g fantÀziÀja. Kiss¢ hÀtral¢pett, hunyorÁtva megvizsgÀlta
a kotyval¢kot, ¢s àalakul, alakulÊ d¡nny´g¢ssel nekilÀtott, hogy megÀldja remtm¢nyeit
a tÀrtalansÀg utÀni vÀrgÀssal ¢s l¢gÁtetlen hajlamokkal, hogy kozÂdÂ porodÀsi ¢s ral-
kodÀsi mÁtÀsoktÂl ajtassanak. Sz¢p, sz¢p ä gondolta CipÂ, csak kicsit tÃlinteng a gencia,
¢s hogy ¢rdekesebb legyen, hagyta, hogy a minden¡tt ott nyeleskedû noszd´g bek´pje
a f¢lk¢sz verzumot. AztÀn hogy lÀssa, mire jutott, megkavarta a teljes dens¢get, ¢s be-
lenyalt. ögy talÀlta, kell m¢g bele egy csipetnyi v¢letlen, mert az eg¢sznek ez a sava-
borsa. K¢sz ä ÀllapÁtotta meg CipÂ, de egy kis ¡ress¢get ¢rzett. Valami m¢g hiÀnyzott.
HÀt persze! A banÀn. CipÂ nagyon szerette a banÀnt. Legyen hÀt banÀn is, csak ezÃttal
legyen narancsszÁne, narancsalakja ¢s narancsÁze.

Most mÀr megpihenhetett CipÂ, csak m¢g belerÃgott egy nagyot az eg¢sz micso-
dÀba, hogy megadja a kezdûsebess¢get.

Amnesztia

CipÂ ÀltalÀnos amnesztiÀt hirdetett. Mire f´l ez a nagy enged¢kenys¢g? TalÀn finom
eb¢det evett, vagy jÂt szunyÂkÀlt a kanap¢n, a sz¢p idû is tehette, vagy csak beverte a
fej¢t, ¢s Àtmeneti amnesztiÀban szenvedett ä nem lehet tudni. Mindenesetre mi MÀr-
tÀval siett¡nk kiengedni a rabokat. Mi mÀr r¢g megsajnÀltuk ûket, iszonyÃ lehetett
azokban a zsÃfolt t´ml´c´kben, t¢rdig a rothadÂ iszapban, f¢rgek ¢s patkÀnyok mar-
tal¢kak¢nt rem¢nytelen¡l tengûdni. MÀr mi is untuk az ́ r´k´s keny¢r-vÁz men¡t, pe-
dig mi nem ett¡k, csak adtuk.
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Elûsz´r a felsû cellÀkbÂl a kisebb bün´s´ket engedt¡k ki: tolvajokat ¢s gyilkosokat.
Egy szinttel lejjebb voltak a fantÀziÀtlanok, a b´f´gûk ¢s sz¡rcs´lûk meg a szirupos
dolgokat kedvelûk. Ahogy kinyitottuk az ajtÂt, csak Ãgy ́ z´nl´ttek kifel¢, nyomakod-
tak, pr¢selûdtek, mint a gyerekek az iskolakapuban. M¢g lejjebb ment¡nk, ¢s kien-
gedt¡k az alÀzattalanokat, a nem k´sz´nûket, egy¡tt a sok t¢tlenkedûvel meg azokkal,
akiknek mÀs tetszett, mint nek¡nk. Elborzadtunk, ahogy a csûcsel¢k a napvilÀgra to-
longott, de elszÀntan m¢g lejjebb szÀlltunk. Itt, a legalsÂ szinten nyomorogtak a t´bb-
sz´r´s ¢letfogytiglanosok, teljes s´t¢tben, nyakig az iszapban. Ezeket is? ä n¢zt¡nk Ci-
pÂra. Megremegett, de aztÀn elszÀntan bÂlintott, ¢s mi kinyitottuk a vasajtÂt, hogy
eltÀmolyogjanak azok, akik butÀk voltak, de nem hitt¢k el magukrÂl, meg azok, akik
megÁg¢rt¢k, hogy elolvassÀk, amit Ártunk, m¢gsem olvastÀk el, ¢s legv¢g¡l ä kimon-
dani is sz´rnyüs¢g ä azok, akiket semmi sem ¢rdekelt.

Eg¢szen meghatÂdtunk a nagylelküs¢g¡nktûl, ¢s bizakodÀs t´lt´tte be a lelk¡nk.
De mit kellett lÀtnunk? TalÀn hÀlÀs volt a szabadsÀg¢rt a gy¡lev¢sz n¢ps¢g? TalÀn meg-
javultak, ¢szhez t¢rtek, megnemesedtek? Nem, a b´f´gûk tovÀbb b´f´gtek, a tolako-
dÂk a sarkunkra tiportak, a butÀk tovÀbb bambultak, a nem olvasÂk nem olvastak, az
Ázl¢stelenek Ázl¢stelenkedtek, a nem ¢rdeklûdûk fikarcnyit sem ¢rdeklûdtek ä semmi
javulÀs. Be kellett lÀtnia CipÂnak is, elhibÀzott dolog az amnesztia.

Most aztÀn veszûdhet¡nk, amÁg Ãjra ´sszeterelj¡k, letartÂztatjuk, t´ml´cbe zÀrjuk
a sok gonosztevût, hogy megint csak hÀrman maradjunk szabadlÀbon: CipÂ, MÀrta
meg ¢n.

Hazat¢r¢s

El¢be szaladt a tÀj, alÀja fordult az Ãt, suhantak mellette a pipacsos mezûk, hÀtrama-
radtak az imbolygÂ kÀnyÀk, sz¢lnyomta nyÀrfÀk. Egyenletesen, nagy iramban nyomta
a pedÀlt, pedig mÀr nem kellett sietnie. Itt mÀr nem fogjÀk keresni, senki sem gon-
dolnÀ, hogy ilyen messzire jutott, ¢s azt sem tudjÀk, hogy mi k´ze van ehhez a vid¢k-
hez. A gomolyfelhûk k´z¡l elû-elût´rt a nap, ¢s a komor f¢ny nem mutatta meg, csak
az arcÀn ¢rezte, ha aprÂ rovarok szitÀlÂ f¡gg´ny¢be szaladt. Lehajtotta a fej¢t, r¢snyire
hunyorÁtotta szem¢t ä hirtelen valami zsibbadÀst ¢rzett a nyelve alatt. Furcsa ¢rz¢s,
mintha mÀr t´rt¢nt volna ilyesmi ä aztÀn bel¢villant, hogy n¢ha gyerekkorÀban fogta
el ez a kellemetlen, szorongatÂ zsibbadÀs. K´pk´d´tt egy sort, megk´nnyebb¡lt, ¢s
lassÁtÀs n¢lk¡l haladt tovÀbb. így gurult be a faluba, hajtva a f¢lhÀtsz¢ltûl. Kihalt volt
az utca, csak a kocsmÀk elûtt lÀtott egy-k¢t ÀcsorgÂt, de senkit sem ismert, ¢s attÂl sem
kellett tartania, hogy valaki utÀnakiÀlt. Ennyi ¢v utÀn... Pedig szinte semmi sem vÀl-
tozott, a kanyar utÀn ott a gÂlyaf¢szek, szemben a templomkapu... A tÃlsÂ v¢gen ki-
suhant a falubÂl, fel a gÀtra, Âvatosan lez´tyk´lûd´tt az Àrt¢rre. Nemr¢g esû lehetett,
meg ÀradÀs, k¢toldalt mocsaras g´dr´k, Àthatolhatatlan bozÂt, az Ãton csÃszÂs pocso-
lyÀk, kellemetlen szÃnyoghad. A kerekek felvert¢k a sarat, csÃszkÀlt ide-oda, de nem
t´rûd´tt vele, Ãgyis mindjÀrt lemossa. Az Ãt kiszaladt a homokos partra, ledobta a
biciklit, megÀllt a parton. Egyed¡l volt, k´r´tte sz¡rke f¢ny, a nagy folyÂ hangtalanul
h´mp´lyg´tt, a partokon m¢lyz´ld fal az erdû. BelegÀzolt a vÁzbe, hamar m¢ly¡lt, el-
vesztette a homokot a talpa alÂl, beljebb Ãszott. R¢gen sokszor ÀtÃsztak a tÃlsÂ partra,
versengve, ki tud a sodrÀsban ¢ppen szemk´zt ki¢rni. Most hanyatt fek¡dt, ¢s csak
annyira legyezgetett, hogy ne vigye le az Àr. Zizegett, pezsgett a vÁz k´r¡l´tte, friss
Àramok jÀrtÀk Àt a test¢t. Hirtelen Ãjra jelentkezett a nyelve alatti zsibbadÀs. Kicsit
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megijedt, hogy rosszul lesz itt, a folyÂban, ¢s Âvatosan kiÃszott. Mire ki¢rt, elmÃlt a
furcsa ¢rz¢s. Ahogy kikapaszkodott, feltünt, hogy a vÁzvonalnÀl szÀzÀval sorakoznak
a levetett szitak´tûlÀrva-bûr´k. UgrÀlt kicsit, lerÀzta magÀt, f´l-alÀ szaladgÀlt, amÁg
megszÀradt. Most, hogy lemosta magÀt, nem bÀntottÀk a szÃnyogok. Kifel¢ menet
Âvatosabban ker¡lgette a pocsolyÀkat, inkÀbb tolta a biciklit. Fel¢rt a gÀtra: elûtte ism¢t
a sz¢les mezûk, kora d¢lutÀn van csak, de a gomolygÂ felhûk esti f¢nyeket ¢s zÀporokat
hoznak. M¢g n¢gy-´t ÂrÀnyi Ãtja van hÀtra.

Megint belehajtott, hamarosan emelkedni kezdett a terep, dombokra kapaszkodott
az Ãt, sokÀig r¢gi lÀvafolyÀsok k´z´tt kanyargott, aztÀn a meredek oldal j´tt sürü er-
dûvel ä itt akadnak meg a felhûk, hogy ledobjÀk a csapad¢kot. Fel¢rt a kopÀr fenn-
sÁkra, t¢rdig ¢rû ritkÀs fücsomÂk, f´nt egy-k¢t bÀgyadt keselyü, semmi mÀs ¢letjel, itt
m¢g elbitangolt jÂszÀg sincs. Az eg¢sz napos alkonyat kezdett valÂdivÀ vÀlni, mikor
v¢gre az utolsÂ kis kapaszkodÂ utÀn ki¢rt a fennsÁkba vÀjÂdott szakad¢k sz¢l¢re. Lent
a homÀlyban tompa ez¡st fonalk¢nt kanyargott a kis folyÂ, az innensû oldalon m¢g
v¢gigszaladt egy gy´nge napsugÀr, a tÃloldal lassan s´t¢tbe mer¡lt. Az Ãt mÀr csak
´sv¢nyk¢nt folytatÂdott a peremen, de nem k´vette. Egy hasad¢kba lel´kte a biciklit
ä mÀr nem lesz rÀ sz¡ks¢g, ¢s ennyi nyom se maradjon. Addig ker¡lgette a reped¢-
seket, amÁg egy m¢lyen bevÀgÂdott oldalkanyonhoz ¢rt. Egy Áves sziklahÁd alatt meg-
talÀlta, amit keresett: ûsr¢gi kapaszkodÂk, fogÀsok voltak a mÀszhatatlannak tünû szik-
lafalba v¢sve. Minden, ahogy volt ä nyugtÀzta, ¢s Âvatosan ereszkedni kezdett. Le¢rt
egy sz¢lesebb pÀrkÀnyra, mely fokozatosan ereszkedett a szakad¢k alja fel¢ ä itt mÀr
bÀtrabban l¢pkedett. Langyos ¢s hüv´s fuvallatok tolultak fel alulrÂl, fent az ¢g lilÀs-
barnÀra vÀltÂ csÁkjÀn hangtalan denev¢rek cikÀztak. Mintha birkanyÀj kolompja szÂl-
na valahonnan... de nem, csak k¢pzelûd´tt. Le¢rt a kanyon fenek¢re: k¢toldalt me-
rûlegesen t´rnek az ¢gre a homokkû falak, k´zt¡k lapos, homokos t¢r, k´zep¢n szalad
a kis folyÂ. Izgalom fogta el: mÀr nincs sok hÀtra. T´bbsz´r ÀtgÀzolt az egyik oldalbÂl
a mÀsikba kanyargÂ folyÂcskÀn, jÂlesett a langyos vÁz fÀradt lÀbÀnak. Mintha gyerekek
kiÀltozÀsÀt hallanÀ, k´nnyü lÀbak futÂ zajÀt... nem, nem lehet, m¢g od¢bb van. Felkelt
a telihold, bevilÀgÁtott a hasad¢kba, az egyik oldalt ¢lesen beragyogta, a mÀsikat fene-
ketlen s´t¢ts¢gben hagyta. MezÁtlÀb l¢pkedett a meleg homokban, kezdett sz¢lesedni
a kanyon, oldalt most hangosabban csobogott a folyÂ ä ¢s ott volt elûtte az ismerûs
sziklakiugrÀs. Ezt m¢g megker¡li, m´g´tte ott lesz a sz¢les kanyar, a fal homorodÀsÀba
¢pÁtett ûsi hajl¢k, gyerekek szaladgÀlnak a meleg ¢jszakÀban a folyÂ tocsogÂiban, ott
¢g a tüz a parton, t¡zes szikrabolhÀk pattannak a magasba, ¢s ott ¡l¡nk mi a tüz k´r¡l,
a l¢ptek zajÀra majd egyik¡nk felÀll, kil¢p a tüz f¢nyk´r¢bûl, kutatva n¢z a k´zeledû
fel¢...

PÀr l¢p¢ssel a kiugrÂ szikla elûtt ism¢t hatalmÀba kerÁtette a nyelv alatti zsibbadÀs.
Megtorpant, a furcsa ¢rz¢s sz¢tkÃszott a test¢ben, t¢rde elgy´ng¡lt, teste megg´r-
nyedt, aztÀn ´sszecsuklott, ott maradt a homokban, oldalÀn fekve, ´sszezsugorodva,
megÀllt szÁvvel. Nem ¢rte el a sziklÀt, nem l¢pett elû a kisz¢lesedû kanyarban, ¢s mÀr
nem lÀtta, hogy nincsenek ott a futkosÂ gyerekek, mi sem vagyunk ott, nem l¢p fel¢je
senki a tüz f¢nyk´r¢bûl, tüznek sincs nyoma, a folyÂ csendesen szalad, a szemk´zti
falban ÀllÂ rom nyÁlÀsai vakon, feket¢n tÀtongnak, ¢s a sziklafalakon ¡resen csorog le
a hideg holdez¡st...
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öjra

Emelkedett, emelkedett a nap a felhûtlen nyÀri ¢gen, a tüzû sugarak mÀr kora reggel
sÀpadttÀ szikkasztottÀk a nagy fennsÁkot; k´zep¢n ott a szakad¢k keskeny ere, ahol az
oldalakban m¢g homÀlyos pÀra bolyong, alul m¢g Àrny¢kok ¢s visszf¢nyek kevered-
nek, aztÀn lassan ott is eloszlik a hajnal hüv´se. Lent a folyÂpart homokjÀban aprÂ
pont: a sugarak el¢rt¢k CipÂ ´sszehÃzÂdott test¢t, a meleg k´rbefolyta, ÀtjÀrta, a g´r-
cs´ket kiolvasztotta, v¢re lassan f´lengedett, ¢s egy finom dobbanÀssal Ãjra megindult
a szÁve. Kicsit kÀbultan f´lemelkedett, hagyta, hogy tisztuljon a feje, aztÀn leverte ma-
gÀrÂl a port, ¢s elindult, hogy k´rbejÀrja az ismerûs helyeket. R´gt´n lÀtta, hogy ¢vek
Âta nem jÀrt itt senki. A rom ä mindig is rom volt, amiÂta az esz¢t tudja ä teljesen ¡res
volt, tisztÀra s´p´rt¢k, mindent elvittek: nem hirtelen tÀvoztak. A kanyon aljÀn hiÀba
is keresne nyomokat, a nagyobb zivatarok utÀn az ÀradÀs mindig kitakarÁtja. Elindult
lefel¢ a folyÂ ment¢n. TÃl a kanyaron, a kisz¢lesedett fen¢k hordal¢kkÃpjÀn ott Àllt a
r¢gi gy¡m´lcs´s. Elhanyagoltan, de ¢leterûsen, most is talÀlt zamatos gy¡m´lcs´t, sze-
dett belûle. Majd kicsit megtisztogatja a fÀkat. A gazosban fajdok burrantak fel, aztÀn
eg¢szen k´zel leszÀlltak, talÀn m¢g sosem lÀttak embert, k´nnyü lesz pÀrat megfogni.
Fent a sziklapÀrkÀnyon most is ¢l¢nk s¡rg¢s-forgÀs lÀtszott: a galambtelepet is gond-
jaiba veszi. M¢g tovÀbb ment, addig, ahol szorossÀ szük¡l a fen¢k, ¢s d´r´gve zÃdul
le a vÁz vagy hetven m¢ter magassÀgbÂl. Egyetlen Ãton lehetett csak lemÀszni, a lezu-
hogÂ vÁzbûl kivÀlÂ m¢szkûnyelvek m´g´tti hasad¢kokban, barlangokban, lyukakon
Àt. Lent belevetette magÀt a t¡rkizk¢k tÂba, olyan k´zel Ãszott a robajlÂ vÁzes¢shez,
amennyire csak tudott. R¢gen szÀmtalanszor prÂbÀltak beÃszni a vÁzfal m´g¢, de az
erûs sodrÀs, a hatalmas erûvel visszacsapÂ vÁzpermet mindig visszal´kte ûket. Most is,
hÀttal fordulva is alig kapott levegût a rÀzÃdulÂ hideg vÁzsz¢lben, ami mindig a vÁzes¢s
aljÀbÂl fÃjt kifel¢. Lejjebb sodortatta magÀt, ¢s ki¡lt egy sima m¢szgÀtra, lÀbÀt a habzÂ
vÁzbe lÂgatva. Nagy bÁboroslepk¢k r´pk´dtek k´r¡l´tte ä a permetvizes, mohÀs kat-
lanfalon gy¡lekeztek. Fent csÂkÀk kergetûztek n¢mÀn, a vÁz d´rg¢se elnyomta a hang-
jukat. A t¡rkizmedenc¢kben, a csendesebb helyeken v¢nuszhaj fonalai lebbentek meg
a t¡kr´zûdû napsugarak villÂdzÀsÀban. Percek vagy ÂrÀk mÃltÀn felÀllt, ism¢t felka-
paszkodott a vÁzes¢s f´l¢, vissza a romhoz, valamit m¢g meg akart n¢zni. Oldalt volt
egy keskeny mell¢kÀg, melynek ¡stszerü v¢g¢ben a falakrÂl csorgÂ vÁz aprÂ medenc¢t
tÀplÀlt. Ide ¢pÁtett¡k rejtekkunyhÂnkat a lentrûl felcipelt uszad¢k fÀk r´nkjeibûl. Most
Ãgy tünt, nem lehet felmenni, egy leomlott, ÂriÀs szikladarab eltorlaszolta a hasad¢kot.
Nemr¢g zuhanhatott le, mohÀk sem telepedtek m¢g meg az aljÀn. A vÁzbe hasalva a
fal sz´glet¢ben az¢rt Àt tudott csusszanni a szikladarab alatt. Ott Àllt a kunyhÂ, ajtaja
gondosan bet¢ve. Benyitott: ez nem volt ¡res, a falba vert sz´gekre lÂgatva katonÀs
rendben sorakoztak a szerszÀmok, alattuk cser¢ped¢nyekben k¡l´nf¢le magvak, az
asztalra odak¢szÁtve a gyufa ¢s a gyertya, a fiÂkban elmosogatott evûeszk´z, a polcon
sÂ ¢s füszerek. Az Àgyon Ãj szalmazsÀk, ́ sszehajtogatott pokrÂc, mellette a sz¢ken nyi-
tott k´nyv, mintha valaki ¢ppen csak kiszaladt volna valami¢rt, ¢s bÀrmikor visszaj´-
hetne.

CipÂ kil¢pett, nyitva hagyta az ajtÂt. A leszakadt sziklÀnÀl k´veket g´rgetett egy-
mÀsra, hogy f´l¡lrûl k´nnyen megker¡lhesse. MÀr alacsonyan jÀrt a nap, lement a
folyÂhoz, Àgakat gyüjt´tt. Nem volt neh¢z dolga, most nem kellett messzire mennie,
az ÀradÀsok hozta uszad¢k fÀt r¢gÂta nem t¡zelte el senki. A homokos parton v¢kony
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¢s k´zepes ÀgakbÂl formÀs rakÀst k¢szÁtett, mell¢je vastagabb, tartÂsabb t´rzseket is
odahÃzkodott. AlÀgyÃjtott a kis mÀglyÀnak, a tüz k´nnyen belekapott a kiszÀradt fÀba,
ropogni kezdett. CipÂ eln¢zett a folyÂ ment¢n, fel, a sziklakiugrÀs fel¢. TalÀn est¢re
mi is haza¢r¡nk. Ha nem ma, hÀt holnap. Bizakodjunk.

HatÀr Gyûzû

KERGºLET
 

kabar¢-groteszk

a vilÀggal ezÃton tudatom
hogy meghibÀsodott a tudatom

a dülmirigy ivarszük¡let
nÀlam ¢p ¢sz-s elme szüke lett

Ágy kell c¢dulÀstul hordanom
kÂresettanulmÀny-kÂrtanom

àkisagy a nagyaggyal meg¡tk´z¢k
mitûl is megzÀpult az agyk´z¢p

a frontÀl ¢s az okcipitÀl is ä
a nyÃltagyficsor-s facsar fatÀlisÊ

nem bel¢ndek se büv´s b¡r´k:
nem a bÀjitaltÂl kerg¡l´k

diagnÂzisom is mi t´m´r:
àagyzsugor tet¢zte agys´m´rÊ

nem kell csomborfü se csalmatok:
mint az aluvÂ tej alvadok

aludttejnek vagyok kicsike
koponya formÀjÃ k´cs´ge

felkent is vagyok meg nagy-erûs
vilÀgmegvÀltÀssal viselûs

odarontok n¢pek k´zibe
s dûl mind dûl belûlem az Ige
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