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A tornác deszkája meg-megroppant Mazsola lába alatt. Szőlőlevelek között 

kukucskált be a nap, a kék falon élénk foltokat hagyott. Szénaszagot hozott a 
szél, az utcában apró kavicsokat ropogtattak a vasráfos szekérkerekek, kövér al-
ma puffant a földön. A hegy fölött még magasan járt a nap, Mazsola inget vett 
magára, és visszatért a szobába. Az ablak mellé, a régi fakanapéra ült, szétterege-
tett jegyzeteit az asztal sarkára rakta. Rágyújtott, tiszta ívlapokat húzott maga elé. 
A csend lelassítja a világot, tegnap és tegnapelőtt is éppen ilyen volt minden. 
Átment a konyhába, megmerítette a kék porceláncsuprot a vödörből, ám az első 
korty után kiöntötte a mosdótálba. Friss vízért indult. Az udvar sarkában szürke 
macska gubbasztott a kút előtti lapos kövön. Vajon máskor is itt tanyázik? — 
gondolkodott Mazsola. Közeledtére felugrott a macska, felmászott a farakásra. A 
kút gémje kissé a kert felé dőlt, de a víz jó, a szomszédok állandóan használják. 
A vederből ivott, keze fejével törölte le a bajuszát. Kihozta a házból a vedret, a 
kert tövébe öntötte belőle a vizet, és belezúdította a frisset.  
Egész nap a vendégeket várta. Harmadik napja, hogy itt van, első nap kise-

pert, port törült, hűtőbe rakta az ételt. Az ágyneműt kivitte az udvarra szellőzni, 
az udvaron is mosakodott, vígan pancsolta a vizet. Estére elfáradt, korán feküdt. 
Második nap felment a hegyre, fényképeket készített a faluról, egy fa tövébe ülve 
leveleket írt. Délután átmásolta, hogy majd, amikor visszatér a városba, csak pos-
tára kelljen adnia. Régi katonacimborájának is írt, akivel egyszer itt töltött pár 
napot, amikor még éltek a nagyszülei. Az öreg már bottal járt, egész délutánokat 
mesélt nekik a tornácban, egy-egy sör mellett. 
Eszébe jutott a sör. Lement a pincébe, felhozott egy üveggel. Így szerette a 

nagyapja is, ne legyen túl hideg. Nagy üvegpohárba töltött, és kiült a lépcsőre. 
Csak egy utcát lehet innen látni, meg a hegyet, tövében a templom tornyával. 
Csillog a bádog rajta, azt mondják, egy vihar lesöpörte egyik feléről a cserepet, 
aztán bádoggal födették újra. A templomot eltakarják a fák. Ugyanígy eltakarják a 
házakat is, a tornác végéből is alig néhány ház látszik a faluból. Behúzta a sört, 
lehúzta a szandálját és elindult az udvaron. A szilvafáktól látszik a legtöbb a falu-
ból. Odalent, a völgyben lévő másik falura jó a rálátás, tovább még két falu lát-
szik, egyik balra, másik jobbra, még a kaszálókról ereszkedő szénásszekereket is 
észre lehet venni. 
A hirtelen jött eső után újból kitisztult az ég, felszáradt az ösvény, a fű is csu-

pán az árnyékban nedves. Visszament a kúthoz, a pléhcsuporból vizet locsolt a 
lábára, egy darabig állt a kövön, hogy megszáradjon. A kővályú aljába piszkos 


