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Állt a ház előtt borostásan, összehúzott szemmel. Összeszorított ökle közt 
lelkét lehelte a hideg, a csatornában aranylépcsősdit játszott a jég. A szemérmes 
csillagok, súlyos felhők között, csillogó ablakukat nyitogatták, pillantásnyi ideje, 
hogy beeresztésre várt az éjfél, a sötéten hűséges szerető. Mintha lepedőjéről ráz-
ta volna le álmát valamennyi csillag, úgy hullámzott a férfi körül a tél. 

Teste megrándult, amikor beszólt a résnyire nyitott ajtón: 
— Akkor indulhatunk. Messze az erdő, nehéz az út, nem hajthatjuk ostorral, 

csak szóval a lovat. 
Talpa alatt csikorgott a hó, ahogy végigment az udvaron. Amire előállt a 

szánnal, a gyerek ott állt a ház előtt kopott, de meleg bundában. Ronggyal bélelt 
csizmáján már barátkoztak a hópelyhek. Megvárta, míg apja kinyitja a nagykaput, 
azt is, hogy becsukja, csak azután indult ki a kiskapun. Felugrott a szánra, s az 
apja mellé ült. Már rándult a gyeplő, amikor kesztyűtlen kezét apja kezére tette:  

— Inkább ne menjünk, édesapám, megvár az a fa. 
Tündérek ruháján csúszhat ilyen nesztelenül a szán – gondolta a gyermek. Arra éb-

redt, hogy apja ostorral csapja a lovat a hágón. Szólt volna, hogy fázik a lába, de nem, 
inkább ütögette egymáshoz két átfagyott lábfejét. Nézte az utat, a mezőt, s a fehérség 
álomba fárasztotta ismét. Álmában meleg volt a hó, apja azzal dörzsölte a ló hasát. Ezen 
mosolyognia kellett, de megriadt, mert mosoly közben megfeszült a szája. Piros kezével 
odakapott s már tudta, hogy amíg aludt, apja jégcsapot dugott álomtól zománcos szájá-
ba. Álmában azt is tudta, hogy miért kell az erdőn túli városba menniük. Azt a nagy épü-
letet is látta, ahova belépnek majd az apjával. Ujjával megfenyegette az álmot, amiért 
megmutatta neki az édesanyját, aki ott állt a végtelen folyosón és épp rájuk várt, de in-
kább őrá, mert ni, alighogy megérkeztek, máris feléje lép és ölbe kapja, odaszorítja ciga-
rettaszagú, cifra prémes kabátjához az ő vörös orrát s becézi, becézi, mígnem elindulnak 
szája felé könnyei, s mire leérnek, egészen pirosak. Biztosan ág csapott a szemébe — 
gondolja, s már sajnálná, de szeme megakad anyja csizmáján, amely nem testvére, még 
csak nem is rokona az ő csizmájának, még az apjáénak sem, de édestestvér ezekkel a 
puhán koppanó, úri csizmákkal, amelyek itt tipegnek el mellettük, egészen közel. For-
dulna, hogy megnézze, hol felejtette az apját, de anyja ismét magához húzza. Fejéről le-
esik a kucsma, ugrana, hogy fölvegye, de szép az anyja hangja, amint ígér valamit, valami 
egészen furcsát: házban tengert s tüzet a csövekben… 

Amire újra felébredt, már hajnalodott. Szólította apját, majd leugrott a szánról 
s odatérdelt a vékony ágakból rakott tűz mellé. 

— Álmodtam, édesapám. Mondom én, s ez így igaz: városi asszony lett édes-
anyámból ott fenn az égben. 
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1. 
 
                      ha 
              már  nagyon 
           utálod  ülj  le  és 
      bámuld  egy  óra  muta- 
    tóját  ahogy  lassan  körbe 
    kattog   és   be  fogod  látni 
    semmi  okod  a  lázadozásra 
    olyan  könnyen  és  egysze- 

      rűen elte- 
        lik tak- 
           tik.. 
               . 

        
 

2. 
                
                      ha 
               már  nagyon 
           hiányzik  gondolj 
        csak  arra  hogy  hátat 
    fordítva  előbb nyugodtan 
    vacsorázik  kérdő szemmel 
    majd rádnéz  és  már magad 
    sem tudod hogy  mért  vagy 

                 épp akkor 
                 épp ott 
                 ittot 
                 t 

 
 
 
                


