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Kockás kabátos, sötét nadrágos fiatalember állt a vonat ajtajánál, tenyerével 
törülgette az ablakot. Közel hajolt, sokáig nézelődött, közben cipzáros válltás-
kájának pántját igazgatta. Aztán rágyújtott, és a másik ajtónál is kilesett. Egyetlen 
apró villanykörte égett feje fölött, a koszos műanyag búra alig engedett át egy kis 
fényt.  
A vonat sípolt, a fiatalember kinyitotta az ajtót. Hűvös levegő vágott be, fel-

kavarta a cigarettafüstöt. Csikorgott a fék, a fiatalember félresimította a haját, és 
a fényes fogantyúba kapaszkodva szállt le. A fülkék ablakán kiszökő fényben 
csupán a lebetonozott járdarész fehérre meszelt széle látszott. 
Újabb füttyszó után elindult a vonat, és ő ott maradt a végtelen sötétségben. 

Messziről néhány fénypont jelezte a falut. Átment a síneken, pár lépés után füvet 
érzett a lába alatt, hát visszafordult. Eldobta a cigarettát, és táskájában kotorá-
szott. Villanylámpát gyújtott, körbevilágított, az állomás épülete felé indult. A 
nyitott ajtón át szűk folyosóra ért, balra világosságot látott. Álmos fiatalasszony 
ült az ablak mögött, keresztrejtvényt fejtett. Felnézett, és a léptek zajára figyelve 
kinyitotta az ablakot.  
A fiatalember közel hajolt: 
— Buszállomás, buszállomás. 
A nő aprólékosan elmagyarázta, merre kell menni, kezével mutatta az irányt, 

és mosolyogva kívánt jó utat.  
A folyosó végén hatalmas ajtón át lépett ki a sötétbe. A lépcső aljától tört kő-

vel szórt járdarész vezetett az úttestig, ott megállt és az óráját nézte. Balra indult, 
vízzel telt gödröket kerülgetve. Cseperegni kezdett.  
Autó húzott el mellette, a lámpák fényében észrevette a buszmegállót, egy ap-

ró épületet az út mellett. Az autó eltűnt egy kanyarban, ott már sűrűbben álltak a 
házak.  
Az alacsony építményen ajtónak, ablaknak csupán a helyét hagyták meg, be-

lülről nem is volt levakolva. A fiatalember körbejárta lámpája fényénél, egy dara-
big állingált az eresz alatt, aztán továbbment. A kanyaron túl nagy, kivilágított 
ablakok jelezték, üzlet vagy kocsma lehet ott. A házak elfüggönyözött ablakai va-
lószerűtlenül sápadtak voltak, bádogtetőkön kopogott az eső, a férfi nyakába 
akasztotta a táskát, amíg feltűrte a nadrág szárát, sietősen indult, zsebre dugott 
kézzel.  
Nagyot nyikordult az ajtó, és ahogy becsukta maga mögött, megállt szétnézni. 

A pult sarkán, egy téglán vékony gyertyák égtek, hosszú hajú nő könyökölt mel-
lette. Balra, a nagyobbik asztalnál férfiak ültek, a lámpa egy sakktábla mellett állt.  
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Feléjük bólintott, és elindult a pult felé.  
— Kávé — mondta. Papírpénzt tett az üres üvegek mellé. A nő termoszból 

töltötte a kávét, aprópénzt számolt vissza.  
A pult melletti kis asztalhoz ült a fiatalember, széket húzott maga mellé, arra 

tette a táskát. Rágyújtott. A kiszolgálónő letörölte az asztalt, üres hamutartót ho-
zott.  
Minden lépésnél koppant a sakktábla, bozontos hajú, szakállas férfi könyökölt 

mellette. Folyton beszélt, a többiek báró úrnak szólították. Vele szemben nyurga 
fiatalember pöfékelt szótlanul. Termésről, gabonaárakról, állatokról folyt a be-
széd, minden kortyintás előtt koccintottak. Amikor véget ért a játszma, bajuszos 
férfi szólította a kiszolgálónőt, és pénzt tett az asztalra. A nő kihozott egy üveget 
és töltött mindenkinek.  
Autó húzott az épület elé, hosszú kabátos, kerek arcú férfi jött be. Köszönt, 

kezet fogott a férfiakkal, majd a pulton belül, a nő mellé ült le. Borosüveget vett 
maga elé, töltött, közben a férfiakkal beszélgetett.  
A szakállas, akit báró úrnak szólítottak, visszarakta a sakkfigurákat a dobozba. 

Valami tűzesetet emlegetett, a többiek azon vitatkoztak, a csűrnek melyik része 
égett le hamarabb, meg hogy a szomszéd szerint ki volt az, aki először szaladt te-
lefonálni.  
A fiatalember maga elé bámulva cigarettázott. Később felállt és vizet kért, a 

nő magas pohárba töltött neki.  
Egy kalapos férfi felállt az asztaltól és elköszönt. A többiek újabb kört rendel-

tek. A kályha mellett ülő, kockás pulóveres, sovány férfi hangosan bizonygatott 
valamit, a báró úr felállt és maga előtt hadonászva vitatkozott vele. Ő hallotta, 
hogy amikor a fiút elfogták, mert a pénzt nála keresték, az apja elszólta magát. 
Az másnap volt már, ellenkezett a soványabbik, és a többiek rábólintottak.  
Egyszerre világosság lett, hangosan kezdett zúgni a hűtőszekrény. Az öreg fél-

resimította a haját és visszaült. A kiszolgálónő kiüresítette a hamutartókat, a fér-
fiak az idegent figyelték. Elegáns kabátja, fehér inge nem illett a rozoga asztal-
hoz, borfoltos falhoz. Nem kellett volna erről beszélni, mondta egyik férfi, hon-
nan lehet tudni, ki hallotta. A lámpát elfújták, de az asztalon hagyták. A pult mö-
gül kijött a kerek arcú férfi.  
— Ugye nem hallott semmit? — állt meg a fiatalember előtt. — Tudja, ez 

nem tartozik másra — emelte fel a hangját.  
A fiatalember ránézett, és mosolyogva bólintott.  
— Jó lesz, ha sohase jut eszébe — szólt oda a sovány férfi, és intett a kiszol-

gálónőnek, töltse meg a poharakat.  
A báró úr felhajtotta az italt és kiment. A fiatalember begombolta a kabátját, 

előkereste a villanylámpát. Felállt és bólintott, az ajtótól visszanézett. Minden 
szem őt figyelte.  
Már nem hullt az eső, az utcai lámpák fénye mintha szétfolyt volna a tócsák 

vizén. Senki se járt az úton, a házak kivilágított ablakai mégis biztonságot sugall-
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tak, hiszen emberek vannak minden lakásban. A fiatalember letűrte a nadrágját, 
sietősen indult a buszmegálló felé.  
A kanyarban, egy villanyoszlop mellett állt az öreg. Kijött az út közepére, és 

megállt a fiatalember előtt.  
— Ne féljen, itt amit kettő tud, az úgysem titok — lépett előbbre, és rátette 

kezét a fiatalember karjára. Az visszalépett, kihúzta kezét a zsebéből.  
— Ezekkel a dolgokkal is foglalkozni kellene. Mert ez így nem igazságos. 

Hangja halk volt, arca komoly.  
— Tudja, az a csűr az enyém volt. Amiről beszéltünk… Leégett. Nem tudjuk, 

miért. Szóval én tudom, de erről hallgatni kell. Ha magát érdekli, elmondom azt 
a gyilkosságot is, mert egyszer úgyis kiderül, nem vihetem a sírba sem én, sem 
más… 
A fiatalember mosolygott, és az órájára mutatott. 
— Busz, busz… 
És elindult. Az öreg néhányat lépett utána, aztán megállt. Cigarettát keresgélt 

a zsebeiben. Rágyújtott, a fiatalember után nézett, közben halkan motyogott. Az 
út szélén zavaros víz folyt, alig hallhatóan. Az öreg megfordult és elindult vissza-
felé, félhangosan mondott, közben egyik kezével maga előtt hadonászott.  
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a disznóölő előtt tizeneggyel 
négy órát alszom kultúrtöri jeggyel 
pénteken éjfél után kettő óra 
már itt az idő térni nyugovóra 

 

csörgedez a friss víz vízszintes előtt 
csodás kincsem alszik korán kel előbb 
friss húsból készíti pompás reggelink 
és holnaputánra vasalt fehér ing 

 

áldlak Atyám hogy most nyugton alhatom 
gondviselésedbe ajánlom napom 
Désfalva előtt még Sapientia 

 

most boldogan ugrik Babuci fia 
hass alkoss gyarapíts verselj imádkozz 
napnyugta lélek fordulj szent Atyádhoz


