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Sándor egyedül élt, mióta csak az eszét tudta. Nem voltak barátai, se rokonai, se ismerősei. Olyan 

hitvány életet  élt,  hogy még ellenségekre sem futotta.  Pedig mondom én, az már nagy baj,  ha 

ellenlábasaid sincsenek.  Untatták az ünnepek,  a munka,  a  szórakozás  és úgy egészében az élet 

maga.  A  falubéliek  is  kizárólag  a  születésnapjain  merészkedtek  be  hozzá.  Akkor  is  csak  a 

süteményből rágcsált egy kicsit, de az embereket elhajtotta. 

Sándor ezért is imádta a perzselő, tikkasztó nyarat. Jó messzi kerültek a napok a karácsonyi 

látogatásoktól.

Egy ilyen forró nyáron történt a következő eset. Emberünk egy hatalmas almafa alatt feküdt, 

és birizgálta a füvet a kezével. Nem cigarettázott és nem is pipázott, mint ahogy azt legszívesebben 

még hozzáképzelnénk a képhez. Ha megéhezett néha, csak leszakított egy érett almát, és lassan, 

komótosan elmajszolta. Az sem érdekelte, ha kukacos volt.

Sokszor meglehetősen unalmasnak találom a leírásokat, de most ez egyszer engedjék meg 

nekem, hogy beszéljek erről a nyárról. 

Semmi mást nem látni az egész mezőn, mint temérdek apró rovar mozgolódását. A levegő 

annyira izzik, hogy a lovas kocsikat akkor is gurulni látjuk, ha egy helyben állnak. Ha bárki meg 

akarná örökíteni az egész évszak miliőjét, de nem lenne nála egyéb festéknél és papírnál, elég lenne, 

ha egy hatalmas narancs és citromszínű foltot mázolna a papíros közepére. Ezzel el is mondana 

mindent. Olyan szinten forróság van, hogy ha ledobnánk egy friss tojást (mit éppen akkor loptunk el 

a tyúkoktól) egy nagyobb kőre, menten tükörtojást vacsorázhatnánk. Ha kicsit összekutyuljuk, még 

rántottát is.

Mégis, ha az ember csak úgy jó dolgából kifekszik ilyenkor egy fácska alá vagy rásüpped 

egy szénaboglyára, egyáltalán nem is érzi a meleget bántónak. Mert az ilyenkor olyan leírhatatlanul 

kellemesen és nyugtatóan simogatja az arcunkat. Ez tényleg így van- ezért felesleges lenne akárcsak 

megpróbálnom is leírni.

Na, de vissza már Sándorhoz. Körülbelül este nyolc órakor (ezt az árnyékokból saccolhatjuk 

meg) egyszer csak ott termett mellette Kedves. Na, igazából persze nem ez volt a lányka neve, de 

szinte mindenki így hívta. Ezért aztán én is így hívom csak, én is így ismertem meg.

- Nem unatkozol egyedül?- kérdezte tőle a lány, és térdre ereszkedett, hogy nagyjából egy 

szinten legyen a fejük. Babaszín ruhácskát viselt egy egészen apró, kék csattal a fürtjeiben.

Sándor nem felelt, mert összeszorult a torka, és a fulladás kerülgette. Elárulok még valamit: 

ez volt az első alkalom, mikor nőnemű személy szólította meg. Jó, persze régen az édesanyja is 
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gyakorta  beszélt  hozzá, de annak az időnek már legalább huszonöt éve vége,  mikor az asszony 

meghalt. Szegény Sándor, akkor, háromévesen nem is fogta fel ezt a szörnyű tragédiát. Na de mit 

fecsegek már megint!

Szóval, Kedves most ott térdepelt mellette. Közelről látták egymás arcát, s Sándor észre is 

vette, milyen szép kis teremtés.

- Megkukultál?- nevetett fel a bakfis, és belecsípett a férfi karjába. Az rá se hederített. 

Elmondok róla még valamit: rettenetesen lusta természettel rendelkezett. 

De  most,  ezen  a  fentebb  leírt  szépségű  július  közepi  estén  ez  a  tulajdonsága  mégsem 

befolyásolta egy csöppet sem. Mondok még valamit: egészen el is felejtette, hogy ő valójában egy 

dologtalan  és  nemtörődöm  ember.  Elveszett  a  lány  szemében.  

-Tényleg  nem  fogsz  megszólalni?-  hajolt  egy  kicsit  közelebb  Kedves.

-  Nem tudom, mit mondjak. 

Sándor már ki tudja, mi óta szólalt meg először. Persze ezzel a partnere nem volt tisztában. 

Csak  nézték  egymást  tovább.  Tényleg  nem volt  semmi  „hátsó  szándék”  az  egészben!  Csupán 

barátkoztak. 

Aztán Sándor kicsit feljebb ült, és arrébb rakta a lábát. Ez mindenképpen azt jelentette, hogy 

a lánynak mellé kellett ülnie. Így is lett. Kedves folytatta:

- Apám nem örülne neki, hogy beszélgetek veled, még akkor sem, ha nem vagy valami bőbeszédű-

és nevetett. Barna haja volt, ami valamikor a nap elején még össze volt fogva, mostanra pedig már 

Isten  tudja,  hol  hagyta  el  belőle  a  szalagját.  Hát  igen,  régen  divat  volt  a  szalag  a  hajban.

-  Az apád honnan tudja,  ki  vagyok? – kapta fel  a fejét  Sándor.  Egész életében jó,  ha tucatnyi 

emberrel beszélt a faluban; de a lány apja biztos, hogy nem volt köztük.

A bakfis tartott egy másodpercnyi szünetet, de válasz helyett tovább kérdezett.

- Mit dolgozol?

Sándor nem felelt.

- Van földed? 

Ekkorra a férfi már egészen ideges lett.

- Nem szoktam dolgozni, és földem sincs. Már régen eladtam – válaszolta motyogva.

Kedves elképedt. Egy férfi, aki nem szokott dolgozni, és nincs földje, az ő falujában! Életében még 

egyszer sem gondolta, hogy ilyesmi lehetséges lehet bárhol is. 

- Akkor miből élsz meg?

Sándornak  most  egészen  más  dolog  jutott  az  eszébe.  Egy egészen  ide  nem illő  dolog. 

Figyelmen kívül hagyta a lány kérdését, és elmerült a gondolataiban. Gyakran csinált ilyet. 

Arra gondolt, amire már nagyon sokszor.
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Egyszer,  búcsúkor megjósoltatta  magának a jövőjét  egy cigány asszonnyal,  aki  csak  azt 

mondta neki, keressen értelmet az életének. Találjon célokat, és legyenek vágyai. Ne bolyongjon 

csak úgy a sötétben. Már akkor sem tudott mit kezdeni ezzel a tanáccsal, de azért megköszönte. S 

azóta nem hagyta nyugodni.

Kedves közben türelmetlen lett.  Akárhogy is -  nem valami élvezetes egy ilyen emberrel 

beszélgetni.

- Mi lenne, ha eljönnél velem most a főtérre, mi? Nagy ünnepség van ma, és apám azt mondta, talán 

lesz tűzijáték is! – hiába, ezek a falusi leányok már csak ilyenek.

A férfi nem válaszolt. A lány megismételte a kérdést. Sándor feléje fordult, de az érdeklődés 

legcsekélyebb jelét sem mutatta.  Aztán a lány szájon csókolta. Hosszan és szeretetteljesen. 

- Na, most aztán feladtam neked a leckét – veregette meg a bakfis kaján vigyorral az embere vállát,  

miután  jó  pár  másodperc  után  abbahagyta  a  csókolást.  Olyan  szépséges  és  naiv  volt,  mint  a 

legerőltetettebb  romantikus  hősnő,  és  ugyanakkor  olyan  zsivány,  mint  valami  rosszul  megírt 

vadnyugati figura.

- Miért? – kérdezte a férfi. Ennyi tellett.

- Mert odaadtam neked az első csókomat. Ennél értékesebb pedig nincs a világon! Bármit kérhetek 

ezentúl, az a nyomába se fog érni – s nevetett. 

Sándor érezte már, hogy csőbe húzták és igen rászedték. Őt, az örökös magányos hőst bekebelezte 

egy angyalbőrbe bújt kisördög. 

- Akkor legyen, te kis pióca…- mondta kedvesen, már amennyire tőle tellett – elmegyek veled, de 

csak most, először és utoljára.

Kicsivel később már mindketten ott  álltak a főtéren felállított alkalmi sátornál,  s kézzel-

lábbal próbáltak beszélgetni, miközben fülsiketítően szóltak a régi idők nagy nótái, meg külföldi 

bolondságok. A lány bátyja is játszott a zenekarban. Trombitán. Csodálatos volt a szólója, Kedves 

még el is pityeregte magát. Sándor viszont nem is észlelt az egészből semmit.

 Egy jó órával később, mikor már tényleg csak a fiatalok voltak ott, Kedves megfogta Sándor 

kezét, és odahúzta az egyik padhoz, ahol az előbb még mások sört nyakaltak. 

- Neked mi a legnagyobb álmod?- kérdezte egész halkan. Komolyan tette, és komoly választ is várt.  

Eközben egy gyönyörű dal szólt – valami Edith Piaf, olyan földöntúli és érthetetlen nyelven, hogy 

Kedves azt hitte, csak erre a szép estére írták. Sándor szokás szerint nem válaszolt elsőre. 

Egy kicsit gondolkodott, majd ugyanolyan csendesen ezt mondta:

- Az, hogy soha ne kelljen csinálnom semmit. Soha… Soha. 

A lányt láthatóan szíven szúrta a válasz. Nem igazán erre számított. Megeredtek a könnyei, s 

miután  jó  sokáig  állt  megszeppenve,  elindult  hazafelé.  Sándor  egyedül  maradt.  Na  de  miért 
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mondtam el mindezt? Csakis egyetlen okból: ha rögtön a most következő sorokkal indítottam volna, 

a tisztelt olvasó nem értett volna az egészből egy kukkot sem. Tehát.

Megint nyár  volt… elviselhetetlenül  forró.  Olyan gyorsan cikáztak a  levegő szemecskéi, 

mint  az  öreg  nénik  nyelvei  a  kis  kerti  padokon.  A kisgyerekek  olykor  elmélázva,  olykor  igen 

hangosan játszadoztak a nyílt téren, amit látnod kell előbb, mielőtt azt mondod: tudod mit jelent 

szabadnak lenni. 

Egy vénember háza állt a hajdani főtér mellett. Miután a viskót elfogyasztotta az idő, a telket 

megvették tőle, és beleépítették egy új lakóparkba.

S ugyanekkor egy idős hölgy sütkérezik valami távoli  helyen. A Nap égeti  az egykoron 

makulátlan bőrét, de azt a csatot viseli, mint akkor, élete tavaszán. Az óceán hullámzik mellette,  

morajlik is, s hagyja, hogy lábait érje a sós víz. Valami koktélt iszogat. Pálmafák adnak neki csekély 

árnyékot, de csak annyit, hogy szemeire ne vetüljön szúrós D-vitamin. Él és lélegzik. Végre. Tőle 

alig pár méterre ül egy kedves arcú, soványabb vénember. 

A férje. 

És mosolyog. Belekortyol az italába, majd ránéz a feleségére.

- Jól érzed magad? – kérdezi tőle. 

A nő bólint. Ostoba kérdés. A Csendes óceán partján mindenki jól érezné magát.

A férfi még egyet hörpint a tűzpiros itókából, s megered a nyelve.

- Amikor megismertelek, ugyanilyen voltál, mint most. Üde, kedves és szép. Ezért lett a neved is 

beszélő: Kedves. Minden egyes alkalommal, mikor kimondásra kerül, a szívemet melegség tölti 

el… Aztán, mint egy gigantikus teleszkóp, úgy láttam bele a lelkedbe már az első napjaink alatt.  

Mondtad, hogy el szeretnél menni a faluból, hogy ez lenne az álmod, a vágyad, a célod… Én azt 

hittem, megőrültem, mikor beleegyeztem egy éve, hogy hatvan év után jöjjünk el. Te jó ég… Tudod 

mennyi idő az? És tudod, miért tettem? Mert az élet a nyomorúságos és kegyetlen Pokol… És csak 

te  vagy az,  aki kiszínezi.  Életemben először és utoljára  akkor kértem bocsánatot,  mikor  utánad 

rohantam azon az estén, temérdek évvel ezelőtt. Látod… Nélküled semmi és senki vagyok.  

Szeretlek.

Kedves  büszkén  néz  a  párjára.  Még  mindig  mosolyog.  Pár  pillanattal  később  felcsavarja  a 

hallókészülékét, s megszólal:

- Mondtál valamit, édesem? Nem halottam tisztán.

Sándor megcsóválja a fejét. 

- Hagyd csak, nem érdekes.

S azzal a két ember, kik összesen százhetvennégy évesek voltak, de a lelkük mélyén tizenhat 

és  huszonnyolc,  úgy,  mint  akik  megtalálták  helyük  a  világban,  örökkévalóak  lettek  a 
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