
A hang elhalt a háló felé.
Bement a hálóba? Ott áll az ágynál? Az éjjeliszekrényt nézi? A Dia

nás üveget, meg a Mária képet? Fényképez? Vagy csak ott van?
- Mire jó ez? - Apa dőredőlt a széken. - Mire jó ez az egész?
Kálmán vállat vont, megint áthúzott valamit az egyik cetlin. Föl

emelte a ceruzát, majd Ieengedte,
A padló megreccsent.
Ez a nő még mindig ott áll az ágynál ? Anya meg gyönge, távoli

hangon, kiszól a takaró alól. - Hát akkor hozna nekem egy üveg Dia
nát, kedvesem? Nincs jobb, mint egy ilyen sósborszeszes ledörzsölés. Itt
míndjárt az utca elején talál drogériát,

A nő mintha mondott volna valamit, Padlóreccsenés. Csönd.
Mélységes csönd, ahogy fölnézett a. cetlikból. Egy darabig még úgy

ült az asztalnál, kezében ,a ceruzával. Először a válla kezdett gyanakodni.
A válla és a nyaka. Letette a ceruzát, hátra fordult. A háló félig nyitott
ajtaja. Felállt, benézett. Senki.

Körülnézett az ebédlőben. A fény eltűnt a falról. Az üres székek, az
asztal, a szétszórt papírdarabokkal.

Hova tűnt ez a nő?

Még visszajön, ha lesz fény? Vagy egyáltalán ... ?
Egy pillanatra lehunyta a szemét, Ú gy doboltá az asztalon azt a régi,

gyerekkori hívogatót,
- Egér, egér, ki a házból
most jöttem a kávéházból
aki nem jön ki a házből ...
Fölnézett. Nem volt mellette senki. Két tenyér az asztal lapján. Az

ujjak még doboltak egy kicsit, majd megmerevedtek,
Végígment az előszóbán. Benyitott a fürdőbe. Benyitott a kamrába.

Egy darabig a habverőt nézte. Aztán megint a háló ajtajában állt, mínt
ha ibe akarna szólní valakihez. Megérintette a hajszálakat. Azokat az
ajtófélfába ragadt, vékony hajszálakat. Közéjük fújt, míre megremegtek.

Visszafordult az ebédlő felé. Székek a fal mellett, a letakart dívány.
A falon képek. Az ott Görgey tábornok.

Az asztal körül keringett.
Szétszórt papírlapok az asztalon, és a pohár víz. A nő nem is ivott

belőle. "Kaphatok egy pohár vizet?" És aztán nem is ivott. A szoba kö
zepén állt, fölfelé bámult a gípsztortákra. "Ez a lakás nem jellemző ma
gára." Feketét kellett volna adni, feketét, meg valami ..

Aztán ott ült az asztal előtt, és most már csak a cetliket tologatta.

•
Szomorkodom nemzedékem miatt, amelyben nem találom meg az emberi

volt annyi lényeges vonását; amely maholnap csak bárokat, matematikát és
gépkocsit ismer a szellemi élet formáiként ... Egyetlen sarkalatos problémát
látok én ezen a világon: hogyan kelthetjük fel ismét az emberekben a szel
lemi nyugtalanságot - mit tehetünk azért, hogy rájuk harmatozzék valami,
ami egy gregorián énekhez hasonlít? Az igazi probléma szerintem: újból fel
fedezni, hogy van még a szellemnek élete, amely magasabbra hág, mint az ér
telem élete, s amely egyedül elégitheti ki az ember vágyait.
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