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Lopott lovak
Amikor először láttam őt, alótolvaj Anker Oyjét, ellenszenvesnek
és siralmasnak találtam. Roppant vadászfegyver a vállán, úgy járt
kelt Vangen-szerte két másik férfi kíséretében, fegyverben azok is
- s két ujja közt szorongatta a zsákmányt, egy kicsi mókust. 
Nyurga férfi volt, csupa csont, deszkakemény izomzat. Tapadó ve
res haja izzadtságtól, állati trágyától zsírosan nehéz és piszkos volt.
Szakálla sörtéi, halovány rózsaszín, sárga és barna vegyes, mint
apró nyársak, úgy ültek vattás bőrén, s tőlük volt, hogy nem lehe
tett egyhamar fölismerni bőre színét: a fehérséget. Az arcon olvas
nivaló semmi. Üres volt. Semmi kifejezés, elmondhatatlan. Csupán
a kezdődő öregség ejtett elott néhány fejszecsapást.

Ha a vangeni piactéren forgolódott, elmesélte mindenkinek, aki
hallani akarta: hálából vette nőül háza asszonyát. És sejtetni en
gedte, hogy hegyes-begyes fickó volt valaha. Szemrevaló, csak
ugyan. Eldurvult időközben, megcsontosodott, kiredvesedett a te
nyere. Arról hallgatott, ő mit nyert, amikor azt hajtogatta, mit
nyert az asszony. Ez nehezére esett. Erről megfeledkezett. Ki
csinység volt, mindennapi dolog. Egy kipendült lány, fekete hajú.
Sima és feszes bőr igazi tömege. Erre nem akadt szó, vesztegetni
való. Csinos volt, ő meg házhoz, udvarhoz jutott, a koldus. Szok
ványos szerencse csak, ha meggondoljuk. Úgy beszélt, mintha
tegnap lett volna az esküvő. Vagy egy hete. Kiszorította az esz
tendőket. Pihent magában. Nem bírta megkarcolni emberfia, nem
bírta megváltoztatni esemény. Nem volt babonás. Istennel nem
találkozott. Köpött a pokolra amúgy is. Meg nem rettent. Szél
volt a szél. És a fjord egy lyuk, tele vízzel. S ha dörömböltek a
hegyek, az görgeteg volt, vagy hó volt, vagy földrengés. Vagy egy
tehén, amelyik elzuhant. Amikor megfulladt valaki, az síri halott
volt, cserzetlen irha vagy ilyesmi. És szíves-örömest végignézte
volna közönyében, hogyan zabálják föl a másikat a halak.

Saját arca fölött nem volt hatalma. Rajta kívül volt az. Részvé
tel nélkül. Félelmet ébresztett a szépségnek s gyűlöletesnek egy
fonna, megalapozatlan hiányával. Egy ízben úgy tűnt nekem,
mintha összehorpadt volna, mélyen behasítva a száj. Kiszélesed
ve, homlokában két gyűrt redő vájata. A fülkagylók önálló lé
nyekhez hasonlítottak, csupa fortély és fehérség. Vigyorgott. De a
fogadó rácsa között kibuggyant száján a gyomor belseje. Tüzes
borszeszt ivott vagy kokszporos gyenge sört. .

Öt nem aggasztotta a hanyatlás. Tulajdon hanyatlása a legke
vésbé. Nem tehetett róla, hogy az emberiség esztendei körös-kö
rül ezrével hevertek. Nem támadt kételye: életfelfogását, a saját
ját, helyesnek ítélte. Jövője kerek volt, még a csontjaiban is muzsi-
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ka lesz, ha majd gördülnek lefele a sírgödörbe. Minthogy nem
volt babonás, nem törődött a földmélyi tündérekkel. Nyomtatás
ban egyetlen sort sem olvasott. Templomba nem járt. Senkit nem
hallgatott végig. Megbánást nem tanúsított. Semmi jobbítanivalót
nem talált magán. Saját életének kibontásához ilyenformán
egyforma kellemes volt a nappal, az éjjel. Napon aludt, holdnál
dolgozott. Azonban csak félig-meddig, visszafogottan dolgozott.
Terhet és keservet, a gürcöléssel járó folytonos harcot az asszony
ra rótta. Olyan kellemesen rendezte be hát az életét, amint csak
lehetett. Hogy a kellemesség nem tökéletes volt, azt gyanította
persze. Ha átügetett a falun s a nyomorúságos kunyhókra pillan
tott a külső utakon, csak megerősödött abban a hitében, hogy
szerenesés volt az élete. - A korhadt fapalánkokon gomolygott
fölfele az állati trágya barna pácleve. Körben gyermekek ácsorog
tak, tekintetük fehér. (Az övé is fehér volt. Ez azonban nem az
erő hiányára vallott, ez erőpocséklásának, házasság és italozás
gyönyörei iránti gyanútlan, harsány odaadásának bizonyítéka
volt.) Alacsony ajtó. Felnőtteknek meg kellett görbedniük. Valaki
betegen feküdt egy priccsen. Az ember, köhécselve, tágra nyílt
szemmel, reszkető kezekkel. Vagy az asszony, akinek már nem
volt alakja. - Sigurd és Adrian és Anna meghaltak az utóbbi té
len. Ö maga olyan szobában született, amelyik ilyen alattomosan
emészti el az embereket. Szegénység, nem óvott tőle semmilyen
imádkozás. Amint ezt megtapasztalta. Lerészegedni, az már jobb
volt. Bebizonyosodott ez idő előtt. Egy hordónyi sóshering, a ke
vés nagy lisztes krumpli, mely sarjadt valahol, elegendő táplálék
kellett legyen egy hosszú télen át az egész családnak. Legfeljebb
még egy nyirkosan bűzölgő kecskének pár csöpp teje. - A leve
gőre gondolt benn a lyukakban. Nem cseperedhetett föl ott olyan
fickó, amilyen ő volt. Meg lehet érteni. A szerenesének kellett a
hóna alá nyúlnia.

És zabáló sorsosait, kiküszöbölte a testvéreit - csak a bátyja
maradt. Amikor még két ifjabb vetélytársa is harapott a minden
napi kenyérből, őutána megszületvén gyors egymásutánban, so
ványságtól zörögtek a csontjai. És a fölserdülés meghígította a
vért. Nos, beterelte a kicsiny emberi állatokat a halál. Anker Oyje
megtanuita azt is, hogy segítsen magán, töltekezzen nyáron télire.
Megtanult koldulni, idegen ajtóknál fölcsipegetni. Zabálni, amit
épp talál az ember. Sajthéjat, szalonnát. Némely idegen konyhá
ban álldogál olykor egy-egy tejfeles köcsög. Őrizetlen. Anker Oyje
keresztülverekedte magát. Mihelyt elérte azt a kort, hogy elláthat
ta a gyanútlan vagy buja lányokat, pompás idő köszöntött rá. Ab
ban is volt mit tanulnia. A vesződség nem volt mindig csekély.
Hány s hány éjszakát töltött el álommal a kopár sziken! Gömbhéj
terült, csupa csillag, sötétedéskor a felvidékre. Ha behunyta sze
mét az ember, visszamaradt a gömbből valami az agyban. - A
helybéli kunyhókban mégis kellemes volt tartózkodni. A pricesek
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miatt, a takaróik miatt. A tűz, tej, szárított hús, a lepénykenyér
miatt. A lányok miatt. Adni és venni, ettől lett széles, erős, cser
zett, verhetetlen. Használható a csökkent létezésben. Nem fürdött
tejben-vajban. Csak morzsákat kapott. Keserűen megszolgált mor
zsákat, pontosabban. Majd finnyás fickó vált belőle. Egy ízben te
legyömöszölték a száját. Megtelt akkor bendöje utolsó szeglete is.
Amikor megházasodott. Elbágyaszthatta volna a meglepetés. Ó,
megtanuita a korhelykedést, mielőtt ráébredt, hogy a szerencsé
ben is lehet valami állandóság, ha kiválasztott az ember.

Egyik vasárnap Flaamba csónakáztak. Fiúk és lányok. (A gyö
nyört akkor még nem fújtotta meg az áhítatosság.) Flaamban du
haj lakoma kezdődött, Reszkettek a lányok, nehogy verekedés
törjön ki. Titokban elcsenték a fiúk tőrkéseit. Hazakívánkoztak.
Toporzékolni kezdtek, elpityeredtek. A csónakok felé ráncigálták
a fiúkat. Belelökték. Maguk cihelődtek az evezőnek. Durcásan
cseregtek, csobogtak. Lomhán settengtek a csónakok a part men
tén. Akkor történt, hogy az esztelen ifjú Anker Oyje fölállt a csó
nakban. Nehéz felsőteste imbolygott a gyönge lábakon. Fitogtatni
akarta az erejét. (Nekem úgy mondták, csak vizelni akart.)
Megtántorodott. Combjai a csónak peremének ütődtek, majdnem
fölborult a jármű. 6 meg süllyedt-süllyedt a vízben, mint egy kő

darab. Megint fölbukkant a csónak pereménél. És a sötét hajú
lány, aki szeretö nélkül jött a kirándulásra, csak barátnője kísére
tében, akit ő s mind egytől egyig hidegen hagyott, aki nem izgá
gáskodott és nem szomorkodott, ez a lány kinyújtotta a kezét, és
hosszú-hosszú veres üstökénél megragadta a férfit. Ahhoz eléggé
irgalmatlan volt, hogy mást se tegyen jó darab ideig. A többiek
eveztek. És a sötét hajú üstökénél fogva tartotta a részeget. Az
meg sodródott a vízben a csónak mellett. A férfi nem józanodott
ki. Meg se moccant. Miután lanyhult az általános izgalom, a lá
nyok nagy üggyel-bajjal fölráncigálták Oyjét a csónakba. Aztán
hagyták, feküdjön, ahogy feküszik. Ezen a napon más nem tör
tént. Megérkeztek. A fiúk szárazra vergödtek. A lányok partra
vonták a járműveket. Undorodtak. A csuromvíz Oyje egy fészerbe
kecmergett. (Mint a legtöbb fiú ebben a korban, nem tudott úsz
ni.) Másnap tudta meg a kelepce és amentés történetét. Jó. Talán
megfontolt belőle ezt-azt. Véletlenül találkozott a fekete hajú
lánnyal. Megszólította, Friss volt a fiú. Tekintete sima. Azt mond
ta: "EI akarlak venni." A lány nem válaszolt. Esetlen volt Oyje,
kontár. Egy csekély ember. Még korhely is. A nő két tanyát hozott
a házasságba. TIZenhat tehenet és borjút, egy falka birkát és két
lovat. Egy hét múlva ismét találkoztak. Oyje újból megszólította.
Úgy tűnt, megérett. Kibontotta csupasz mellét, mert forróság volt.
Azt mondta: "EI akarlak venni." A lány nem válaszolt. Mégis
megtorpant. Elég közel voltak egymáshoz és nem moccantak. Vé
gül Oyje hozzáfűzte még: "Nem ittam. Vége a dáridónak." "Tu
dom", felelt a lány. Azután odébbállt.
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De erősen unszolta nagybátyját, aki a gyámja volt, hogy egyez
zen bele ebbe a frigybe. A gyám rengeteg kifogást emelt. Mégis
hagyta megfőzni magát. Előnyöket szimatolt a dologban, magá
nak is. Talán nyer egy tanyát, netán kettőt is - ha felsülne a
frigy. Nem gondolt csalásra. Csupán eshetőségeket mérlegeit. A
lány házassági ígéretet tett a fiúnak. Nem érintkeztek sötétben. A
nő ellátta pénzzel, ruházkodjék föl. És hozza rendbe az életét. Az
esküvőn Oyje kivonult arra a tanyára, amelyiket kiválasztotta a
kettő közűl. Csak ettől a naptól fogva hívta Oyjének magát, a ta
nya után. Előtte Vangennak szólították. A másik tanyát, amelyik
messze künn az Underdalban feküdt, a nagybácsi bérelte. Hogy
el tudta látni baját egy asszonynak, azt mások már megtapasztal
ták. Hogy hűséget tartott, huzamosan, azt egyedül ez a nő aratta.
Míg a nő azt gondolta, hogy el kell mennie, Oyjének úgy tűnt,

csak pereméig ér el a gyönyörnek. Ismételte magát. Előrelépni,

ehhez nem voltak meg a kulcsai. Az árnyalatokhoz semmit nem
értett. Csekély és szakadékony volt a boldogsága, pontosabban.
Nem, noha szebbet nem is kívánhatott volna magának. Sekélyes
volt és üres. A sorsa volt ez. Apró-cseprő hozadék: kár érte fára
dozni. Kár föltápászkodni reggelente. Kár felöltözködni. Ezért
nyitotta ki a száját! És evett és ivott és kiszívta az ételeket, mint
fának gyökere a talajt: hogy fölkészüljön kicsi, jelentéktelen sike
rekre! Süket létezésre botor fejjel!

Egy kadáverral, aki fabatkát sem ér. Pontosabban. Nem akaró
zott kifele az ágyból. Kérleljen, dohogjon és hőbörögjön az asz
szony. Dolgozzon a világon, aki akar, akinek kell. Ó nem akart,
neki nem kellett. - Nem illant el rögtön minden életelixír. Ami
kor szél járt az orra körül, és egy felhő vagy köd nyirkos gomo
lya bálákban fehéren hömpölygött lefele a hegyoldalon, pezsdülő
hűs vizet buborogva, akkor igen fölerősödtek olyan sejtelmei,
hogy ő egy elégtelen boldogság foglya: beteg állathoz hasonlított,
akinek nincsen orvosa. Kiközösítették. Amikor egy kisült vagy
rozsdavörösre aszott kőszálra guggolt, azt mondta magában: "Ott
lent van a fjord. ott fönt feketefenyők vannak." - Fölmérte a
nyolcszáz méter magas hegygerincet a két sarkpont között: azo
kat már nem láthatta. Ami fehéren átláthatatlan, azt látta. Ami
nyirkoshűvös. ingatag, veszélyes. Ó középen volt. A tanyáján.
Vagy közelebb a fjordhoz. Vagy közelebb a fenyőkhöz. Mikor
hogy. Mindenesetre a .gőznek és nyiroknak ebben a terében egye
dül volt, hontalanul. Őreá vonatkozott a rettenet. Víz csurgott ró
la. Moccanni sem volt kedve. Le Vangenba vagy a tanyája felé. A
fenyőkhöz. Vagy a tehenekhez. Füves bozóthoz. S még ősz is
volt. Vagy ez a buja tavasz. Mindenesetre egy jelentékeny évszak.
A Nap is közrejátszott. A vízpára csak egy részecske volt. Ezt
nem bírta kifejezni. Még érezni se bírta igazán. Esni, esni: csak
ezt az üres szenvedélyt érezte, ezt érzi minden kődarab is.
Bágyasztotta. A korlátozások sötétjén kiterebélyesedtek a dolgok
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mértékei. Úgy érezte, óriások ostromolják. Fekete fatörzsek voltak
az óriások árnyai. Semmi fenyegetés. Csak a lélegzet lesz terhe
sebb. - Pillanatok múlnak. A felhők adtak esőt. A köd párállt.
Azonosultak magukkal a fák. Kopaszon vagy lombosan, megnőtt
ágakkal. A férfi bőrig ázott. A vizek kövek rovátkáiból, fák
gyökérzetéből csorogtak. Kedélytelen bugyborékolás és csergés
fönn és lenn és jobbra és balra. így esett a lustaság bűnébe. Min
dig is tapasztalta a karmait. De el tudta titkolni. Míg, hajjcsi, ágy
ba inalhatott, oltalmába annak, aki megmentette, éjjel vagy nap
pal, addig ellenállt a démonnak legalább a belsőségeivel. - Egy
parasztasszony nem pattanhat kénye-kedvére tűzhely mellől,

istállóból, kert alól, mezőről egy naplopó füttyére, szín ag
gálytalanul. Talán az asszony is látta, Oyje mennyire arctalan
volt, levedlett minden álcát. Romlott, velejéig.

Akkor, néhány nap múltán, fordult a férfi hangulata. Minden
áldott nap lekutyagolt a faluba. Vedelni kezdett, megint, pálinkát
vedelni. Ha ivott, megszelídült, ernyedt, kezes bárány. Mihelyt
vékonyodott a készpénz, s a szolga, akit fölfogadtak, sarkon for
dult, mihelyt soványodtak az étkezéseik, mihelyt megneszelte,
hogy az asszony - érte való félelmének közepette - undorodik
tőle, dührohamokra ragadtatta magát. Ütlegelte az asszonyt.
Pénzt csikart magának, hogy folytathassa bűnös szenvedélyét. 
Megszületett a gyermek. Oyje ellágyult. Megint kisiklott a fésület
len fájdalomba.

Elérkezett a nap, a nagybácsi egyszer csak bejelentette: az
underdali tanya ezennel el van zálogosítva. Akkor megszigoro
dott az asszony. Mondta a korhelynek, elég, hogy egy tanyát
elpengetett. A másikat megvédi a garázdálkodásaitól. Attól fogva
a nyugovás ideje köszöntött a férfire, a szokvány élet, halál előtti

kegyelmi idő. Egy kagyló létezése, melyet a víz hulladéka táplál.
S a hullongó anyagok, az algák, azoknak se vége, se hossza.

Oyje sajátos létformája lassan bontakozott. A tevés vagy mu
lasztás kéjes egyszeregye. Semmi barát. Semmi szerető, Sem ke
serv, sem reménykedés. Egészség, unalom. S nem érzékelni mind
ebből mégsem semmi mást, csak egy mondhatatlan, kifejezéstelen
látszatot. Kódorogni hegyen-völgyön, csak elmorzsolni a napokat.
Egy-egy birkát lőtt alkalmasint, minthogy lusta volt kiböjtölni
más vadakat. Került hát hús odahaza. Oyje hasznot hajtott.

Hatvan kilométer a Mörkedal. Hatvan kilométernyi gránit
tömb, föl-le, kanyar kanyar hátán, nem csekélység leróni cikk
cakkban. Ilyet senki emberfia nem tesz. 6 nekivágott. Kötőféken

vezetett egy lovat. A hegyeken át. Utak, arra a madár se jár. Az ő

saját útjai, Ez jelentett neki valamit. Azonkívül: nem untatta a ló.
Meleg irha. És, egy nem alantas kreatúra összes tartozéka rajta.
Átment a hegyeken. Elárusította az állatot Laerdalban. Visszaku
tyagolt. Pénzre tett szert. Elért valamit. Széles jókedvre kereke
dett. Nem saját lova volt. Vérszemet kapott. A roppant állatok a
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hegyekben nem voltak tőle biztonságban. Milyen könnyen le tu
dott rogyni egy ló. Vagy egy birka. A tehenek védtelenek. - Sze
rencsétlen flótás, a bátyja, sokesztendei gürcölés árán elérte, hogy
tartani bírt egy apró lovat. Az idegeneknek, ha föl akartak ka
paszkodni a völgyből. Anker Oyje eladta a bátyja, Svaerre Van
gens lovát. Fény derült rá. Testestül-lelkestül romokban hevert,
hosszasan gyűjtögette a gyanú jeleit a báty. Majd vádat emelt.
Ügyiratot nyitott a bíró. Az üggyel foglalkozott a ting. A tolvaj
nak meg kellett jelennie Urrlandban az egybegyűlt főuraságok

színe előtt. Pénzt kellett adnia egy szakértő ügyvédnek. Tagadott.
Vigyorgott. Oly tökéletlenül nyilatkozott, amint csak lehet. Kicsi
nyítette az ügyet. így szólt a magas bírósághoz, miközben ujjával
az égre bökött:

"Látod, a tanya odafönt fekszik. És a ló a tanyán volt. És a ló
az én abrakomat zabálta." S előszámlálta. mibe került az abrak. S
ő csak a hitványabbik lovat adta el. A derekabbat megtartotta a
fivémek. S emez még ott áll a tanyán. S a fivémek csak el kell
hoznia. De a fivér egy fajankó. A szakértő jogász kerekperec kije
lentette, hogy egyáltalán nem lopásról van szó, Legföljebb félre
érthetően vagy elégtelenül kikötött cseréről. - Végül az elnök
megkérdezte a testvért, egyetértene-e a nyilvánvalóan még meglé
vő lónak a kiszolgáltatásával. Az bólintott. A szakértő jogász föl
mentést eszközölt.

Oyje úgy találta, hogy ebben a dologban nagyszerűen helytállt.
Tőle soha nem kap lovat a testvér. Pipogya szegény, még az ab
rakolás költségeit sem bírná előteremteni. S ha összekuporgatná
is a pénzt, átejtenék. Oyje büszke volt újonnan felfedezett tehetsé
gére. Szomjúhozott együgyű ravaszságának sikereire. Színlelt ár
tatlanságát förgetegesnek vélte.

Egy szép napon a bíróság, újabb lótolvajlás miatt, néhány hó
nap börtönre ítélte. Együgyű köpönyegben való irgése-forgása
nem segített. Vigyora megkövült. Valami szörnyűség böködött ki
benne. Nem ám, hogy egy kis börtön megártott volna neki. Hir
telen asszonyra, gyerekre gondolt. A tanyára a hegyek közt. A
meleg barna szobára. Jószágra, földre. A kellemesre, ami minden
napossá vált számára. Tumultus ágaskodott föl benne. Nyomaté
kosan szólt. Azt nyilatkozta, a bíróság fontolja meg, de kétszer, az
ítéletet. Nem fogadná el a büntetést. Otthagyják páran a fogukat.
A tanya a hegyekben feküszik. Egy nő meg egy gyermek nem
tudná egyedüllebírni a telet. Nyáron a szántást, aratást. Nincs az
egész határban markos legény segíteni. - A szakértő jogász
beavatkozott. Kényszerítő szükségállapot esetén egyesztendei
börtönbüntetésig nyugszik a szabadságvesztés büntetés, mindegy,
kiszabtak-e próbaidőt vagy sem.

Szabadlábon maradt. Kedveztek neki a paragrafusok. Eszten
dők múlva megismétlődött a bűneset. Megint elitélték. Megint
szabadlábon maradt. Megértette, nem üthet agyon senkit. Nem
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gyújtogathat házakat. Nem rabolhat az utcán. A törvénynek csak
kicsinyke hézagai voltak. Csak nagyfokú óvatosság és tartózko
dás révén lehetett keresztülbújni. Megelégedett azzal, hogy idege
neket kalauzoljon a hegyekben. Egy angolnak, akit rénszarvasva
dászatra kísért, apuskáját csórta el. Kirabolta, majd kereket ol
dott. Az angol nem várhatott rá, míg megindul a pör. Még azt se
gyanította, kivel van dolga. - Oyje felismerte, legföljebb egy
szokvány kis szerencse juthat ki neki, csíp-csup kópéságok. Valami
szörnyűség böködött ki benne. Töprengett, hogy s mint ronthatna
be bűntettlentil a világrend kerítése mögé. De agya gyöngécske volt,
meddőség maga. A kalandok gyönyörét fölemésztette a rengeteg
nappal, a rengeteg éjszaka. Már sandított rá a legtöbb ember.

Nehéz fölfogni, miért tűrte az asszony a férfit. De tűrte. Igaz,
csak hébe-hóba látott más fickót, mint ezt az egyet. Magasan fönt
a hegyen feküdt a tanya. Semmi út oda. Kisugárzott valami a fér
fiból, ami fölcsigázta és kielégítette. A kívánásnak és rettegésnek
ezt a hullámzását Oyje újra meg újra elboronálta. Majd olyan
vágytalanság ülepedett rá, amilyen csak magányosan nyugvó he
lyek lakóit tudja megtámadni, minthogy nekik, úgy tűnik - mi
helyt lemúlt róluk a nyomasztó kín - nincsen sorsuk. Elfelejtik
az embertársak halmazát, ha hallottak is harangozni róluk valaha.
Messze, messze van a véletlen. Üres határ a szomszédság. S egy
gyermeke is volt, egy fiú, a dúvadtól. Meddő maradt az első szü
lés után. Nem beteg vagy torzulástól megbélyegzett. Csak mintha
pecsét véglegesítené. Majdnem megbolondult a gyermeke iránti
szeretettől. A kicsi gyönyörű volt, mint egy falevél, egészséges,
mint a patak kvarc kavicsa. Az apja alakját lehetett sejteni a tere
bélyes testben. Noha szeme nem nedves égi kék, hanem súlyos
tus-feketeség volt. Szóval más volt, anyjára ütött. Az nem bánt
meg semmit. Ezt a kavargó és rendetlen szeretetet érezte csupán,
aminek híján semmi nem volna a világon úgy, ahogyan érzi egy
tüskéspikó, egy pók, egy tehén, egy kanca - a legédesebb,
leggyönyörűbb fiú iránti szeretetet. A legtarkább térdharisnyákat
kötötte neki. Nedves ajka csókjaival takarta be a gyermek arcát.
Megízlelte a parányi puha szájat és a hernyópillés szemeket, és a
gyűrött porcos fülcimpákat, és a kissé ragacsos, tág lyukacsú szé
les orrot. Kiment az istállóba, hogy megfejje a teheneket. Szagolta
az állatok melegét és trágyáját és irháját és lélegzetét. Leguggolt,
fejét a szarvasmarhák szegyébe fúrta, fejt. Dudorászni kezdett.

Fölkötötte magát, amikor a fiú kipendült, s úgy horkant, mint
egy ifjú csődör. Az anya szeretete már kívül rekedt a természeten.
- Fia olyan félénk volt, mint egy vadállat. Ahogy pillant, sem el
felejteni, sem titkát megfejteni nem bírom. Idegenszerű vád. És
meghökkenés, hogy létezik szomorúság, a sajátunk. - Tudom,
van egy bezárt világi rend, csöndben és képtelenül.

Báthori Csaba fordítása
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