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a fiú rémülten felriadt. Valószínűleg elaludhatott. Gyorsan orientálódott. 
Üres teherautó. Sötétség. Dermesztő hideg. A kamion rándult egyet, 
majd leállt. Hosszasan sípolt, sóhajtott egy utolsót, és a gépi lárma 

megszűnt. Valahol messze kutya ugatott. Ajtónyikorgás. A fiú összekupo-
rodott és várt. Két döngő lépés a vezetőfülke lépcsőjén. Felcsikordult a hó 
egy test súlya alatt. Hatalmas bádogos ajtócsapódás. Köhögés, mintha 
szövet szakadozna. Turházás. Hóba köpés. Két sercintés. Dohányserce-
gés. Mohó letüdőzés. Hosszú kilégzés orron át. Kulcscsörgés. Ropogott 
a hó a cipőtalpak alatt. A fiú összeszorította a szemét. Próbált nem tu-
domást venni a hidegről. A lépéseket fülelte. Valaki körbejárta a pótko-
csit. Újabb köhögés : zörej valahol mélyen a test üregeiben, valami moz-
gás a légcsőben. Hörgés férfi ádámcsutkában. Nyálsistergés félig össze-
szorított ajkakon keresztül. Rettenetes csend miután a nyál belefúródott 
a hóba. Egy kéz megérintette a ponyvát. A fiú megmerevedett félelmé-
ben. Érezte, ahogy minden izma megfeszül testében. A ponyva sarka 
megmozdult. Valaki a lökhárítóra lépett, feltornázta magát, és benézett. 
A fiú orrát cigarettafüst csapta meg. Próbált nem lélegezni. Pont felette 
cigarettavég izzott egy borotválatlan férfi állkapocsba élesen bemetsző-
dő száj sarkában. A cigarettavég eltűnt. A pótkocsi enyhén megingott, 
a tag leugrott a hóba. Kezével kifeszítette a ponyvát, és meghúzta a he-
vedereket. Bezárta a nyílást, amin át a fiú bejutott. Száraz hóropogás. 
Távolodó léptek. Köhögés valahonnan a távolból. Majd végre csend.

A motor hengerei kihűltek. A fiú a sötétséget fürkészte. Habozott, 
hogy megmozdulhat-e. Tudatosult benne, hogy rettenetesen éhes. Nem 
szabad megfeledkeznie az evésről. Utoljára reggel evett. Tizennégy órá-
ja. Egész nap semmit nem volt képes magába erőltetni. A szökés gon-

dolatára úgy összerándult a gyomra, hogy kissé meg is görnyedt. 
Kettő körül hányt. Torkán, combján és karján időnként 

szorongás futott végig. Az evés úgy egyálta-
lán problematikussá vált. 
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Már régóta figyelte : mintha valami leülepedett volna a gyomrában. Hasa jobb oldalán fu-
ra, elnyúló fájdalom hallatott magáról. A góc éjjel megkeményedett, legalábbis ez volt az 
érzése. Ott ülepedett le valahol az összes félelem. Hónapokon át halmozódott, azóta, mi-
óta útra keltek.

Mikor megbizonyosodott, hogy az autó közelében valóban nincs senki, felállt. Tenye-
rével a ponyvának támaszkodott. Más anyagból volt, mint gondolta. Vizsgálódva húz-
ta végig rajta a kezét. Durva, koszos műanyag. Fém vázra feszítve, mely a felső részét 
képezte a hasábnak, ami fogva tartotta. A hevederekkel meghúzott ponyva szoro-
san simult az oldalfalakhoz. Sehol nem lehetett kimászni. Felállt, körbejárta a fa-
lakat, és igyekezett kezét a műanyag és a fém közé betuszkolni. Sehol nem sike-
rült átdugnia az ujját.

Lehajolt a hátizsákhoz. Kotorászott benne egy darabig, majd előhúzott egy 
gondosan újságpapírba csomagolt kést. Egy egyszerű, műanyag nyelű konyha-
kést. Tenyerével kifeszítette a ponyvát, és beleszúrt. A penge azonban lecsú-

szott. A kés életlen volt. Figyelmesen megvizsgálta. Az él úgy tizenöt centis 
lehetett. Megérintette hüvelykujjával. A hegye kissé lekerekedett már. A fiú 
lehajolt, és kitapogatta az oldalfal fém vázát. Felkapta a fejét, néhány má-
sodpercig fülelt, majd mikor meggyőződött róla, hogy kint továbbra is 
csend honol, az élre köpött, és köszörülni kezdte a kést a szegélyen. Le-
tesztelte hüvelykujjával, és még egyszer végigment az él mindkét olda-
lán. Végül megélezte a hegyet. Nem ment tökéletesen, de tíz perc eltel-
tével mégiscsak sikerült egy kicsit lefaragnia belőle. A munka átmelegí-
tette. Megint érezte lábát és kezét.

Kifeszítette a ponyvát, és beledöfte a kést. A penge végre áthatolt raj-
ta. Olyan volt, mintha gumit szeletelne. A nyílás milliméterről millimé-
terre nőtt. A kés akadozott a vágatban. Annyira erősen szorította a nye-
let, hogy megfájdultak az ízületei. Félt, hogy keze lecsúszik a kés élére. 
Ismét hallatott magáról az éhség, gyomra összeszorult, és tompán fel-
mordult. Nyelt néhányat. A nyílás végre elég tágasnak bizonyult ahhoz, 
hogy átférjen rajta. Visszacsomagolta a kést az újságpapírba, és vissza-
rakta a hátizsákba.

Kinézett. Üres placc a sápadt holdfényben. Talán parkoló lehet. Nagy 
terepjáró gumiabroncsok nyomai. Nem messze egy behavazott mobil 
gép állt hidraulikus karral, melynek végén gigantikus vasfogó függött. 
Széttárt pofával lebegett a föld felett, mintha lesben állna. Kicsit arrébb 
farakások. Lehántott kérgű megmunkált fatörzsek.

A hóba dobta a hátizsákot, és maga is kezdett kikászálódni. Átdugta 
a nyíláson a lábát, és háttal nekiindult. Nehezen ment. A ponyva széle 
felgyűrte a dzsekijét és a pulóverét, majd fájdalmasan lehorzsolta ha-
sán a bőrt. Úgy érezte, hogy cipője orrával kitapogatta a lökhárítót, fel-
egyenesedett, ám lába hirtelen lecsúszott, ő pedig lezuhant. Csak any-
nyit hallott, ahogy fogai összekoccantak, amikor alsó állkapcsa bele-
akadt a ponyvába. Háttal a hóba esett. Olyan hangot hallatott, mint 
mikor az ember a levegőben kirázza a lepedőt. A hó felfogta az ütést, 
mégsem kapott hirtelen levegőt. Szikrázott valami a szeme előtt. Feke-
te szikrázás volt. Apró elektromos erecskék csaptak fel a sötétségben. 
Orrában és szájában is érezte. Édeskés rajzás a szájpadláson. Lükte-
tő pulzálás nyelvében és ínyében. Valahonnan ismerte ezt az érzést, 

egyszer mintha már átélte volna, futott át az agyán, ám minden 
gondolat azon nyomban felemésztette saját magát. Bele-

vesztek a fekete zizegésbe, és nyom nélkül eltűntek.
Végre fellélegzett. Száját akarata ellenére 

fura hang hagyta el. Oda nem 
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illő gyerek hang. Csendes cérna-
hangú sóhaj. Mint ahogy egy lázas gye-

rek felnyög álmában. Mellkasára tette a kezét, 
és még egyszer halkan felsóhajtott, mert fájt testében 

a légzés. Azután minden elcsendesült. Csak a távolban 
vakkantott egy kutya. Ettől teljesen magához tért. Újra látta 

a csillagokat, egyszeriben boldog volt, hogy képes levegőt venni. 
Nem történt semmi, csak elakadt a lélegzete. Megesik az ilyen néha.

Felegyenesedett. Kutya ugatott a távolban, de nem közeledett. 
Körös-körül nyugalom. Úgy tűnt, nem fenyegeti semmi veszély. 
Új energia áradt szét testében. Még megvan mindkét keze és lába. 
Még nincs akkora baj. Minden izmát érezte. Kinyújtózott. Betűr-
te pólóját a nadrágba, és ráhúzta a pulóvert meg a dzsekit. Hátára 
dobta a táskát, és összegörnyedve futásnak eredt a parkoló távo-
labbi részén lévő farakás irányába.

Körülnézett. Kutyaugatás hallatszott a falu irányából. A telepü-
lés homályba burkolózott. Két lámpát látott csak és néhány elké-
kült ablaknyílást a házak falán. Az ellenkező irányba indult. A há-
zakban biztos meleg van, ám azokat kerítés öleli körbe, mögöttük 
pedig kutyák. Már körbe se tekintett. Rohant a behavazott földúton. 
Maga előtt alacsony fák sötét erődítményét vélte felfedezni. Jobbra 
egy négyzet alakú mező. Balra újabb és újabb sötétben körvonala-
zódó farakás. Körökből épülő piramisok. A hósapkák alatt ketté-
szelt évgyűrűk mézarany kerekei. Némelyiken élénk piros jelölés. 
Fura, föld felett levitáló vörös hieroglifek. A dermesztő hidegben is 
érezte a gyanta átütő illatát. Volt abban a szagban valami melengető. 
De lehet, hogy csak a vér áramlott megint szét egész az ujjai végé-
be. Még nincs minden veszve, ismételgette a fiú. Mozogni kell. Pir-
kadatig gyalogolni fog. Elér valami országútig. Sínekig. Ott majd-
csak boldogul valahogy. Városra van szüksége. Itt túlságosan feltűnő.

Az út egy kapuba torkollott. Az erdőt drótkerítés vette körül. Eu-
rópa a korridorok, autópálya-felüljárók, logisztikai raktárak, és min-
denekelőtt kerítések összessége. A bátyja régebben mutatott neki 
fotókat kővárosokról, ám elképzelhetetlennek tűnt számára, hogy 
valahol ezek valóban léteznek. Átmászott a kerítésen, és berohant 
az erdőbe. Soha nem látott még ilyen erdőt. Mintha valaki számító-
gépes programmal szerkesztette volna. A fák mind három méter ma-
gasak voltak, négyzethálóban nőttek, és törzseik milliméter pontos-
sággal ugyanolyan távolságra voltak egymástól.

Lassított, szédülés fogta el. Olyan volt az egész, mint egy optikai csa-
lódás. Mintha egy helyben futna, körülötte semmi nem változott, a fák 
sora a végtelenbe nyúlt, körös-körül újabb és újabb identikus fatörzs su-
hant a távolba. Mérhetetlenül sóvárgott valamiféle hiba után. Bármiféle sza-
bálytalanság után. Egyetlen fa, ami magasabb, mint a többi. Egy árva ferde nö-
vésű, metszetlen szabad fa, bármilyen más fafajta, akármi, ami megzavarja ezt az er-
dő-paródiát. Mikor már tényleg úgy érezte, hogy egy rémálomban veszett el, az erdő 

algoritmusa váratlanul megváltozott. A fák két méterrel alacsonyabbak lettek. Kissé 
eltérő konfigurációban futott tovább. A fák geometriájának egyik koordinátája módo-

sult, ettől egy rövid időre megkönnyebbült.
Megállt, és levegő után kapkodott. Egy pillanatra lehunyta a szemét. Megdörzsölte az 

arcát. Hátrahajtotta fejét, és felnézett az égre. Telihold volt. Arra az egész rettenetes erdő-
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re higanyként tündöklő lepel te-
lepedett. A hó csillámlott. Minden fé-

mesen ezüstös, metalikus ragyogás valőrjei. Sa-
ját kezét szemlélte : valahogy hirtelen oda nem illőnek 

érezte, ökölbe szorította, majd kiengedte. Nem tartozott 
ide, egész lényével zavarta az embertelen táj tökéletes struktú-

ráját. A kezén egy szám volt : 107. Ismét futásnak eredt, és szá-
molta a fákat, amik mellett elhaladt. Ahogy leszámolt százhetet, las-
sított. Lépésben haladt tovább. Mindennek megvan a maga rend-
je. A tájnak, az erdőnek, az országútnak – így az anyag egyik hely-
ről a másikra való helyváltoztatásának csakúgy, mint a huzamosan 
fenntartható fejlődésnek. Eszébe jutott a bátyja : amíg együtt vol-
tak, testvére Wikipédia szócikkeket olvasott fel neki a telefonjáról. 
Angolul tanította, próbálta értelmezhetővé tenni számára az euró-
pai kontinenst. Ezt aztán a fiú később egyedül is folytatta. Elszá-
molt százhétig, és ismét futásnak eredt. A statisztika szabálya, tár-
sadalmi rétegződés, hídszerkezetek teherbírása, napi kalóriabevitel, 
az adatátvitel szabályai. Bátyja kivétel nélkül mindent felolvasott 
neki, próbálta felkészíteni az új életre.

Az erdő elfogyott. Pontosabban : földre kényszerült. A fiú előtt, 
ameddig a szem ellát kivágott fenyőmező. Kissé távolabb egy mé-
retes teherautó állt. Azonnal térdre vetette magát. Összegömbö-
lyödött, és hallgatózott. A kocsi körül nem észlelt mozgást, és úgy 
tűnt, hogy a vezetőfülke is üres. A teherautó magányosan ácsor-
gott, ablakait és szélvédőjét friss zúzmara nőtte be. Már egy ideje itt 
parkolhat, különben biztos felfigyelt volna a motorhangra. A fagy 
messze viszi a hangot. Minden lépés csikorog, a lélegzet és minden 
dermedt gallyzörgés is hallatszik. A motor hangját kilométerekről 
meghallotta volna.

Felegyenesedett, és az autó felé indult. Elesett fák közt lépdelt : 
egyik a másik mellett feküdt. Haláluk ugyanazon szabályokat kö-
vette, mint életük. A fagyott talajból rémülten meredezett a kivá-
gott fák csonkjainak szabályos sora, mint lefejezett csirkenyakak. 
A hófehér fa a holdfényben már-már természetellenesen ragyogott, 
felületén szivárgott a gyökerekből a nedv. Egyszerre tűnt nevetsé-
gesnek és rettenetesnek. Az autótól nem messze fura berendezés állt 

– egy bádog hengerszerűség fém lábakon. Egyik oldalára hálót csavar-
tak, a másikból az egy fa meredezett. A fiú úgy vélte, a gépezet a fák 
csomagolására szolgál : a teherautó platóján egyik a másik mellett állt 

fehér hálóba húzva. Képtelen volt felfogni, miért lenne valakinek háló-
ba csomagolt fára szüksége. De nem volt ideje ezen elmélkedni. A teher-

autó a bejáratnál parkolt, rögtön mögötte kapu és kerítés.
Átmászott a kerítésen, és leugrott a földre. A hóban lenyesett, üreges szá-

rak. Egyre ereszkedett mező, mely enyhe lankában végződött. Leszaladt : a lej-
tő alján hatalmas fehér négyzet. Befagyott vízfelület. Víztározó. 50x50 méter. Be-
tonnal megerősített partok. Szélén zsilip szerkezet. Körös-körül, szabályos távolság-
ra egymástól alacsony fakerítéssel határolt fiatal fák. Kissé távolabb egy másik mező 
kezdődött, horizontig nyúló fagyott tarló. A víztározó négyzetének közepén egy másik 
négyzet : befagyott nyílás a jégen. A vékony kéregnek még nem töltötte ki teljesen a nyí-
lást. Megnyalta száraz ajkát. Rettenetesen szomjas volt. Összeszorult a gyomra az éhségtől 
és a fáradtságtól, azonban a leggyötrőbb a szomjúság volt. Ledobta hátáról a táskát. Le-
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vette a dzsekijét. Egyből hatalmába kerítette a hideg. Szájából szaggatott, reszkető foszlá-
nyokban szállt a pára. Leguggolt, kinyitotta a hátizsákot, kivette az újságpapírköteget, ki-
csomagolta, és előhúzta a kést.

Körülnézett : indaként meredeztek a fák az ég felé szabályos távolságra egymástól, csak 
egyikük helyén éktelenkedett egy ottfelejtett, kikotort lyuk. Zúzmara borította, csupasz, 

ötméteres rudak. A fiú felállt a kerítésre, belekapaszkodott a fa törzsébe, és az egész fát 
meghajlítva leugrott a földre. Félt, hogy eltörik, a törzs azonban hajlékony volt, így 

szinte a földig le tudta húzni. Mindkét kezével a fát szorongatta, fogai között a kés 
műanyag nyele. Állkapcsában remegtek az izmok a hidegtől. Kinyújtotta a lábát, 
és óvatosan a jégre lépett. Még erősebben megmarkolta a fa törzsét, és próbaképp 
dobbantott egyet. Készen állt, hogy bármikor visszahúzza magát a partra, ám nem 
volt rá szükség, vastag volt a jég.

Kis lépésekben haladt a víztározó közepe felé. Addig ment, ameddig a fa te-
tején lévő utolsó ágak elértek. Végül már csak egy vékony kis indába csim-
paszkodott. Felnézett. Közte és a part közt boltívet képezett a fa. Tudta, hogy 
a vékony hajtás, amit szorongatott, úgyse tartaná meg, mégis sokáig této-
vázott. Nem igazán akarta elengedni. A víztározó közepén éktelenkedő 
fekete négyzet felé fordult. Szabályosnak tűnt. Valakinek ki kellett vág-
nia. Valakinek be kellett mennie a víztározó közepéig, és nyílást kellett 
vágnia a jégen. A nyílást fedő friss kéreg alatt valami hallatszott. Mint-
ha fodrozódna a víz.

Mintha alulról valami tompán dörömbölne. A fiú elengedte az ágat, 
a fa visszapattant, és felegyenesedett. Magához vette a kést, megmar-
kolta a nyelét, és továbbhaladt. Úgy tizenöt métert tehetett meg a part-
tól, majd további ötöt. Szinte a lyuknál volt már. A jég alatt valami rán-
gatózott, valami mocorgott. Képtelen volt kivenni, mi az. Még nem lá-
tott rendesen.

Tett még egy lépést, mire hirtelen lába alatt tompa, fagyos roppa-
nás hallatszott. A víztározó közepétől egész a partig elért, és visszatért 
a visszhanggal. A fiú érezte, ahogy a vér testéből a mellkasába, létfontos-
ságú szerveihez áramlott. Figyelte saját kezében a holdfényben ragyogó, 
reszkető pengét. Megfeledkezett a fagyról. Nagyon lassan négykézláb-
ra ereszkedett, és lefeküdt a jégre, hogy eloszlassa a súlyt. Látszott a lé-
legzete. Hallotta, ahogy rémülten ver a szíve.

Sokáig feküdt mozdulatlanul. A jég nem repedezett tovább. A lyuk 
már csak pár méterre volt. Közel járt már, szinte egy karnyújtásnyira. 
Most nem adhatja fel, próbálta tartani magában a lelket. Tovább kell 
menni, nem szabad feladni. Lassan mászni kezdett a befagyott nyílás irá-
nyába. Előre csúszott egy kicsit, megállt és fülelt. A fagyos felület a tes-
te alatt nem hallatott magáról. Centiről centire araszolgatott a lyuk fe-
lé. Most már biztos volt benne, hogy lent tényleg van valami. Valami 
újra és újra nekicsapódott a jégburoknak.

Szorosan megmarkolta a kés nyelét. Összeszedte minden erejét, és 
a jégbe szúrt. Az felcsikordult. A fiú arcába zúzott jégforgácsok repül-
tek. Újra és újra döfött a késsel, míg végül a kéreg beszakadt. Csobba-
nás hallatszott, ahogy alámerült egy jégdarab. Kezével letördelte, és ar-
rébb dobálta a szilánkokat a nyílás széléről. A fekete vízfelszínhez ha-
jolt, hogy igyon. Reszkető tenyerébe vizet mert, és mohón szürcsöl-

ni kezdte. Jéghideg volt. A vízzel együtt a hideg is átjárta testét. 
A szájától kezdett terjedni torkán át egész a gyomráig. Re-

megett a hidegtől, mégis tovább szürcsölt. Nem tud-
ta abbahagyni. A víz édes volt. Rég nem ér-

zett ilyen édes aromát.
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Hirtelen valami megmozdult a mélyben. Aztán megint. Ezüstösen fénylett a víz felszí-
ne alatt, majd azonnal nyoma veszett a sötétségben. Csak pillanatokkal később tudato-
sult benne, hogy halak voltak. Kövér, pikkelyes test csillant meg a holdfényben, és azon 
nyomban el is tűnt. Halak ! A kezdetben riadt hangok a felszínen egyre bátrabbakká vál-
tak, és közelebb merészkedtek. Lenyűgözve figyelte őket. Fogytán lehetett már a levegő 
a víz alatt, gondolta. Kevés volt az oxigén. A halak fuldokoltak. Lehet, hogy mind el-
pusztult volna. Addig rohamozták volna hasztalan az áthatolhatatlan falat, míg egyik 
a másik után magatehetetlenül a mélybe nem süllyed.

Egyre kevésbe féltek. Sorra érkeztek a többiek. A levegő csábító vonzásában 
iparkodtak, hogy a víztükör ellentétes oldaláról ihassanak. A fiú nem vesztegette 
az időt, felhajtotta pulóvere ujját, és a perem fölé hajolt. Óvatosan, milliméter-
ről milliméterre a víz alá merítette tenyerét. Végül könyékig elmerült. A víz me-

legnek tűnt. Tudta, hogy nem az, mégis úgy érezte, hogy az őt körülvevő fagy-
hoz képest melegít. A halak először riadtan elmenekültek, de aztán lassan-

ként visszaszállingóztak, és kezdtek hozzászokni a karjához. Érezte, ahogy 
időnként elsuhant néhány a tenyere alatt. Mozdulatlanul várt, egész teste 
remegett a hidegtől. Beharapta alsó ajkát. Még néhány pillanat, mondta 
magában, pár másodperc. Figyelte, ahogy egymáshoz dörzsölődnek, és 
ahogy falják a vízbe szűrődő levegőt.

Összeszorította a fogát, és kirántotta a kezét, az egyiket tenyerével 
alámarkolta, a víz kifröcskölt a levegőbe, a hal pedig a jégre esett. Úgy 
egy méterre a lyuktól. A fiú figyelte, ahogy vergődik. Félt újabb heves 
mozdulatot tenni. Kinyújtotta a kezét, és próbálta elkapni. A sikamlós 
testet a jéghez szorította, ám a hal túl fürge volt, azonnal kisiklott kezei 
közül, és a lyuk felé ugrott. A fiú megrémült, hogy visszaesik a vízbe, és 
egy gyors karlendítéssel arrébb dobta a halat. Felnézett, és tekintetével 
követte, ahogy jó hat métert csúszott a jégen. Csapott egyet a farkával, 
felpenderült a levegőbe, majd visszaesett. A jég kemény volt, mint a kő. 
Rémülten feküdt, és csak mechanikusan, görcsösen csapkodott farok-
uszonyával. A fiú a halhoz csúszott. Biztonságos távolságra a lyuktól óva-
tosan négykézlábra emelkedett, tovább mászott, majd teljesen felegye-
nesedett. A jég tartott. Elért a halhoz, és egy rúgással a parthoz lökte. 
Belekapaszkodott a fa ágaiba, és visszavánszorgott a partra.

Vizes lett a pulóvere ujja. Mikor próbálta visszatűrni, rájött, hogy az 
anyag ilyen rövid idő alatt is kővé dermedt a fagytól. Felvette a dzsekijét, 
keze azonban úgy remegett, hogy nem tudta felhúzni a cipzárt. Nyitva 
hagyta. Remélte, hogy hamarosan felmelegszik. Valahol a távolban fu-
ra hangra lett figyelmes. Kutyaugatásra hasonlított, csak a torok mélyé-
ről jött. Tekintete átfutott az erdő sötét sziluettjén. A kutyák nem így 
ugatnak, tűnődött. Milyen állat adhat ki ilyen hangot ? Fülelt. Az volt 
az érzése, hogy most máshonnan hallatszott. Tekintetével a környéket 
pásztázta, mást azonban nem hallott.

Át kell melegednie. Fejét az ég felé emelte, mintha kisilabizálhat-
na belőle valamit. A hold a zenitjén járt. Kristályosan csillámlott a fa-
gyos levegő. Minden élesen, már-már természetellenesen tisztán látszott 
benne, mint valami optikai lencsén keresztül. A dolgok légies karimá-
ja, az ágak, a szárak, a fák elszáradt koronája, a diagramokhoz hason-
latos, szerteágazó halott növények. Feltámadt a szél. Nem volt ró-

zsás a helyzet. A látóhatáron felhőfoszlányok gyülekeztek. Va-
lami közeledett. A szél csípte az arcát. Sietve körbetekin-

tett. A hal magányosan vergődött a jégpáncél fehér 
felületén. Bizonyos időközönként erőtlenül 

elernyedt, és csak kopoltyújá-
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val legyezett tehetetlenül. Majd 
megint nekifeszült, és néhányszor föld-

höz csapta magát.
Fázott. Vajon menjen vissza a faluba ? Nyelt egyet. 

Tele van kutyákkal. Jobb utat kell találnia. Az országutak 
városokba torkollnak. Feltétlenül szüksége van egy telefonra. 

Mindenütt hemzsegnek a telefonok, valahol majd szerez egyet, 
még ha lopnia is kell. A telefon minden. Lámpa, térkép, szótár, 
emberi hang. Iránytű. Hogy végre tisztában legyen a négy világtáj-
jal. Legalább egy hülye iránytűje lenne. Az mindig észak felé mu-
tat. Egy csomó időt megspórolna. Mindig tudná, merre kell men-
ni. Egy iránytű, ami egyfolytában a bátyja felé vezető utat mutatja.

Már egy egész hónapja volt telefon nélkül. Az őrizetben tilos 
volt a használatuk. Elvették a telefonokat, a tableteket és a számí-
tógépeket is. Az emberek zúgolódtak, tiltakoztak. Ő maga majd-
nem verekedésbe keveredett. Elkapta az egyik őr kabátujját, mi-
kor az hátat fordított neki. Meg kell találnom a bátyámat, ordította 
a férfinek. A földre teperték, és valamit a képébe üvöltöttek. A lá-
zadás ezzel felszámolásra került. Telefont végül egy irakitól sikerült 
szereznie, aki a motozás során valahogy el tudta azt rejteni. Csak-
hogy nem tudott felcsatlakozni az internetre. Megpróbálta tárcsáz-
ni bátyja számát, de az már rég nem létezett.

Zománcos koccanásokra lett figyelmes. A fogai. Feleszmélt. Ijed-
ten konstatálta, hogy a földön ül. Egyből felpattant. Remegő kéz-
zel elővett egy nejlonzacskót a táskájából, és kiszórt belőle néhány 
dolgot. Egy pólót, egy fogkefét és egy fésűt. Üres zacskóval a kezé-
ben visszament a jégre, és beletette a halat. A nejlon alatt szirom-
ként nyitódott és záródott a kopoltyúja.

Visszamászott a partra. A víztározótól az erdő másik végébe föld-
út vezetett. Futásnak indult rajta. A test maga is képes egy kis hőt 
termelni, ha mozog, állapította meg. Az inakat átjárja a vér, és köl-
csönösen melegítik egymást. Nem fagyhatott át annyira, mondo-
gatta magában riadtan. Belehúzott. Lába döngött a kővé dermedt 
talajon. Körbe-körbe csak zúzmara borította földtúrások. Az út-
nak már rég nyoma veszett a hó alatt. Átfutva a mezőn, elért az er-
dőhöz. A testét átjáró hideg csak vonakodva adta át helyét a vérnek. 

Tudta, hogy most nem állhat meg. A halat a hóna alá csapta, hogy 
futás során nehogy beleakadjon a lába. Érezte, hogy feszül az állat tes-
te a zacskóban. A lanka megtört, és hirtelen meredek lejtővé változott. 
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