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A földmérő barátom lakása a negyedik emeleten volt, és ebben a lakásban renge-
teg fa volt.

Nemcsak a bútorok, az ablakok és az ajtók, hanem a padló is, némelyik fal és 
a nappaliban a mennyezet egy része is fából volt, a bútorok és az ajtók melegbarna fából, 
a lépésekre halkan megreccsenő hajópadló pedig sötétre lakkozott, helyenként fekete cso-
mókkal pettyezett fából.

És nem takarékoskodtak az anyaggal, ezt újra és újra meg kellett állapítanom magam-
ban, hisz minden ajtó, minden ablakkeret vastag volt, a székek, az asztalok, a szekrények 
kifejezetten súlyosnak tűntek, és ettől a sok fától, emlékszem, olyan érzésem volt, mintha 
nem egy korszerű, nagypolgárian tágas lakásba, hanem egy faházba, egy erdei menedék-
házba érkeztem volna, mely hosszú séták közti csendes pihenésre szolgál.

A következő napokban tényleg csak pihenésre, a hosszú járkálások közti rövid szünetek 
eltöltésére használtam a szobát, melyet a barátom a rendelkezésemre bocsátott, de a lakás 
erdei faház jellege csak látszat volt, mint ahogy Brüsszelben később is gyakran tapasztaltam, 
hogy a látható dolgok mögött egy másik réteg, az úgynevezett valóságnak egy mélyebb ré-
tege található, hiszen ez a lakás nagyon is korszerű volt, annyira korszerű, hogy a zuhanyo-
zófülke használatához például segítséget kellett kérnem.

Azon az estén, mikor megérkeztem, a barátom egyébként nem az első, nem a második, 
hanem csak a harmadik vagy a negyedik csengetésre jelentkezett, és aztán megfigyeltem, 
hogy ezt mindig így csinálja, nem az első vagy a második, hanem csak a harmadik vagy 
a negyedik csengetésre jelentkezik, és többször meg akartam tőle kérdezni, hogy ezt miért 
csinálja, de mire a negyedik emeletre felértem, mert ebben az épületben nem volt felvonó, 
lépcsőzni kellett, addigra rendszerint elfelejtettem, és végül nem kérdeztem meg.

Az első estén még lejött elém, kinyitotta a ház kapuját, megölelt, a vállaimat barátian 
megveregette, örült nekem, én is örültem.

Kérdezte, hogy milyen volt az út, és hogy megéheztem-e, én pedig mondtam neki, hogy az 
út jó volt, köszönöm, elég jól utaztam, és a legutóbbi pihenő alkalmával a két utolsó szend-
vicsemet is megettem, de vékonyak voltak, úgyhogy tudnék enni valamit, mire felnevetett, 
és még mindig ugyanúgy nevetett, ugyanazzal a göcögő, nyerítésre emlékeztető nevetéssel, 
melyet nagyon régről ismertem, és azt javasolta, hogy vigyük fel a csomagjaimat, szívesen 
segít, ha valami még van a kocsiban, és utána nézzük meg, hogy a vacsorából mi maradt.

A nappaliban már szépen meg volt terítve, egy vastag lábú, ovális asztalon két tányér, két 
karcsú pohár, mellettük csillogó evőeszközök és összehajtott szalvéták.
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Ez a nappali egy belső udvarra, pontosabban egy téglaházakkal körülvett, teraszosan 
emelkedő, tágas kertre nézett, és miután a  tengeri falatokból álló könnyű vacsorát elfo-
gyasztottuk, fogtuk a poharainkat, kimentünk a széles erkélyre, és néztük a házakkal kör-
bevett kertet, néztük a virágokat, az alacsony bokrokat, a vékony törzsű fákat, és beszél-
gettünk, vagy inkább csak ő beszélt, mivel ezen az estén, hogy a zavaromat oldjam, legin-
kább én kérdeztem őt.

Fák voltak a lakás másik oldalán is, az utca felől, mindkét utcai szoba az említett park-
ra, a terebélyes platánokra nézett.

A jobb oldali szobát kaptam, ez volt a vendégszoba, és ez gyakorlatiasabb megfontolá-
sokból is kedvezőnek bizonyult, a jobb oldali szoba ugyanis közelebb volt a fürdőszobá-
hoz és a bejárathoz, ami nagyobb szabadságot adott, úgy éreztem, hogy nyugodtan járkál-
hatok, bármikor jöhetek és mehetek, nem fogom zavarni a barátom.

Az ablakból a magas platánok nedvesen fénylő koronáit láttam, balról pedig, a nagy 
park közepén, egy hatalmas diadalívet, melyet erős fényekkel világítottak meg minden ol-
dalról, így éjjel is nézhettem a lovakat, melyek a masszív épület tetején ágaskodtak, daga-
dó izmokkal, megbokrosodva, habár ezeket a dagadó, megfeszült izmokat csak később, éj-
fél körül vehettem jobban szemügyre, mikor lementem, hogy lefekvés előtt sétáljak egyet.

A földmérő barátom egyébként már nem földmérő volt, évek óta, helyesebben évtize-
dek óta egy menekültekkel foglalkozó alapítványnál dolgozott, és mivel a helyzet, ahogy 
mondta, egyre csak romlik ezen a téren, ezért az alapítványnál egyre több dolguk volt, úgy-
hogy valamivel tizenegy után elnézést kért, amiért magamra hagy, de jelenleg is egy nehéz 
tárgyalási sorozat kellős közepén vannak, mondta, az elmúlt napok meglehetősen kime-
rítették, és van esély rá, hogy a következő menet még keményebb lesz, úgyhogy még egy-
szer elnézést kért, neki most le kell feküdnie, mondta, reggel nagyon korán indul, munka 
előtt még néhány dolgot el kell intéznie, de én csak maradjak, igyam meg a bort, a hűtő-
ben pedig találok reggelit, szóval érezzem otthon magam, vagy inkább érezzem magam sok-
kal jobban, mint otthon, mondta, és tényleg elcsigázottnak tűnt, a szemei sarkában egyre 
mélyebben rajzolódtak ki a ráncok, holnap este viszont folytatjuk, mondta, nagyon érdek-
li, hogy mi van velem, és ha lehet, majd a rózsákat is meséljem el.

Nem bántam, hogy aludni megy, mivel én is fáradt voltam, és a rózsákról most különben 
sem lett volna kedvem beszélni, ami pedig a bort illeti, a végén már nem esett jól, nem ittam 
meg, a maradékot a lefolyóba öntöttem, és aztán a szobámba mentem, hogy kicsomagoljak.

Az ingeket, vagyis a két ingemet, melyet magammal vittem, vállfára akasztottam, és be-
raktam a szekrénybe, a zoknikat, a gatyákat, a rövid ujjúkat szépen eligazítva a polcokra tet-
tem, a zacskóba tekert papucsot is kicsomagoltam, majd fogtam a pizsamát és a neszeszert, 
hogy a fürdőszobába menjek, de az ajtóban megálltam, mivel úgy éreztem, hogy nincs még 
kedvem lezuhanyozni, és akkor egy ideig csak álltam, és vártam, hátha megjelenik valami-
lyen szabály a fejemben, ami eldöntheti, hogy mi legyen, de semmilyen szabály nem je-
lent meg, úgyhogy visszamentem, a pizsamát és a neszeszert az ágyra tettem, és az ablak-
hoz léptem, hogy onnan nézelődjek.

Ekkor láttam meg, balról, a fák között, az erős fényekkel megvilágított diadalívet, job-
ban mondva innen csak az egyik sarkát láthattam, a nagyobb részét ugyanis elfedte egy má-
sik épület, mely közvetlenül mellette állt, és mint később, másnap vagy harmadnap meg-
tudtam, a hadtörténeti múzeum épülete volt, így tehát a diadalív nagyobb része takarásban 
volt, ezért a szobám ablakából csak a lovak fejét láthattam, melyek úgy néztek ki, mintha 
levágták volna őket, és odahelyezték volna, szép sorban egymás mellé, az épület tetejére.

A következő napokban sokat néztem ezeket a levágott lófejeket, sokszor és sokáig néz-
tem őket.
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Ilyenkor mindig vagy majdnem mindig ugyanazok a gondolatok jutottak eszembe, mint 
ezen az első éjjelen, habár nem rögtön, nem az első percben jutottak eszembe, mert mikor 
az ablakhoz léptem, akkor egy darabig rendszerint más dolgok jártak a fejemben, de utá-
na furcsa szédülés, enyhe rosszullét fogott el, és kezdtek megjelenni ugyanazok a gondola-
tok, melyek az első éjjelen gyötörtek.

Nincsenek rózsák, nincs feleségem, nincs rendes munkám, semmi nem lett belőlem.
Ezek a nehéz gondolatok jelentek meg, miközben az ablaknál álltam, és a levágott lófe-

jeket néztem, de mégse húztak le, nem vittek magukkal egyre mélyebbre, éppen ellenke-
zőleg, arra ösztönöztek, hogy felidézzem, hogy újra eszembe hozzam azokat a kérdéseket, 
melyeket még útközben, valahol a német autópályán fogalmaztam meg magamnak, vagy 
talán helyesebb lenne, ha úgy mondanám, hogy megfogalmazódtak, valaki vagy valami 
megfogalmazta őket bennem, és ezeket a kérdéseket aztán a következő napokban is több-
ször elmondtam, és mindig ugyanabban a sorrendben mondtam el őket, mert így éreztem 
jónak, ebben a sorrendben hangzott megfelelően a kérdések ritmusa.

Honnan jövök, miért indultam el, mit keresek, hova szeretnék eljutni innen.
Ezeket mondogattam, ezeket a kérdéseket ismételgettem magamban, a ritmus pedig a ze-

néből jött, máshonnan nem nagyon jöhetett, mivel útközben, a német autópályán valami-
lyen komolyzenei adókat hallgattam, de a válaszokkal nem foglalkoztam, nem a válaszok 
miatt mondtam el magamnak újra és újra a kérdéseimet, hanem azért, mert miközben is-
mételgettem őket, egy idő után úgy éreztem, hogy valami megmozdul bennem.

Mélyről, belülről, egészen bentről indult, és átjárt, lassan, fokozatosan kitöltött, mint-
ha feltöltene valamivel, így éreztem, és most se tudom másként mondani, csak így, hogy 
mintha valami kezdett volna feltölteni erővel.

A válaszokat nagyjából tudtam, hogyne tudtam volna.
Tudtam, hogy miért indultam el, hiszen az életem megakadt, újra megakadt, és megint 

nem tudtam felvenni a kezemből kiütött fonalat.
Jó lett volna megérteni, és ha lehet, akkor szerettem volna más irányba terelni a sorso-

mat, vagy ha ez nem lehetséges, akkor szerettem volna legalább szünetet tartani, megpi-
henni, fellélegezni, ezért indultam el.

Az erőt viszont, amely már útközben, és aztán később, a vendégszoba ablakánál állva 
megmozdult bennem, még nem nagyon ismertem.

Távolról, bizonytalan körvonalakkal emlékeztetett ugyan valamire, amit régen, nagyon 
régen már éreztem, éppen ezért megpróbáltam a nyomába eredni, kitapogatni, kipuhatol-
ni, hogy honnan jön, honnan ered, és mi lehet az, amire távolról, bizonytalan körvonalak-
kal emlékeztet, de csak vigyázva, óvatosan tapogatózhattam, mert ha gondolkozni kezd-
tem rajta, akkor könnyen eltűnt, elillant, mint a rózsa illata a megmozduló szélben, ilyen-
kor várni kellett, meg kellett várni, hogy újra megjelenjen, de jött, egy idő után visszajött, 
és akkor kezdtem megnyugodni, hogy nem kell félnem, nem fogom elveszíteni, mert hoz-
zám tartozik, velem van, talán már mindig velem lesz.

Később, néhány nap múlva, azt is gyanítani kezdtem, hogy amit érzek, és amit jobb szó 
híján erőnek nevezek, abba az irányba mutat, és alighanem pontosan oda vezet, ahova sze-
retnék eljutni innen, de ezen továbbra se nagyon gondolkoztam, elég volt, ha figyeltem, elég 
volt, ha ismételgettem magamban a kérdéseimet, és hagytam, hogy ez a valami, ez az erő 
megmozduljon, átjárjon, kitöltsön, és közben valami szokatlan, különös bizsergést éreztem.

Azon az estén, azon a bizonyos első estén tehát, mikor az ablaknál álltam, és a levágott 
lófejeket néztem, enyhe rosszullét jött rám, de még időben, talán az utolsó pillanatban, mi-
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előtt késő lett volna, mondogatni kezdtem ezeket a kérdéseimet, mintha csak szembe akar-
tam volna helyezni őket azokkal a nehéz gondolatokkal, melyek a fejemben zúgtak, és ez 
bevált, ez működött, mert a szédülés csillapodni kezdett, a rosszullét fokozatosan enyhült, 
és mikor szép lassan megszűnt, akkor pedig kihúztam magam, és mélyet sóhajtottam, mint 
ahogy vadalás és gazolás közben szoktam, mikor a sok hajolás, görnyedés, guggolás után 
felálltam, hogy kiegyenesítsem a derekam.

Tudtam, hogy nem lenne jó, nem szabad lefeküdnöm ilyen állapotban, pedig fáradt 
voltam, éreztem, hogy aludnom kellene, mégis fogtam inkább a dzsekimet, és lementem, 
hogy lefekvés előtt sétáljak egyet.

A ház előtt egy ideig vártam, hol jobbra, hol balra néztem, de sehogy nem tudtam el-
dönteni, hogy merre induljak.

Végül arra gondoltam, hogy ha körbesétálom a parkot, akkor ez mára éppen elég lesz, 
úgyhogy kikerültem egy nagy rakás homokot, átmentem az út másik felére, és csak ott vet-
tem észre, hogy a park kerítésén túl egy keskeny gyalogút vezet, ami jónak ígérkezett, mégse 
lendültem át a kerítésen, noha alacsony volt, derékig se ért, és a következő napokon több-
ször átlendültem rajta, de ezen az estén még óvatosabb voltam, elmentem inkább a bejára-
tig, ami nem volt messze, gyorsan odaértem, kapu viszont nem volt a kerítésen, a bejáratot 
mindössze néhány lépcső képezte, a park ugyanis, még nem mondtam, az utca szintjénél 
mélyebben feküdt, aki tehát a parkba látogatott, annak le kellett mennie ezeken a lépcsőkön.

Erről nekem a rózsák jutottak eszembe, mert mikor a rózsákhoz mentem, akkor is lefelé 
kellett mennem, a hídnál vagy a zsidó temetőnél le kellett mennem a part alá.

A platánok már hullatták a nagy, sárgászöld leveleiket, ősz volt, átnedvesedett, puha sző-
nyegen lépkedtem.

A belgák néhol összekaparták, kupacokba és halmokba gyűjtötték őket, de a legtöbb he-
lyen ott hagyták, a park nagyobb részét és a kerítés mellett vezető keskeny gyalogutat vas-
tag avar borította, éppen úgy, ahogy nálunk szokta, gondoltam.

Lehet, hogy az ilyen esetleges, szinte elhanyagolható egybeesések miatt nem éreztem sem-
mi különöset, pedig Brüsszelben voltam, és ez nem volt kevés, számomra legalábbis nem, 
hiszen még soha nem voltam ennyire messze a rózsáinktól, valamit tehát éreznem kellett 
volna, de semmit nem éreztem, inkább csak annyi tűnt fel, hogy ezek szerint a rózsákkal 
mérem, hozzájuk viszonyítom a távolságot, amit megtettem.

Ha néhány héttel korábban azt mondta volna nekem valaki, hogy hamarosan Brüsz-
szelben fogok sétálni a nedves avaron, akkor valószínűleg hülyének néztem volna, most vi-
szont tényleg ott voltam, a nedves avaron járkáltam, és egyre azt mondogattam magam-
ban, hogy Brüsszelben vagyok, a nedves avaron járkálok, és közben csak annyit éreztem, 
hogy a cipőm orra átázott.

Az éjszaka viszonylag csendes volt, csak valami mélyről jövő, morajló, halkan lüktető bú-
gást hallottam, és ez a hang egyre erősödött, ahogy a park végéhez közeledtem.

Hogy melyik végéhez, azt nem tudom, egyelőre még nehezen tájékozódtam, és ami azt 
illeti, ezzel a parkkal kapcsolatban később is zavarban voltam.

Azokban a napokban, amíg a barátomnál laktam, tulajdonképpen végig olyan érzésem 
volt, mintha ebben a parkban pontosan fordítva állna minden ahhoz képest, ahogy a térkép 
mutatja, és erre a zavarra később még lehet, hogy visszatérek, de előbb elmondom, hogy 
hét vagy nyolc perc után a park végéhez értem, ahol a gyalogút derékszögben balra fordult, 
én pedig követtem az irányát, mentem tovább ezen az úton az esőszagban, hogy a park túl-
só oldalán, ahogy eredetileg terveztem, a barátom házához visszatérjek.
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A parknak ebben a sarkában, úgy emlékszek, hogy egy imaház állt, egy muzulmán ima-
ház, karcsú toronnyal, a torony tetején ferde félholddal, mint ahogy Boszniában is láttam, 
az imaház körül pedig rózsák voltak, minden irányba hajlongó, magasra felszökő, sárga fu-
tórózsák, és akkor megállapítottam magamban, hogy ezek a muzulmán rózsák az első ró-
zsák, melyekkel Brüsszelben találkoztam, de nem álltam meg, hogy közelebbről megnéz-
zem őket, ezen az első estén járkálnom kellett, úgyhogy mentem tovább.

Az is lehet, hogy nem jól mondom, könnyen lehet, hogy a muzulmán imaház a park 
másik végében állt.

A morajlás, a mélyről jövő, lüktető búgás mindenesetre ezen a részen tovább erősödött, 
és már nem olyan volt, mintha mélyről jönne, ez a hang inkább kintről, a szabadból jött, 
noha egy ideig még tompának, fojtottnak tűnt, de hamarosan ez is megváltozott, és akkor 
azt láttam, hogy a nedvesen csillogó fűben rés keletkezik, mintha a föld megnyílna előt-
tem, és mikor közelebb értem, akkor nem volt kétség, tényleg ez történt, a park közepén 
a föld megnyílt előttem, és a mélyből egy több sávos út emelkedett fölfelé, mely jobb kéz 
felől, a parkon kívül érte el az utca szintjét, ahol rögtön egy körforgalomba torkollt, azon 
túl pedig, ha jól láttam, egy magas házakkal övezett sugárútban folytatódott.

A kavicsokkal felszórt, keskeny gyalogút, melyet követtem, ezen a szakaszon kiszélesedett, 
kissé megemelkedett, és hídszerűen átívelt a mélyből jövő autóút felett, majd újra szűkebb 
lett, és eredeti alakját visszanyerve haladt tovább a park szélén, az alacsony kerítés mellett.

A forgalom gyér volt, de folyamatos, a park gyomrából surrogó kerekű gépkocsik és 
nagy, fekete teherautók jöttek föl a sugárútra, vagy pedig fordítva, a sugárútról ereszked-
tek le a föld alá, hogy eltűnjenek a narancssárga fényekkel kivilágított alagútban, és miköz-
ben átgyalogoltam felettük, arra gondoltam, hogy bennem is így jönnek föl, így emelked-
nek felszínre, és ugyanígy süllyednek vissza, különös ritmusban, a szomorúság autói, me-
lyeket a feleségem vezet, jobban mondva a volt feleségem, rövidre nyírt hajjal, és így jön-
nek föl, így emelkednek felszínre, és ugyanígy süllyednek vissza a kétségbeesés nagy, fekete 
kamionjai, telepakolva rózsákkal, dugig teletömve apám rózsáival, gondoltam, aztán men-
tem tovább, folytattam az utam, a cipőm addigra teljesen átázott, kezdett fázni a lábam, és 
nagyon kellett volna hugyoznom is már, úgyhogy kinéztem egy sötétebb bokrot, odamen-
tem hozzá, és ezúttal nem kellett sokáig várnom, könnyen megindult, habár a farkam még 
mindig félrehordott, de ez már így marad, gondoltam, lehet, hogy örökre így marad, majd 
visszatértem a keskeny gyalogútra, mentem tovább a nedves avaron, és mikor a park túlsó 
oldalához értem, akkor a gyalogút megint balra fordult, én pedig követtem az irányát, bal-
ra fordultam, és folytattam az utam, mentem visszafelé a park túlsó oldalán.

A következő percben aztán mégis megálltam, mert egy különös alakot vettem észre a fák 
között, egy hóbortos alakot, aki hosszú szalagot erősített két fa közé, és ezen egyensúlyozott, 
vagyis csak próbált egyensúlyozni rajta, de két vagy három lépés után mindig megbillent, 
és akkor már hiába mozgatta, hiába rángatta ide-oda a feje fölé emelt karjait, a következő 
pillanatban a talajon volt újra, a fehér szalag pedig felpattant a magasba.

A park egyébként üres volt, vagy majdnem üres, csupán egy vagy két biciklis húzott el 
időnként mellettem, úgyhogy nem sokan láthatták a kötéltáncos kudarcát, könnyen lehet, 
hogy éppen emiatt gyakorolt ezen a kései órán, mindenesetre nem adta föl, a hosszú, fe-
hér szalag újra és újra megfeszült, és egyenlőtlen szárú, elnyújtott V betűt rajzolt a fák kö-
zé, mikor az alak rálépett, hogy tovább gyakorolja az értelmetlen mutatványát.

Egy ideig néztem, de ráuntam, nem volt érdekes, mentem tovább, folytattam az utam, 
hogy a parkot megkerüljem, és a barátom lakásába visszatérjek.
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M ár nem mindenre emlékszem, és főként nem mindenre emlékszem jól, ezért meg-
lehet, hogy mikor a házból kiléptem, és a nagy homokrakást megkerülve átmen-
tem az út túlsó felére, akkor nem jobbra, hanem balra indultam.

Ezzel a parkkal kapcsolatban, ahogy említettem, végig zavarban voltam, és tulajdonkép-
pen ma sem tudom hiánytalanul összerakni a fejemben, hogy pontosan hogyan álltak a dol-
gok, hol volt a diadalív, hol volt a muzulmán imaház, hol voltak ebben a parkban a szob-
rok, de végső soron mellékes, hogy merre indultam, mivel csak annyit szerettem volna el-
mondani, hogy a tervemet végül mégse teljesítettem.

Nem kerültem meg a parkot, mert nem sokkal azután, hogy elhagytam a kötéltáncost, 
a bokrok és a fák ritkulni kezdtek, és mikor a lehajló ágak közt megláttam a diadalívet, 
akkor a következő elágazásnál balra fordultam, és bementem középre, a parkot ugyanis, 
ezt még nem mondtam, belül is kavicsokkal felszórt gyalogutak szelték át, néhol kereszt-
ben, máshol hosszában, megint máshol átlós irányban haladtak ezek az utak, a követke-
ző elágazásnál tehát balra fordultam, és bementem a park közepére, ahol a tér kinyílt előt-
tem, ezen a részen ugyanis nem voltak fák, a park közepén egy tisztás volt, egy virágágyá-
sokkal beültetett nagy, füves tisztás, távolabb pedig, a hosszú virágsorok végén, a diadalka-
pu állt, büszkén és masszívan, zöldes fényekkel kivilágítva, és mikor a park közepén jobb-
ra fordultam, akkor a diadalkapu éppen szembe került velem, és a tetején vadul vágtattak 
felém a megbokrosodott lovak.

Én is elindultam feléjük, de nem vágtattam, a múltkori falba rúgástól még mindig fájt 
valamennyire a lábam, úgyhogy nem vágtattam, hanem csak ökölbe szorítottam a kezem, 
és így mentem a virágágyások közt, mentem a megbokrosodott, zöld lovak felé.

Ezen a részen nem voltak fák, így lehullott levelek se voltak, a homokszínű kavicsok ned-
vesen csikorogtak a lépteim alatt.

Virágok közt mentem, mondom, de nem tudnám megmondani, hogy milyen virágok 
voltak, lehet, hogy dáliák, lehet, hogy begóniák, legalábbis ezek a nevek jutnak most eszem-
be, habár nem tudom, hogy pontosan hogyan néznek ki a dáliák és a begóniák, a virágokat 
illetően, bevallom, elszomorítóan tudatlan vagyok, és nemcsak a virágokkal, hanem a fák-
kal, a bokrokkal, a madarakkal és még sok minden mással így vagyok, leginkább mégis az 
emberi dolgokkal kapcsolatban vagyok tudatlan.

Nézem az emberi dolgokat, és nem értem őket, figyelem a történéseket, próbálom ke-
resni köztük az összefüggéseket, és nem nagyon találom őket.

Ki tudja, hány utast hoztam vagy vittem már a kocsimmal, és hogyha beszéltek, akkor 
meghallgattam őket, nem mindegyikük beszélt, de ha valamelyikük beszélni akart, akkor 
meghallgattam, amit mondott, ki tudja, hány történetet hallottam útközben, mikor fuva-
rozóként dolgoztam, és ezektől a történetektől mégse lettem okosabb, a férfiakat is, a nő-
ket is végighallgattam, de a férfiakat és a nőket illetően egyaránt tudatlan maradtam, és 
ugyanez a helyzet a fiatalokkal, az öregekkel, a betegekkel és az úgynevezett egészségesek-
kel kapcsolatban.

Magamat is figyeltem, magamat egy időben sokat figyeltem, de mit mondjak, a legtöbb 
esetben magamat sem értettem.

Erre gondoltam, emlékeim szerint ilyen gondolatok jártak a fejemben, mikor a nedve-
sen csillogó, tompán csikorgó kavicsokon a diadalkapu felé mentem, és hol jobbra, hol bal-
ra, az elkeserítően ismeretlen virágokra néztem.

Mindegy, gondoltam, a múltnak vége van, és milyen jó, hogy örökre vége van.
Most már Brüsszelben vagyok, és a célom felé haladok, még nem vagyok egészen ott, de 

haladok, minden lépéssel közelebb jutok a célomhoz.
A keskeny gyalogút mellett padok is voltak, ezek a padok egymástól távolabb helyez-

kedtek el, volt egy pad balról, aztán szünet következett, majd volt egy pad jobbról, és utá-
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na megint egy hosszabb szünet, és így tovább, ebben a szaggatott ritmusban, mert ennek is 
ritmusa volt, mint ahogy a bokroknak és a fáknak, ahogy a virágoknak és a gyalogutak ta-
lálkozásának, mindennek ritmusa volt, mintha nem egy parkban sétálnék, hanem egy zenei 
darabban, gondoltam, de az is lehet, hogy nem egészen így volt, már nem mindenre em-
lékszek jól, egyedül a kavicsokban vagyok biztos, abban, hogy a homokszínű kavicsok ned-
vesen, tompán csikorogtak az átázott cipőm alatt, a hangjuk még mindig a fülemben van.

Mikor arra gondoltam, hogy mindegy, mi volt, mi nem volt, most már haladok, min-
den lépéssel közelebb kerülök a célomhoz, akkor viszont megálltam, mivel éppen az egyik 
padhoz értem, de mielőtt leültem volna, akaratlanul is számolni kezdtem, hogy ez a pad 
összesen hány lécből áll.

Ez már a diadalkapu közelében volt, a kavicsos út mellett formára nyírt sövény húzó-
dott, a sövényen túl virágok, hosszú szárakon lengő, bordó és kék és lila virágok, a pad pe-
dig összesen tizenkilenc lécből állt, ebben majdnem biztos vagyok, mert kétszer is meg-
számoltam, mint ahogy otthon szoktam, még az íveket is magam előtt látom, feltűnően 
szép íve volt a háttámlának és az ülőkének, a tizenkilences pedig jó szám volt, legalábbis 
úgy emlékeztem, hogy korábban jónak tekintettem, de már nem tudtam volna megmon-
dani, hogy miért, és ezen az estén úgy éreztem, hogy ennek nincs is különösebb jelentősé-
ge, inkább csak megszokásból számoltam meg a vékony léceket, ugyanolyan megszokásból, 
mint ahogy a cipőnk talpát szoktuk megtörölni, mielőtt a lakásba lépünk, és ezeket a sú-
roló, dörzsölő mozdulatokat akkor is elvégezzük, ha nincs rájuk szükség, hisz odakint szá-
raz idő van, semmilyen kosz nem tapadhatott a talpunkra.

Leültem a padra, kényelmesen hátradőltem, ez is jó volt, kellemes a hátamnak, majd 
felnéztem a túlméretezett diadalkapura, és arra gondoltam, hogy nincs már messze, innen 
csak egy vagy két órányira van Franciaország, de még nem vagyok ott, ez még nem a diadal.

A  következő pillanatban megint rózsákat láttam, a  diadalkapu masszív épülete előtt 
ugyanis, akárcsak a muzulmán imaház előtt, rózsák nyíltak, nem sárgák, hanem vörösek 
és fehérek, de az ágaik magasra felszöktek, és úgy hajladoztak minden irányba, mint fény-
képeken a lángnyelvek.

Ezen a padon, ezen a megnyugtatóan szép, kényelmes padon gondoltam újra apámra, 
és ennek köze lehetett a rózsákhoz is, az éjszaka közepén sötéten égő, vörösen és fehéren 
izzó futórózsákhoz.

Néztem ezeket a mozdulatlanul lobogó, szép nagy rózsákat, és közben arra gondoltam, 
hogy apám valójában a saját életét élte, ez pedig olyan valami volt, amit másoknál nem 
nagyon találtam, mások mindenféle életet éltek, jó életet, rossz életet, se jó, se rossz életet, 
éppen csak nem a saját életüket, ennek ugyanis nem sok köze van a jó vagy a rossz élethez.

Apám viszont a saját életét élte, habár az ő élete sem volt hibátlan, és az egyik hiba alig-
hanem én voltam a képben, mert ahhoz, hogy a maga életét élje, apámnak nem volt rám 
szüksége, én mégis lettem, ráadásul olyan lettem, amilyen lettem, nem pedig olyan, ami-
lyennek apám elképzelte.

Ha folytattam volna, amit elkezdett, ha én is rózsákkal foglalkoztam volna, akkor lehet, 
hogy másképpen alakult volna minden, de ha folytattam volna, amit apám elkezdett, ak-
kor az ő életét éltem volna, ezt pedig nem akartam, semmiképpen nem, és erre már korán 
vagy viszonylag korán rájöttem, azt nem tudom, hogy minek köszönhetően, de még a há-
ború előtt rájöttem, nagyjából abban az időben, mikor a nagy, fekete kamionokat simo-
gattam, melyek a rózsákért jöttek.

Ezzel a dologgal, ezzel a szokatlan helyzettel apám nem tudott mit kezdeni, sehogy nem 
tudta megérteni, hogy a fia sofőr akar lenni, egy puha seggű sofőr, aki a tetejében még ver-
seket is írogat.
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A háború alatt ugyanis megtalálta néhány versemet, melyeket a rózsás papírok hátul-
jára írtam.

Ezek a papírok a raktárunkban akadtak a kezembe, eredetileg tanúsítványok voltak, úgy-
nevezett deklarációk, melyeket a csomagolt rózsákra kellett ragasztanunk, negyven önta-
padó címke volt egy ilyen papíron, mindegyiken a rózsa neve, típusa, kora, valamint a ta-
núsítvány azonosító száma szerepelt.

Ami azt illeti, ez a ragasztgatás elég unalmas munka volt, halálosan unalmas, a zacskók 
egyik oldalára a rózsák fényképét, a másik oldalára a deklarációkat kellett ragasztanunk, de 
a háború idején, mikor ezek a rózsás papírok a kezembe akadtak, már régen nem csoma-
goltuk a rózsákat, mert csomagolás nélkül is alig tudtuk eladni őket, ezek tehát lejárt tanú-
sítványok voltak, és semmit nem értek, a hátoldaluk viszont üres volt, szép sima, vajsárga, 
úgyhogy egyik alkalommal, mikor munka közben valami eszembe jutott, akkor bemen-
tem, és leírtam néhány sort egy ilyen papírra, majd visszamentem, és dolgoztam tovább, 
vadaltam vagy gazoltam, már nem tudom, melyiket csináltam, és aztán máskor is előfor-
dult, hogy munka közben valami eszembe jutott, és egy ideig mondogattam, egyre csak is-
mételgettem magamban, nehogy elfelejtsem, és mikor a rózsasor végére értem, akkor be-
mentem a raktárba, és leírtam, amit addig magamban mondogattam, de apám néhány hét 
múlva megtalálta ezeket a papírokat, és nem értette, hogy milyen hülyeség ez, nem értette, 
hogy milyen eső, miféle herceg, és mit akarok mondani azzal, hogy lovaggá ütnek az eső-
cseppek, vagy hogy fát vágni, szenet hordani még jó lehetsz, hercegem, mert ilyeneket íro-
gattam, ilyen versek jutottak eszembe abban az időben, és ezen apám felkúrta az agyát ren-
desen, és képtelen volt bármit kezdeni azzal a kétségbeejtő helyzettel, hogy a fia egy pöcs, 
aki verseket írogat, nem elég, hogy sofőr akar lenni, még verseket is írogat, és közben tönk-
reteszi a rózsás papírokat.

Pedig csak a hátoldalukra írtam, és ezek különben is már régen lejárt tanúsítványok vol-
tak, de apám őrizte őket, a háború óta minden szemetet, minden szart őrizgetett, minden 
tanúsítványt, minden termékleírást, minden fajtajegyzéket eltett, mert ki tudja, valamire 
még lehet, hogy jók lesznek, gondolta.

Ezért mondom, hogy az egyik hiba én voltam a képben, és nélkülem apám élete való-
színűleg tökéletes lett volna.

Mikor a leleplezésem utáni napon dolgozni mentem, akkor még láttam a szemétládá-
ban az összegyűrt papírokat, de nem szedtem ki őket, mert igaza volt apámnak, rossz ver-
sek voltak, habár nem azért voltak rosszak, amiért ő gondolta, de attól kezdve, úgy emlék-
szek, hogy nem írtam több verset, és csak később, sokkal később lett újra szükségem a ró-
zsás papírokra.

A diadalkapu közelében ültem, a vörösen és fehéren izzó rózsákat néztem, és arra gon-
doltam, hogy apám élete tulajdonképpen a farka miatt volt tökéletlen, hiszen én is csak 
a farka miatt lettem.

Nincs ebben semmi különös, másokkal is így van, a legtöbben csak az apánk fasza mi-
att lettünk, mivel apáink ölelni akartak, helyesebben dugni akartak, és nemcsak akartak, 
hanem dugtak is, mindegy, hogyan nevezzük, szerelemnek, házasságnak, házasságtörésnek 
vagy családalapításnak, a lényeg, hogy apáink dugtak, kényszeresen dugtak, amíg el nem 
fehérült a szájuk is, gondoltam.

Ezek persze megint nehéz, lehúzó gondolatok voltak, és mikor éreztem, hogy húznak, 
hogy lassan húzni kezdenek lefelé magukkal, akkor újra elkezdtem mondogatni magam-
ban a kérdéseimet.
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Honnan jövök, miért indultam el, mit keresek, hova szeretnék eljutni innen.
Ezeket ismételgettem, ezeket a kérdéseket mondogattam magamban a diadalkapu előtt, 

hátha másik irányba, hátha egy felfelé vezető ágra tudom terelni velük a gondolataimat.
Egy idő után aztán felálltam, és a rózsák felé indultam, hogy közelebbről is megnézzem 

őket, és mikor odaértem hozzájuk, akkor mind a kettőt felismertem, ilyen rózsáink nekünk 
is voltak, még a nevüket is tudtam, hiszen az előző nyáron, mikor megint dolgozni kezd-
tem velük, a legtöbb rózsa nevét újra megtanultam, a vöröset Don Juannak, a fehéret Ilse 
Krohn Superiornak hívták, és mikor ez a két név eszembe jutott, akkor úgy éreztem, hogy 
megint ugyanott vagyok, a gondolataim visszakanyarodtak oda, ahonnan elindultak, habár 
nem tudtam, hogy ki volt Ilse Krohn, és fogalmam se volt, hogy miben lehetett Superior, 
de úgy tűnt, hogy megint ugyanarról, megint a dugásról van szó, hiszen a fehér rózsát egy 
nőről, a vöröset pedig egy férfiról nevezték el, és mikor gyereket csinálnak, akkor se a gye-
rekre gondolnak, hanem magukra, mindig csak magukra gondolnak, soha nem arra, hogy 
aki életet ad, valójában rózsákat ad, mindig csak rózsákat, az éhség rózsáit, a félelem ró-
zsáit, a vágy rózsáit, a fájdalom rózsáit, a szív rózsáit, a szenvedés rózsáit, az árulás rózsáit, 
a vér rózsáit, a gyönyör rózsáit, a hűtlenség rózsáit, a megkönnyebbülés rózsáit, a hit rózsá-
it, a napfény rózsáit, a tűz rózsáit, a népirtás rózsáit, a hóesés rózsáit, a göröngyök rózsáit 
és a rózsák rózsáit adja, aki életet ad, gondoltam.

A  diadalkapu előtt álltam, és balzsamos illatot, esőszaggal kevert, kábító rózsaillatot 
éreztem.

A vörös rózsáknak volt ilyen szaguk, a fehérek gyengébben illatoztak, és ezek kevesebb 
virágot is hoztak.

Az egyik fehér virághoz közelebb hajoltam, egészen közel, hogy jobban érezzem, végül 
az orromat is beledugtam, de alig éreztem, fátyolosan könnyű illata volt, a szirmok viszont 
még nedvesek voltak az esőtől, vizes lett tőlük az orrom.

Egy vöröset is megszagoltam, tömény volt, erős, tényleg egy csábító illata, és ezen a bok-
ron a virágok mellett bimbók is voltak, épphogy csak kifakadtak, de a keskeny hasadás mö-
gött már látni lehetett a bordó szirmokat, sötétek, majdnem feketék voltak, mint az első 
műtét után a farkam, és mikor feléjük nyúltam, hogy az egyiket megérintsem, hogy az egyik 
bimbót megfogjam, akkor elszámoltam magam, elhibáztam a mozdulatot, és a bimbó te-
tejét találtam el, amitől a zsenge szár elpattant, de nem tört el teljesen, a bimbó nem sza-
kadt le, hanem csak kibicsaklott, lekonyult, és ennek a fejjel lefelé lógó rózsabimbónak ép-
pen olyan alakja volt, mint az orvosi könyvekben vagy az enciklopédiákban látható szívnek.

Annak idején több ilyen orvosi könyvet átlapoztam a  feleségemnél Palicson, ami pe-
dig az enciklopédiákat illeti, ezekből nekem is volt két kötetem, anyámtól kaptam őket.

Ez is eszembe jutott, hogy anyám a háború alatt két kötet enciklopédiát küldött nekem 
Pestről, ez volt a karácsonyi ajándéka.

Egyiket a háború első évében küldte, másikat a háború második évében, és talán úgy ter-
vezte, hogy a következő évben majd elküldi nekem a harmadik kötetet, és így tovább, el-
küldi lassan a teljes sorozatot, ami szép elgondolás volt, ha tényleg így volt, de a harmadik 
évben elfelejtette, vagy nem tudom, hogy mi történhetett vele, mindenesetre nem kaptam 
több könyvet, elmaradtak, az enciklopédiák ugyanúgy elmaradtak, mint a zserbóval tele-
rakott cipősdobozok, melyeket a születésnapomra küldött.

Az első két kötet viszont megvan, ezek a nagy, vastag könyvek ma is megvannak, a bo-
rítójukon egy szúrós növény látható, ez is eszembe jutott azon az éjszakán, mikor ügyet-
len mozdulattal letörtem a rózsabimbót, és aztán csak néztem, ahogy fejjel lefelé lóg, mert 
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így éppen olyan alakja volt, mint a szívnek az enciklopédiám első kötetében, a megnyitott 
testet szemléltető ábrán.

A diadalkapu előtt álltam, balzsamos illatot, esőszagot és kábító rózsaillatot éreztem, és 
valami fontosat, valami lényegbevágót felismerni véltem a rózsákkal kapcsolatban.

Mikor a virág nyílni kezd, mikor a burok felhasad, és ami bent volt, mélyen, legbelül, 
elkezdi magát lassan, fokozatosan kinyitni, kibontani, mint egy jól megkomponált zene-
darab, akkor az, ami eddig ép volt és egész, most darabokra, vékony szeletekre, szirmokra 
hasad, és miközben ezek a szirmok kinyílnak, kibomlanak és kitárulkoznak, hogy megmu-
tassák azt, ami mélyen, bent, legbelül van, maga a virág ezalatt darabokra szakad.

Mivel pedig az imént úgy láttam, hogy a  letört rózsabimbónak szív alakja van, ezért 
a kettőt összekapcsoltam, és arra gondoltam, hogy a virágzás ezek szerint nem más, mint 
a szív feldarabolása, hogy tulajdonképpen a szívünket kell felhasogatni, vékony szeletekre 
vagdosni ahhoz, hogy a rózsa kivirágozzon.

Az első estén nem történt más, nagyjából ennyi történt.   
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