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Elbeszéltem neki a történteket. Sírtam közben. Elgondolkozva 
mondta : 

— Nem ölhetted meg, mert a guhle szellem. Ölő szándékodra csak 
más alakot öltött. Lehet, hogy ember már, talán csillag, paripa, kő vagy 
f ű s z á l . . . Ki tudná megmondani? Szándékát és bosszúját nem kerül-
het jük el semilyen védekezéssel. 

A levegő teljesen kitisztult. A szárazabbra mentünk aludni, vacog-
tunk reggelig a hidegülő éjszakábam és töprengtünk az események 
különösségén. 

Reggel elindultunk a mocsár par t ja men tén ; csakhamar talál-
koztunk egy sást vágó arab öregasszonnyal, aki útbaigazított. 

* * * 

Másnap európai soffőrrel meg két európai barátommal újra ki-
jöt tem a guhle tetemét keresni. Arab barátaim sehogy sem engedtek, 
El Nazdi egyenesen le akart fogatni, hogy vesztembe ne mehessek. 
Tegnap jó volt a guhle, de ma megbosszul. 

Faltbootjainkkal ráereszkedtünk a vízre. Egy zsombékon nagy-
sokára megtaláltuk a jó guhlét, szegényt. Könnyű volt most felismerni 
életében betöltött h iva tásá t : a francia légügyi és időjárási intézet által 
feleresztett héliumgömb ezüstburka feküdt előttünk, különböző rá-
szerelt műszerekkel. 

Emberkézalkotta holt tárgy volt ma. De tegnap élt. Jobban, 
erősebben, mint én vagy El Nazdi. Tegnap guhle volt, eszes és segítő, 
okos, magabízó szellem, aki lenyúlt két halállal küzdő emberért. 

Egyikünk sem merte állítani, hogy lelkesnek látszó léleknélküli 
dolgok véletlen találkozása csak az egész. 

Szerettem volna megköszönni mindent. El Nazdi szavai jutot tak 
eszembe : lehet, hogy ember most, de talán csillag, paripa, kő vagy 
f ű s z á l . . . ki tudná megmondani ezt? 

Belesóhajtottam az égbe. Éreztem, hogy jó guhlénk küldője hallja 
köszönő sóhajomat. 

Kilián Zoltán. 

EGYEDÜL. 

Tudod mi az: egyedül lenni, 
Négy fal közt, árva lámpa mellett, 
Mikor eljön a halott hozzád, 
Kire egykor szavad emelted? 

Kit megvéreztél, meggyötörtél, 
Kinek sebe tán most is fáj még . . . 
Tudod, mi az: egyedül lenni, 
Mikor eljön hozzád az árnyék? 

... Csak öleld, öleld a bús árnyat, 
S enyhüljön rázó zokogásod, 
A halott jó, csak akkor vádol, 
Amikor már rég megbocsátott. Falu Tamás. 


