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Hunyorogni édesen

Nem a hegyek tetejéről süt ránk a Nap - mondta Igor.
A fia leugrott a fatörzsről, amin állt, és odaállt az apja
elé. És nem a vizekhez száll a fény, - folytatta Igor -
ne hidd. Valójában úgy oszlanak szét a napsugarak,
mint a pöttyök a hóesésben, amiket látsz. Mint anya
esernyőjén  a  pöttyök?-  kérdezte  a  gyerek.  Anya
esernyőjén  a  pöttyök  sokkal  tudatosabbak  annál.
Menjünk a város felé, rám fagy a kabát. Igor megfogta
a  fia  kezét,  maga  is  meglepődött  a  bátorságokon.
Miért tanítasz nekem ilyeneket? A fiú szaladni kezdett
a  korlátok  felé,  az  apja  azonban  nem futott,  teljes
testsúlyát  latba  vetve  próbálta  fékezni,  azonban  a
gyerek így is szinte elrántotta. De jó így, hogy más
tempóban  vagyunk  -  nevetett  Igor  -  te  futsz,  én
gyalogolok,  mégis  ugyanannyit  teszünk  meg,
ugyanannyi  idő  alatt.  A  fiú  nem  céltalanul  futott.
Mindenáron további sétára akarta csábítani az apját.
Olyan  ritka  az  ilyen  tiszta  idő.  Csak  a  zsinagógát
nézzük  meg  -  kérte.  A  zsinagóga  mellett  mész  el
minden nap, és én most mást akartam neked mutatni.
Nézzünk a hidaknál egy árnyékképet, kövessük, merre
jár  a Nap,  hátha belefuthatunk még a sütésébe ma
este. Árva vagyok a kabátom nélkül.
                                                
A fiú belehunyorított a város északi felének képébe,
nem akarta,  hogy az apja megfázzon,  de akár még
ennek az árán is, bele akart vele veszni a szélbe. Hogy
csak  ketten  legyenek,  és  ő  is  mutathasson  neki



valamit.  A  beton  repedezéseiről  tudott  volna  mit
mesélni,  és  tudott  volna  a  fák  dőléséből  is  titkot
előcsalni.  Igor  már  megtanította  minderre,  olyan
régen, hogy talán elfelejtette, hogy ő is valaha tudta,
és  most  egy  kicsit  visszataníthat  belőle.  Szép  lett
volna. Igor a hidak állásáról beszélt. Soha nem arról,
ami a lényeg, de a fia hagyta,  hadd kalandozzon el
megint, majd ő rákezdi. Autókereskedések és nagyon
ősi házak mellett mentek el, a széles utca rászűkült a
vállukra. Azt szeretné, hogy legyen csőlátása az apjára
és annak is őrá - gondolta a fiú-, hogy úgy sétáljanak,
hogy a fülük figyelje az utat, a szemük meg egymást.
A  hidak  azért  dőlnek,  amiért  a  fák.  Tudod-e  miért?
Mindketten tudtak mindent. Igor és fia térdein tábort
vert  a  késő  délután  és  az  este.  A  késő  délután
langyosan dúdolt,  adta volna színeit  estének is  meg
nem is. Az este sietősebb volt, pattant volna máshova,
minden emelkedettebb pillanatban.  A határok lassan
meg-megcsillantak.  Hosszú  szárú  nadrágjaikba
egyazon szellő  két keze bújt,  összébb rántotta Igort
meg a fiát.
 
Igor szőrös keze most szorította a másik ugyanakkora,
de  szőrtelen  kezét.  Kinyitotta  a  száját,  hogy  a
lépcsőkről  beszéljen  a  folyón,  de  a  szavak
visszatáncoltak belé és vacogni ültek a fogain. A fiú
látta ezt a próbálkozást. Úgy megszorította volna az
apja  hideg,  szélfútta  farmeringjét,  az  arca  hozzáért
volna  a  gombokhoz,  érezhette  volna  tömörségében.
És csak tántorogtak volna bele a város utcáiba, addig,
annyi ideig, ameddig elgondolni kellemes és jó.




