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Néptelen koradélután volt. A nagy hőségben a kerekek halk
surrogása lebbentette meg csupán a csendet. Az állomás felé ve
zető útnál Jancsi fékezett, leugrott a kerékpárról és végigkémlelte
az utat. Gyugyu megállt mellette, kezét a kormányon nyugtat
ta és úgy nézett bele a káprázó levegőbe, mint akit nem tud
bántani egy csacsikordé, sem az, akinek benne kellene ülnie.
Mindketten tizenhétévesek voltak, de mindegylk máskép volt ti
zenhétéves. Gyugyu tudatosan és szürkébben, Jancsi csak úgy
véletlenül, kezdetlegesen, de színesebben.

- Tercsit várodl
J ancsi nem felelt. Egy percre odahúzódott a kerékes kút sip

kája alá és az árnyékból figyelte a mozdulatlan utat. A kútból
csengő, tiszta cseppenések hallatszottak fel; a vödör játszott a
vízzel.

- Gyerünk! Már biztosan elmentek - kiáltotta egyszerre.
Nem nézett Gyugyura, de egész viselkedése azt mondta: "Pap
f'iókám; te ezt nem érted." Felpattant a nyeregbe, Gyugyu Iü
tyűrészve hajtott utána.

Az út úgy gurult alattuk, akár eg'y hatalmas szalag. A tar
lókon és az árok virágai fölött itt-ott kis fehér lepkék imbo
lyogtak, s ha egy fehér virágra rászálltak, uem lehetett tudni,
melyik száll fel ujra, a virág vagy a lepke. Egy tábla káposzta
szalad mellettük, majd egy drótkerítés, melyet vastagon ellepett
a komló; fehér volt a portól, s a legkisebb alkalmat is felhasz
nálta, hogy az arra. futó szellőkbe dörgölödzzék.

A kanyar után már látni lehetett az állomást. Fölemelt mu
tatóujjai, a sorompók fehér-pirosra voltak festve. Az ártatlanság
és a vér színe egykedvűen száradt a két rúdon, s egymás mel
lett most csak annyit jelentett: - vasúti megálló, sínek, vidék.
unalom.

Túl az állomáson már nem is kellett hajtani; a kerekek ma
guktól szaladtak a tó felé, mintha megérezték volna aszagát.
Végtelen enyhe völgy következett, alján, belefolyva az égbe,
csillogott a halastó.

. A két fiú, hőségtől elcsigázva, kiáltani szerétett volna örömé
ben, de mikor egy nagyobb Iöldhullámon egyre gyorsabban
ereszkedtek alá, Jancsi érezte, hogy két szél táncol körülötte. Az.
egyiket ők támasztották rohanó örömükben, a másikat az ég le
helte rájuk, s tele volt néma szomorúsággal.

- Gyugyu, nem lesz ma vihar í

Gyugvu felnézett az égre; a táj fölött bárányfelhők ritkás.
szélfútta cserepein át szemtelen vidámsággal ragyogott az ég.

- De igen - mondta Gyugyu komolvan. - Kinyomjuk a
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'halastóból a vizet, az tüstént az égre száll, nagy felhő lesz be
lőle és mérgében ránkszakad.

A halastó hol eltünt, hol ismét feltárta egy részletét. Az utol
só kanyar után aztán egyszerre előttük feküdt a tó egész kÖI'
nyéke, a lóré keskeny sínei, a parti füzek, a levezető árkok és
az a nagy eperfa, mely alatt a csacsikordé szekott állni. De se
hol senki. Itta halászmester háza, eléjekötve mint egy kötény, a
nagy udvar; körülötte zöld rét, a réten három gazdátlan tehén,
- mintha a tehenes figuráját ma elfelejtették volna rátenni a
tájra. De sehol egy fűre kiosapott csacsi; a part egészen üres,
rnintha egy azorgos kéz nagytakarítást végzett volna, az embere
ket is letörölve, óvatosan, nehogy egy fűzfrit, egy kis cement
hidat vagy egy csónakot elmázolion.

- Nem jöttek ki - mondta komoran Jancsi.
- Miért nem izentél nekik! - kérdezte még komorabban

Gyugyu. - Végre is nem várhatod. hogy hiába kijőjjenek. Ne
bízz ennyire a szerencsédben !

- Milyen okos lettél! Legszívesebben visszafordulnék.
De nem fordult vissza, hanem rátolta kerekpárját az ösvény

re. Az udvar végében hatalmas kukoricagóré állt, akár egy szel
lős fürdőkabin óriások számára. De ma nem ;jöttek fürödni az
óriások, s a kabin zárva volt. A fiúknak a góré oldalában kel
lett levetkőzniök.

Előbb Gyugyu ment a partra, aztán .Jencsi. Az ő számára a
fürdés egyszerre elvesztette minden titkos jelentőségét. A kis
cementhíd szélén állt, begörbített lábújjakkal, s ez hűségesen

kifejeztevonakodását a víztől. Összefonta mellén a karját, az
tán meglóbálta és megint összefonta. Ö volt ebben a percben a
leggyöngébb, legtétovább, legboldogtalanabb pontja a tájnak.

Az udvar egyik végében- két hosszú rúdon háló feszült, Jan
esi csak nézte s önkénytelenűl számolni kezdte a hálóba fogott
ég apró négyszögeit. Hiába, gyáva vagyok - gondolta és egy
szerre olyan elhagyatott lett, olyan fölösleges a világban, hogy
.szerette volna elaírni magát.

Loccsant a víz, Gyugyu eltünt benne, mint egy aranyhal.
J ancsi nem tudott fejest ugrani. Megfogódzkodott a híd szé
Iében és lassan beleereszkedett a vízbe, aztán ráfeküdt és elke
seredetten úszni kezdett. Orra előtt itt-ott buborékok szálltak
fel, míntha a halak gargarizálnának. A lapos tó olyan volt
:számára ebben a percben, mint a végtelen, malynek sohasem lesz
vége.

- Üssz át a mély fölött, aztán már le tudsz állni - kiáltotta
feléje Gyugvu, és leállt vagy tíz méterre előtte; a víz vállpere
ceit locsolgatta.

-. Mikor lesz már vége' - erőlködött .Ianesi, és akkorát ru-
gott, hogy belerándult a lába. Legszívesebben csak ott úszkálga
tott, ahol földet érzett maga alatt. A mély fölött egyszerre rá
tört s elborította minden gyöngesége.
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- No még két csapás, feküdj bele! - bíztatta Gyug'yu. 
Add ide a kezed! Hápogsz, mint egy liba.

- Egyáltalán nem vagyok fáradt!-- mondta .Ianesi, mikor
talpraállt, és máris visszafordult a mély fölé. Gyugyu hangja:
egyre távolodott tőle.

A tó fölött egyszerre mintha komorrá változott volna a le
vegő. A bezárt, üres halászház is lakatlanabbnak tetszett. Gyug'yu
sem szólt utána, Rettenetes csönd fogta körül. ..

•
Gyugyu esek két kart látott 'a víz fölött; oly szelíden leng

tek, mint két békés víziinda. Aztán tompa hangot hozott feléje
a víz, inkább játékosan, mint komolyan:

- ... gyu, - seee .. ,
A karok úgy álltak ki a vízből, mintha a mélységét mér

nék. De Gyugyuba egyszerre belehasított, hogy ezek a karok se
gítséget kérnek, azt akarják, hogy fogják meg és rántsák fel
őket.

Nyolc méter volt közöttük. Erejét megkétszerezte a rémület.
A két erőtlen karhoz úszott, és megfogta az egyiket. Rántani
akart rajta, de a kar utolsó erejével kegyetlenül belemarkolt és
magához rántotta. Jancsi feje egJ' pillana.tra kiemelkedett a víz
ből, de egy erős ruaást érzett az oldalán és ismét magára ma
radt. Nem volt ereje rá, hogy küzdjön a víz ellen. Tudta, hogy
ezt fuldoklásnak hívják. Még volt egy kevésnyi levegő a tűdejébeu.

Vége - gondolta bágyadtan és megbékélten hagyta, hogy fosz
ladozó emlékei elborítsák.

•
Mennyi idő telhetett el közben? J aucai szeme lassan kinyilt.

Pillái csak fokozatosan engedték be hozzá az ismerős tájat. Első

pillanatra összetévesztette azzal a túlvilági tájjal, melyen foly
tatni kell az életét.

Gyugyu mellette térdelt, beszélt hozzá. Soha ilyen jólesően,

ilyen gyöngéden nem beszéltek hozzá. Arcát is ütögették. már
korántsem olyan gyöngéden, de már nem volt ereje ellenállni.
Szemét ismét lehunyta, s egy ideig megint nem történt semmi.
Lelke mintha tétovázott volna, melyík életet válassza. De gondo
latai lassan kinyujtották csápjaikat emlékei felé és megf'ogódz
tak a rég ismert valóságokban. Keze megmozdult, egyszerre
megérezte a fűszálak lágy horzsolását, A levegő orra elé sodorta
fl fű szag át, s vele együtt minden földi illatát, s most már in
gadozó lelkét is odakötötte. ahol a teste pihent, a vízlevezető

árok partjára. '- És egyenkint minden visszatért belé, a Fize
retet, a hiúság, az öröm és bánat, a gyávaság és a szépség, akár
dúcukba a galambok. S velük a nyugtalanság és az a valami is.
amit jövőnek hívnak. Kinyitotta ujra a szemét , térde az égbe
fúródott, de talpa már a földön volt.
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Gvugvu befűzte a cipőjét, megdöngette kissé a mellét, utoljára
még két pofont is adott neki, aztán belekarolt és talpraállttotta,

A nap már hanyatlott. A felhők legy űrődtek az ég aljára és
sugarassá tették a napot. Mintha egy nagy kerék fordult volna
tova a küllőin.

Míg Jancsi öltözött, Gyugyu a tóba mártotta fürdőnadrág

ját, kicsavarta és rátette a kormányra.
- Nesze, fogd meg a kormányt - ruondta szégyenlősen, mint

ha .Jancsinak valami titkos gyöngeségét fedezte volna föl az imént.
J ancsi ezt olvasta ki a szeméből: "Ne félj, nem mondom el

senkinek, milyen kevésen múlott az életed. De ne köszönd meg.
Inkább figyelj az útra, II lábad alá, mert elesel."

Amint kifordultak az útra, a jegenyék ruellett valahonnan fel_O
támadt a szél. Vógigs ím ította Jancsi vizes homlokát. s addig si
mogatta measápadt arcát; m íg megjelent rajta a mosoly. Öröm
öntötte el; f'elszállf a kerékpúrra s úgy érezte, ölébe kapja a
végtelen völgy és játszik vele, mint a gyermekével. Bele szere
tett volna olvadni a föld hullámaiba, akukoricák zizegésébe, az
út boldogító kunvaruúsába, mirideube, ami segítségére volt, hogy
folytassa az életet.

Oldalt egy rét fölött lármás csiripelés kavarta a levegőt.'

KözópüH rezgőrryúrfu úllt; úgy teb..zctt, miutha leveleinek zen
gését rázta volna magúból szerteszét, Aztan hirtelen csönd tá
madt, s lussú, hajlott, nehézkes ivvel egy verébcsapat vált le a
fáróL .

- Odanézz! -- kiáltotta .Iancsi. - A kópék l - Megállt, lábát
letette és a verébcsapat után nézett.

Gyugyu megér-íntette a karját.
- Idenézz -- mondta, és rámutatott egy kis szoborra, mely az

út mentén állt egJ- alacsony oszlopon. Az Istenanyát ábrázolta,
karján a Gyermekkel. A Gyermek kezében kis földgolyó, a go
lyóra rára izolva a szárazföld és a tenger, minden föld és rnin
den víz.

.Jfincsi nézte és valami mélv, tiszta, hú lú» bizalom támadt ben
ne. Odament s letérdelt a kerítéshez szegelt rozoga zsámolyra.
És váratlanul megeredtek a könnyei.

Gyugyu várt egy kevéssé, aztán megszólalt:
-- Gyerünk, mert ránkesteledik - mondta később (Jyugyu. 

Edesanyád már azt hiszi, valami bajunk történt,
Az állomáson túl, az első házaknál J anesi l,ikadoZ\-a hozzákez

dett ahhoz, ami egész úton a torkúhan bugyborékolt és a viznél
is jobban fojtogatta:

- Te, .. , Gyugyu, mond, ,., hát nem marhaság'?". Hog'y így
jártam. Hogy neked kellett kihúzni abból a vízből. mint egy
liszteszsákot ! .. , Hát nem murhaság t

- Dehogynem - felelte GYllg'J'U és elfordrtotta fejét .Jariesi
hálás tekintete elől.
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