
A KÚTNÁL írta Mészöly Miklós

(Részlet a szerzőnek a Magvető kiadónál a közeljövőben megjelenő "Saul"
címú regényéből.)

Ez a legmélyebb kútakna a városban, az aljára kerengő lépcsősor

vezet le. Egy ideig fönt ácsorogtam, a tamariszkusz bokrokat néztem,
időnként enyhe szél mozgatta meg őket. Kallódó jelenlét mindenütt.
Aztán lebotorkáltam a meredek lépcsőkön. A hűvösség minden lépéssel
följebb kúszott rajtam, végül egészen ellepett. A hegyi favágók mondják
mifelénk, hogy minél világosabb az erdő, annál hidegebb. Lent a kútnál
már végleges volt a sötétség; a fény lehet ilyen végleges a láng belsejé
ben. Ami ennyire fokozhatatlan, vajon különbözik is? Rabbi Abjatárnak
való kérdés, hogyelrontsa ... A sarumat odafönt hagytam, hogy ne
csúszkoráljak, és mezítláb tapogattam ki a kútkávát. Hideg volt, de tő

lem parázs is lehetett volna. Ha egyszer az ima tudna idáig elragadni,
ebbe az egyformaságba !

Kis idő múlva halk karistolást hallottam föntről. Első pillanatban
Kóréra és Disánra gyanakodtam; hogy ők követtek feltűnés nélkül, és
most igazolva látják aggodalmukat. Csak nem féltenek, mint Tohu? Ez
feszélyezett.

- Ki az? - kiáltottam föl.
- Tiéd ez a saru? - szólt le 'egy idegen hang.
- Ha szakadt, akkor igen. Mit akarsz vele?
Nem jött válasz - helyette valaki visszahúzódott az akna széléről.

Sietve megindultam fölfelé. Megkönnyebbültem, amikor ott találtam
még; a kőpadon ült, behúzódvaa bokrok lombja alá. Engem meg egy
8ZE!n'e végigöntött a holdfény, ahogy kiléptem. Kicsit zavartan ígazitot
tam bele lábamat a saruba, aztán közelebb léptem. Az arcát nem tud
tam jól kivenni, de az biztos, hogy nem kopaszodott úgy, mint én, és a
szakálla is sokkal tömöttebb volt.

- J ó szemed van, hogy még egy ilyen kopott sarut is észreveszel,
- Azt hittem, lebucskázott valaki a lépcsőkön - mondta.
A közvetlen hang 'egyszerre megütött. Vagy a szó inkább, amit hasz

nált? Gyermekkoromban hallottam utcljára, s most akaratlanul is le
fegyverzett. Már számon volt, hogy faggatni kezdern - kicsoda, hová
való, kiket ismer - de aztán mégse. Úgy éreztem, most jobb így. Egy
szer én is megengedhetern magamnak.

- Kicsit régen hallottam ezt a szót ...
- Úgy rnondod ezt, mintha csakugyan öreg volnál.
- És te?
- Gondolom, egyidősek lehetünk - felelte. - Nem akarsz leülni?

Vagy vársz valakit?
- Itt nem.
- így úgyse talákozunk minden nap.
- Hogyan?
- Hát így... Véletlenül.
- Szóval, találkoztunk már, azt mondod.
- Hiszen azt. kérdezem én is.
- Hát ne kérdezd! - vakkantam föl. - Senkise kényszerit rá ...

En a legkevésbé.
- Nagyon eleged lehet belőle - mondta kis szünet után.
- Most igen. De azért ne érts félre. Szívesen beszélgetek veled, csak

nem érdekel, ki vagy. Olyan hihetetlen?
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- Nem.
- Hanem az a szó , " Lebucskázni?
- Fönt északon mondják így.
~ És Galileában?
- Ott is. De inkább a gyerekek csak.
- Az jó, ha a gyerekek, nem?
- Az a legjobb. Ök nem felejtik el.
Leültem a pad végére. Még jól is esett az elképzelt kockázat, hogy

legalább egy órára kioltsak minden görcsöt, egy olyan tanú előtt, akitől

semmit nem várok, még azt se, hogy válaszoljon.
Amikor utoljára Tarzuszban jártam, éjszaka érkeztem meg az öreg

városba, és egy vak koldus csatlakozott hozzám. Megkérdezte, hogy hová
tartok. Én meg félszegségből - félszeg tartózkodással - azt mondtam,
hogy idegen vagyok. Rögtön ajánlkozott, hogy bárhova szívesen elvezet.
S akkor már nekem is tetszett a felcserélt szerep, - hogy egy vak ve
zessen. Azt találtam ki, hogy a Oydnusparti kertekbe szeretnék kíjutni.
~ólintott, hogy jó, és belekapaszkodott a karomba. "És te?" kérdeztem.
"Te mit csinálsz ilyenkor a városban? Csak jössz-mész?" - "Nappal al
izom" felelte. "Amikor tele van az utca, nehéz megtalálni 'valamit." 
"Hát még valakit!" mondtam. "Az igaz" nevetett. "De ilyenkor más. Az
ember hallja a lépéseket. Ha' nagyon zsivajognak, mindjárt sötét lesz.
Szeretem a csöndet." - "A pusztában kellene élned." - "Hiszen ott
élek" fogta suttogóra a hangját - "Láttál már bőrtömlőt. amikor föl
hasad? Az ég is úgy csinál ..." - s egy pillanatra megállt, hallgatózott,
míntha így akarta volna leolvasni arcomról a szavai hatását. De nem
csodálkoztam. Az talán természetesebb, illa valaki egész nap t6röket meg
illatosítókat árul? Vagy dobot ver? "Mondjad csak!" biztattam. "Micso
dát? A pusztát?" - "Amit akarsz" feleltem. "Mesélj." Az öreg elmondta,
hogyan vakult meg. Néhány társával juhokat őrzött, s egyik nap a leg
szebb anyajuh eltűnt a nyájból. A társai lemondtak róla, de ő nem nyu
godott bele, elindult keresni. "Hát ez csakugyan úgy kezdődik, mint egy
mese! :!ts volt valami nyom, amelyen elindultál?" - "Hát hogyne!" fe
lelte. "Nappal volt, amikor elindultam. S akkor még nekem is fontos
volt, hogy a szememmel lássak. Meg muszáj is volt keresni. Anyajuh
nélkül te nem lennél árva? Csakhát az se könnyű. Nagy, füves legelők

vannak arra, de aztán azoknak is vége lett. Es ahol fű nincs, hogyan
legyen ott juh? Nem igaz? Pedig csak arra mehetett tovább, a homok
pusztába." - "Éis te mentél utána" mondtam, mint gyermekkorunkban,
mikor jólesett megismételni, amit nem hittünk el, de azért sajnáltuk is
volna, ha nem tudjuk elhinni. "Igen, igen!" erősködött az öreg, és maga
elé mutatott. "Nézzed csak ... látod? Hát úgy képzeld el, hogy az volt
belevésve nekem is a szemembe, semmi más, csak az, Te meg mentél a
homokbarázdában . " a következő nap is ugyanabban... a tizedik nap
is ugyanabban... és nem is gondoltál rá, hogy a nap kiégette a szeme
det, mert azért mégis láttál ....' - "Hogyan?" kérdeztem. "Mégi3?" 
"Hát az anyajuhot!" felelte jókedvűen. Mire én: "Hiszen akkor nagyon
szerethetted !" Ettől egyszerre izgalomba jött az öreg, és a fülemhez ha
jolt: "Jól mondod, de csak félig! Te féreg, azt hiszed, hogy szerethetsz?
Csak utána mész, mint a birka. A szeretet az Úrtól van, és az Úr felé
megy, Ö szeret, te meg üldözöd, és utol akarod érni. Ha ő nem szeretne,
hogyan tudnál te szeretni?"

Itt elakadtam.
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'Az idegen lassan előrehajolt. A hold nem szemből sütött már, ha
nem oldaltról, és egy tamariszkusz ág árnyékát tolta a lábunk elé. Észre
vettem, hogy azt nézi.

- És az öreg? - kérdezte. - Utolérte?
- Mit?
- Hát, az anyajuhot.
- Hiszen mondom, A nap kimarta a szemét.
- Akkor biztos - s mielőtt hátradőlt volna, letört egy gallyat, és oda-

fektette a csipkés árnyékra. De úgy látszik, nem bízott benne, hogy értem
a példázatot. Mint egy igazi sófer,* megismételte a mozdulatot: fölemelte,
újra visszafektette a földre az ágat. És én tényleg csak akkor értettem
meg: hogy előbb le kell törni, csak akkor találkozhatik az árnyékával.

Megijesztett ez a néma szókimondás. Ingerült vonzódást éreztem
. iránta, és képtelen voltam elhinni, hogy megtévesezen. Bízni akartam
benne, és nem akartam tudni, hogy kicsoda. Azt hiszem, túlságosan is
visszaéltem a gyengeségemmel.

- Most jobb, tha elbúcsúzunk - mondtam.
Aztán később:

- Te nem szoktál félni magadtól?
- Te sem magadtól félsz.
- Hát kitől?

- Lehet, hogy tőlem is.
- És te éntőlem?

- Tőled már nem. Arra jó volt ez a beszélgetés.
- Most jobb, ha elbúcsúzunk - ismételtem meg.
- Igazad van - mondta, és felállt. Azt az üres, meredek sikátort

nézte, amelyik a völgy alsó kijárata felé vezetett. Aztán fölemelt egy
iszákot a bokor mögül, és belerakta a két saruját. Csak utána lépett oda
mellém. Magasabb volt nálam, de valahogy nem' jött, hogy felnézzek rá.
Inkább hagytam, hogy vállamra tegye a kezét.

- Azt hiszem, a te vak öreged mondta jól. Mindenki üldöz valamit.
Aztán ...

- Ezt kinek mondod, Istefanosz?
- Mind a kettőnknek, Saul.
Mire felocsúdtam, eltűnt a sikátorban.

Félkörös kőpalánk húzódott a kúttól nem messze. Az előbb két pat
kány cammogott végig ,a tetején, otromba tanúi a beszélgetésünknek.
Most két fej bukkant elő ugyanott, aztán egy harmadik. Ez a harmadik
volt a Kedmahé. Kedmah maga elé engedte Kórét és Disánt, Az arcom
elég beszédes lehetett, mert egy pillanatra beléjük fagyott a szó.

- Koslattok utánam?
Disán vigyorogni próbált.
- Nem tudhattuk, uram, hogy te még Séjánál is ... - és Kedmahra

nézett, aki leszegett fejjel húzkodta az ágyékkötőjét. Egyedül ez a moz
dulata volt a régi. S egyszerre engem is elfogott a saját mulasztásom
gyanúja.

, - Mit akart tőled? Mit beszéltél vele? - kérdezte Kóré.
- Séjanak jelented?
- És mért nem tanúk előtt?

- Szólhattál volna nekünk, uram ...

'Irástudó ; tanító.
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Majdnem bizalmatlanul néztünk egymásra. Végül Kedmah kezdett
beszélni, de úgy, hogy most sem emelte fel a fejét. Csak a tényeket
mondta. A férfit, akivel a kútnál találkoztam, harmadik hete figyelték
Séja megbízottat. Legutóbb az egyik zarándokszálláson ragadtatta el ma
gát. Mikor szemére vetették, hogy nem mondja meg kereken, kinek a
követésére buzdít, a kerítésen gubbasztó kakast hessentette föl, állítólag
ezekkel a szavakkal: "Kit nem kergettek apáitok, aki a szárnyát hasz
nálni tudta? Kit nem gyilkoltok ti, aki repülni tud?" De akkor még nem
léptek föl ellene, várták, hogy név szerínt is elszólja magát. A városban
különben szabadon-közlekedhetett, csak a kapukat nem hagyhatta el, ez
volt a parancs.

- És biztosak vagytok benne, hogy ő volt az?
- Hát, ha mí olyan messziről megismertük, uram... - mondta

Kóré.
Akkor már sejthették, hogy az ügybe nem vagyok beavatva; vagy

ami még rosszabb: tudok ugyan róla, s közben titkos találkozásokat bo
nyolitok le Séjáék háta mögött. Ez a gondolat annyira piszkos volt, hogy
nem is magyarázkodtam. Zsibbadtan hallgattam. Aztán Kedmahra néz
tem. Arcáról eltünt a cinkos nyíltság, de a jámbor lelkesültség is, ami a
szerenesétlenség napján úgy felingerelt. Hűvös szolgálatkészséggel állt
előttem. Nyilván azt hitte, hogy Séjáék mellőzése bánt, csak éppen meg
szégyeníteni nem akart, és inkább nem szólt. Nem tudhatta, hogy sokkal
számonkéröbb kútaknába zuhantam : bennem lett gazdátlan minden.
Tudtam addig is, hogy csak a kötelesség adhat értelmet a képtelennek;
de azt már kevésbé, hogy a szeretet, a gyanútlan rokonszenv tévedése
nélkül gyűlölni is csak méltatlanul lehet. Erre akkor jöttem rá. Ha va
lakinek - nekem volt jogom hozzá, hogy bírái elé vigyem a fiatal tör
vénymagyarázót. S mielőtt meggondolhattam volna magamat, kiadtam
az utasítást.

Mint a hibbantra, úgy néztek rám.
- Most, uram?!
- Most, Vagy nem elég világos? Végigkutatjuk a sikátort. Azt hit-

tem, világos.
- De honnét tudod, hogy itt éjszakázik?
- És ha tovább ment?
- Megvár - feleltem ; s ez elég rejtélyesen hangzott, hogy ne tud-

ják, hogyan értsék.
- Te tudod, uram - mondta Kóré, és összenéztek.
- Négyen elegen leszünk? - kérdezte Disán.
- Nem ártana, ha Sof is itt volna.
Kóré felvakkant :
- Sof nincs ma szolgálatban, uram ... ! Mondtuk már.
A sikátor meredek volt, akár egy csúzda, s alig negyven-ötven ház.

A meredek alján fehér kövecses út, két alacsony kősánc között. Ha a
törvénymagyarázó valóban tovább ment, még látnunk kellett volna:
másfelé nem volt kijárója a völgynek. Az utolsó háztól nem messze do
rongformájú feketeség hevert az úton, mint valami sorompó. Amikor le
néztünk föntről, pillantásom erre a dorongra tapadt rá, s jó ideig semmi
más nem létezett számomra, csak ez a heverő fa: hogy átlépte-e valaki,
amíg mi beszélgettünk. Biztosan éreztem, hogy nem. Még itt kell lennie.

A következő pár órának azóta sincs megbízható története bennem.
Amire vissza tudok emlékezni: mínt a széttört cserép. S a holdfényben
még az is kétessé lesz, ami ártatlan. Kapuk és udvarok négyszögei, in-
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-dokolatlan gödrök, avas olajszag, meztelen combok, falhoz tapadó gyer
mek tenyér, egymáshoz szoruló vállak, sípoló lélekzet. ügyetlen szerszá
mok, melyek még estéről maradtak elő, s most az is belebotlott, aki oda
rakta. Szivárványos tócsák, állatitatók, tele toll meg pihegubanccal. Át
ható vízeletbűz. Görbülő lábujjak a vastag porban, s ahogy az ujjak kö
zött a por kipréselődött. Disán annyira közel lépett az asszonyokhoz, hogy
saruja ráfeküdt a lábfejükre, nem tudtak hátrálni. Az egyik udvaron
száradó fehérneműk között kellett a házajtóig mennünk, a vásznak al
jába gyűlt víz minden lépésnél a nyakunkba csurgott. Már ébren volt a
-család, mikor lueskosra ázva előkecmeregtünk. Lehettek vagy tízen. Kó
rét váratlanul mellen ragadta egy idősebb férfi, de előbb fölállt egy zsá
molyra, hogy az arcuk egyvonalba kerüljön. Semmit nem mondott vé
gül, a gyerekek meg nevettek. Kóré barátságosan karjára vette az egyik
kislányt, fölemelte a magasba, de azt már nem tudta kitalálni, hogy ott
mit kezdjen vele. Lassan visszaengedte a földre, s ez még abeismerésnél
is szerencsétlenebb mozdulat volt. Mindenkit kiküldtem a szobából. Ami
kor egyedül maradtunk, ráparancsoltam Kóréra, hogy kotorjon be a
pricesek alá; Disánra meg, hogy kopogtassa végig a falakat. Ök is tud
ták, hogy ez értelmetlenség, és lehetetlen, hogy a törvénymagyarázó ilyen
megalázóan próbáljon elbújni előlünk, - számomra mégis ez tette el
viselhetővé a hajszát, amibe belekényszerültem: ha nem változtatok a
szokásos eszközökön. így nem volt annyira személyes. Disán, akinek gyen
géje volt a turkálás, itt se tagadta meg magát. Ö fedezte fel, hogy a bo
garakkal lepett vakablakban étel savanyszik, s valami lé túrósodik az
<egyik edényben. "Ne szórakozzatok" mondtam, és kifordultam a szobá
ból. Kint az utcán vártam meg őket. Kedmah őrködött a kapunál, együtt

':hallgattuk a vásznak csöpögését. Mondtam neki, hogy még lesz beszélni
valóm vele. Bólintott, hogy tudja. Amikor Kóré és Disán végeztek, azt
ajánlottam, tartsunk egy kis pihenőt. Kedmah megjegyezte, hogy a pusz
tai utunkori nem jutott eszembe ilyesmit ajánlani. "Az igaz" feleltem, "de
a pusztában házak sincsenek, amelyekben nem mi lakunk. Különben, ha
nem vagy megelégedve a vállalkozásunkkal, nyugodtan elmehetsz." Ma
radt. Sőt, a következő ház ajtaját éppen ő kezdte feszegetni, mikor a zör
getésre nem jöttek elő rögtön. Itt egy kihívóan üres kamrába nyitottunk
be először, a falból vaskampók álltak ki, csomózott kötélvég - éppen
csak trágyaszagot nem éreztünk. Bent a szobában már inkább; de álla
tot ott se láttunk. Csak egy kamaszforma lány mászott elő a sarokból.
és egy üres kötelet húzott maga után. Amikor elhagytuk a házat, észre
vettem, hogy egy vállas, nagydarab férfi sündörög utánunk. Azt mondta,
szívesen őrt áll a sikátor alján, vagy ahol akarjuk. Meztelen mellén lyug
gatott hevederszíj feszült, egész derekáig körbe volt tekerve. Míntha Jó-
jadát láttam volna magam előtt - Jójada durvább mását. S talán éppen
ez az edzettséget fitogtató szíj volt az oka, hogy hirtelen elveszítettem
a mértéket. Rákiáltottam, hogy tűnjön el, és tegyen új kötést a bárány'
Iábára, mielőtt bégetni kezd; ha már annyira rejtegetik. Valahogy kez
.dett [ólesní, ha olyasmit teszek, amí undorító. S egy idő múlva Kóré és
Disán is belejöttek. Ajtókat taszítottunk be, asszonyokat löktünk félre,
leszegett állak alá nyomtuk oda az öklünket. Disán nem kímélte a szíj át,
ha nem elég gyorsan mozgott valaki. S mindezt egyetlen hang nélkül.
Még síránkozás sem volt. Mintha mind összebeszéltek volna, hogy ÖS8ze
szorítják fogukat a kedvemért - néha már úgy éreztem. Jellemző apró
ság, hogy míkor megszédültem párszor - ez a vége felé történt - mín
dig Disán vagy Kóré ugrott oda, hogy fölsegítsen. Kedmah egyszer se.
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"Pedig itt van!" biztattam őket ilyenkor. Erre míndig ugyanazt ismétel
ték: "Te tudod uram."

Mire az utolsó ház kapujához értünk csapzottan, már fémes deren
gés ütött át a sötéten.

- ~s most? - kérdezte Kóré.
- Most már nem sürgős - nevetett föl Disán. - Ez már a róka-

rántó. Ha nem ment tovább, akkor csak itt lehet.
Kedmahra néztem. .
- Te ...?
Az öreg gyanakvón emelte föl a fejét.
- Mondjad, uram.
- Ezt az utolsó házat rád bizzuk. úgyis csak őrködtél eddig.
- úgy érted, hogy egyedül?
- Nem bizol eléggé magadban?
- Te csakugyan beteg vagy! - fakadt ki Kóré. - Atengeded neki;

mikor éppen te akartad annyira ... ?
- Hagyjátok - morrnogta Kedmah. - Neki az a fontos, hogy ő'

bízzon bennem - és gyorsan belépett a kapun.
Az öreg valamennyiünknél halkabban dolgozott. Jó félórát várakoz

tunk 'rá, és semmi hang nem szűrődött ki. Csak lépések néha, s egyszer
valami üstcsengés.

Vagy kolomp?
Kóré megpróbált beszélgetni közben, de nem álltam rá. Tovább sé

táltam. Ahogy visszanéztem a sikátorra, fehér foltokat láttam megmoz
dulni a kerítések fölött. Figyeltek bennünket.

- Különben igaz... Kedmah elég öreg már - folytatta Kóré. 
Megérdemli, hogy A. őt dicsérje meg a jó fogásért.

- Már ha csakugyan horogra kerül - mondta Disán. - Mehet majd
megint kíhallgatásra,

- Kihez?
- Hát A.-hoz. Már vagy háromszor volt. Nem mondta?
- Nem - mormogtam.
Kis idő múlva Kóré odalépett mögém.
- Nem lesz itt semmi, uram. Azt hiszem, tévedtünk. Vagy még !ll

föld alatt is folytatni kell.
- Meg a levegőben?

Ostobán nézett rám; megveregettem a nyakát.
- Ne erőltesd az agyadat. Most majd aludhattok. Hajnal lesz nem

.sokára.
Kedmah akkor lépett ki a kapun, egyedül.
Nem siettünk oda hozzá, ahogy várni lehetett volna. Szétszóródva

álltunk a meredek alján, mint az egy kézből legurított kövek. Disán moz
dult meg először.

- Tudtam én! Minek is maradt volna. Egy rókalyukban? Akkor
már biztosabb a puszta.

- Szóval senki?
- Senki, ur.am.
- Csak a háziak?
- Csak a házíak.
- Jó, akkor végeztünk - mondtam. - Köszönöm, Kedmah. Nek-·

tek is, Kóré.
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Kedmah az Antonia-toronynál ért utol. Nem magyarázkodott, szé
.nélkül jött mellettem. .

- Kóré azt mondja, ötödik napja sántítasz. De nem nagyon látom.
- Most már nem annyira - dörmögte. - Ráesett egy kő.

- Hogy? Már megint egy kő?

- Nem megint ...
- Jójadára is alaposan ráesett.
- J ójadára .nem.
- Az esze tek sántít! - s egyszerre minden kedvem elment a beszél-

getéstől. Nem érdekelt. ú gy éreztem, túl vagyok Kedmahon, Már csak
sajnálatból kérdeztem tovább, mert láttam, hogy őt emészti valami.

- Hallom, A. fullajtárja lettél. Ö tiltotta meg, hogy engem fölke
Tess?

- Senki se tilt tőled!

- Az se volna nagy baj. Valamikor szerettem, ha engedelmesked-
nek nekem. De most már ... Nem is tudom. Kevés.

- A sértődöttség beszél belőled.

- Azám! - s teli szájjal nevetni kezdtem, visszhangzott az utca.
Aztán odahajoltam hozzá.
- Mivel sértettél meg, Kedmah? Te csak tudod.
Az öreg most kezdett összeroppanni; másra lehetett elkészülve. Bá-

tortalanul mondani kezdte:
- Ott voltam én is a zarándokszálláson ...
- Melyiken?
- Ahol az a fiatal rabbi beszélt. Tőled mit akart?
--- Tőlem? Miért éppen tőlem?

Aztán később:

- A kérdezteti?
- Én kérdezem, uram.
- Te? És te ki vagy?
Zavartan pislogott rám.
- Te kérdezed ...?
Már ébredeztek a városban a szárnyasok, távoli kakaskukorékolás

'hallatszott.
- Valamelyikünk elárulja a másikat - mondtam.
Nem szólt.
- Csak az a kérdés, kinek - folytattam. - Lehet, hogy A jobban

megbízik benned, mint bennem? Én meg ok nélkűl rgyanakszom rád, A.
helyett is? Azért titkolódzol előttem, mert neki szeretnél engedelmes
kedni? És ha kiderülne, hogy A nem is olyan őszinte hozzád? Hogy csak
áltatod magadat? A meg éppen arra számít, hogy az ő bizalmasaként
jobban felbátoradsz, s nekem vallasz be olyasmit, amí se neki, se ne
kem nem tetszik, - hogy majd ő mondhassa a szemembe: "Látod, ez a
Kedmah nem érdemelte meg, hogy bízzál benne!"

Az öreg elképedve nézett. rám.
- Ne játsz velem, uram! Van más dolga is A-nak ... Még hogy ép

"pen engem! Ha még Kóvéval... ő legalább tiszt. Ha tudni akarod, még
'Soha nem láttam A-t a palota szebájában.

- Szemből nem is, mert háttal álltál neki. Ö kérdezett. Te mit fe-
:1eltél?

- Csak egyszer voltam nála - mondta hirtelen elcsendesedve.
- És?
- A nővéred után érdeklődött.
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~ ~s?

- Meg hogy igaz-e, hogy gyógyitani szoktál.
- ~s szoktam?
- Valami gyerek után érdeklődött, hogy tényleg meggyógyult-e,
- Nagyon sokat tud A. De te se panaszkodhatsz.
- Nem is ismerem a nővéredet.
- Attól még kérdezhetnek. ~s te is felelhetsz.
Kedmah hevesen szétrántotta a köpenyet meg az ingét.
- Semmi olyat nem mondtam!
- Akkor miért jöttél utánam? Valamit csak akartál.
- Te mondtad, hogy beszélnivalód lesz ...
- Már elfelejtettem, hogy mi.
Az öreg megállt tétován.
- Azt akartam mondani, hogy nem csaptalak be. Nem volt ott re

házban.
Aztán sietve újra megindult. Hagytam, hogy előttem menjen, a tar

kóját néztem. Azt hiszem, akkor bocsátottam meg neki, - hogy ilyen
lehetetlenül gyermekes és gyáva. Hogy ennyire őszintén hazudik.

Közben odaértünk a Vörös Toronyhoz, ahol először láttam meg Tá
márt a kőpalánk tövében. Lassítottam egy kicsit. A nárciszok illata ilyen
kor hajnalban a legerősebb. Kedmah azt hitte, hogy be akarok térni a
kertbe, és készségesen félrehúzta az ágból font ajtót.

- Ne üljünk le egy kicsit?
- így is megmondhatod, amit akarsz még.
Láttam, hogy összerezzen.
- Már amikor kijöttél a kapun, tudtam. De nem haragszom. Most

már jobb így. Se te, se én. Úgy látszik, az Úr mégse ránk akarta kiosz
tani - s hosszan a szemébe néztem. - Beszéltél vele?

Váratlanul megkeményedett a pillantása.
- Nem lehetett - mondta.
- Nem akart beszélni?
- Azt nem tudom. Aludt. Egy kamrában feküdt a szerszámokon.

~ Szorosan odalépett elém.
- Te így is letartóztattad volna?
Nehezen engedtük el egymás pillantását. Mikor elváltunk, felvillant:

bennem, hogy esetleg az egészet csak kitalálta; de nem valószínű. Szer-
számokon aludni - ilyesmit nem szekott kitalálni az ember.

A hajnali szürkeség kezdett átváltani vörösre. A Damaszkuszi Kapu
felvöröslött, de Tohu háza még nem. így mondtam magamban, Tohu háza,
mínt aki csakugyan átmeneti szállásra tér be, nem az otthonába. A for
duló után bevágott a piflantásom a házak közé. Hosszú és keskeny utca,
egyáltalán nem meredek, minden köve ismerős, s az arcok is. Köszöntek,
kitértek, utánam néztek, nem köszöntek, behúzódtak, rést nyitottak. De
akkor még nem '.'olt mozgás. Hagytam, hogy az úttest közepére vigyen a
lábam. Egy hosszú lélekzet esett volna jól, amelyik addig tart, ameddig:
a házak, csupa nyitott kapuval. Aztán valami napsütött puszta, az éggel;
ahová az utca vezet.

Tohu a kapuban ült és várt; azóta nem feküdt le, hogy elmentem.
- Gyűrött vagy - mondtam.
- Támár is nyugtalanul aludt - dörmögte,
- Most hol van?
- Tudod te. Bent a kamrában.



- Nem tudtam.
- Valamit csak tudsz, ..
- Piszkos a város.
- Hogyhogy piszkos?
- Ahogy jöttem hazafelé. Ilyenkor jobban látszik. Amikor magára

nagyják.
- De nem hagyták magára.
- Hát nem alusznak?
Nevetett.
- Tíz éve egyszer én is igy jártam ... Este mentem el, reggel jöttem

haza. Régi barátok ... Fiatalság! Itthon meg várt az asszony, Támár ... Ne
héz a kapuban ülni, most már tudom. Persze, kinevethetsz. Én igazán nem
vagyok okos hozzád képest. - Aztán újra elcsodálkozott. - Piszkos? Azt
mondod? Ezt is csak tőled hallottam még.

Kezdtek éledezni az árnyékok, a házak éle hűvösen átizott.
- Menjünk be, Tohu.
- Azt hittem, egér.
- Szamár vagy. Csak nem sértődtél meg?
'Nyögve felállt, tényerét odahúzta az ülepéhez. A fülledt éjszaka után

most keveredett egy kis hűvösség a levegőbe, Az udvaron dermedten kí
gyóztak a seprűnyomok barázdái. Minden nyomot hagy. Támár kamrája
nak nemcsak az ablaka, az ajtaja is csukva volt, s ez meglepett. Tohu oda
eammogott a fal mellé, a lócálhoz; én hátramaradtam egy kicsit. Mustrálva
aézte, hogyan húzom magamat végig az udvaron.

- Lefekszel?
- Majd igen. Most még nem tudok.
- Azért jó neked - mondta.
- Nekem nagyon.
- Én meg csak a megrendelőkkel mindig ... Mit tudok én a~

ról? Semmit. Hozzám jönnek, nem én megyek. Es az nem ugyanaz.
- Ne panaszkodj.
- De csak úgy belépni valahová! Az igen. Téged már ismernek, oda-

'eszik meUéd a széket, hallgatják, amit mesélsz. Tudod, hogy adnak a sza
vadra?

- Mit akarsz?
Összehúzta a szemét, mintha cinkosan mosolyogna.
- Mindig arra vágytam, hogy tíz gyerekem legyen ... tizenöt! A sa

ját, véred legalább elnézi, hogy olyan vagy, amilyen. Aztán mégsem úgy
lett. Tohu, a cserzővarga! Azért boldog vagyok, csak irigyellek.

- Mit akarsz, nem mondanád meg?
- Beszélgetni. Azt hiszed, nem látom? A száraz rongyot is kifacsar-

nád. Még több ... még több szeretetet! Hát nem elég, amit az Úr adott? El
vagy kényeztetve, az az igazság.

- Elhatároztad, hogy csupa igazat mondasz?
- Én igen - nevetett.
- És már kora reggel! Nem is tudom, honnét veszed.
- Tartogattarn. Éjszaka volt idő rá. Rakosgattam egyiket a másik

mellé ... Rájöttem, hogy még sose dicsértelek meg úgy igazán.
- Te ittál!
- Azt azért nem.
- Dehát mi a poklos fenét gondolsz rólam?
- Csak jót.
- Köszönöm.
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Megelégeltem, hogy a saját fejem szerint

- Támár is.
- Űt csak hagyd ki lehetőleg.
- Pedig ha ittam volna, biztos jobban látnék. De téged így is lát-

talak ...
- Hol? Hiszen úgy ülsz itthon, mint a bálvány.
Az öreg undorral kiköpött.
- Ez a bálványnak szólt.
- Jó, jó ... csak mondom.
- Én is. Vagy bánt, ha tudom? Itthon úgy szúrod le magad, mint II

füstös karó, aztán elmész, s akkor egyszerre csupa virág ...
- Hol láttál, azt mondd! Nem tett jót neked ez a virrasztás.
Rám nézett, a szeme véreres, kialvatlan, gyermekes, riadt volt. A

hangja éles.
- Neked se tett jót.
- Bent voltál te is a városban ...?
- Minek? Úgyis tudom, mit csinálsz ott. Otthon vagy te akárkinél.

A szívedet kiteszed, a szívüket kiteszik, még virágot is a lábad alá, ha
akarnád. " Nincs nyugtuk, amíg oda nem mész, és nem parancsolod ne
kik, amit úgyis akarnak. Te meg szégyenled a nagy ragaszkodást, rühelled
a bizalmukat - mintha nem érdemelnéd meg! És mégsem elég. Még ar;
utolsó rongyukat is kifacsarnád ...

- Nagyon jó. És mit tudsz még?
- Egyszer láttam, amikor galambot simogattál, a szárnya alá dugtad

a kezedet. Tudsz burukkolni?
Az udvar akkor kezdett felvöröslení, a tetőkről ferdén csapódott le II

fény. Tohu nem vette le rólam a szemét, kezét az arcom elé tolta.
- Mit akarsz?
- Csókold meg. Most rászolgáltál a bocsánatra.
Azt hiszem, engedelmeskedtem; de utána meglöktem amellét.
- Bolondot csinálsz belőlem?

Becammogott a házba.

•
AFRIKAI LÍRA

John Mbiti

NE ÚGY, MINT EDDIG

járkáljak ide-oda
és hogy állandóan a lábaim vonszolják testemet.
Fáradságos dolog az emberekért
Szüntelenül a saját eszem után járni.

Megelégeltem, hogy az orrom után ügessek,
elég volt eddig követni, ahová vezetett.
Ezután másként akarok járni,
jöjjön az orrom énutánam.

Megelégeltem, hogy a nyakam csavargassam
és bámészkodjam ábrándok után.
Nem forgolódom többé össze-vissza.
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