
Ácsorgott a hosszú, vaskeretes ablakok alatt, ahonnan émelyítő benzin
és olaj szag áradt, arrébb a mosókonyha gőze, az öltözők felől pedig izzadtság
s egy kevéske kiömlött kölni párája. Számon tartotta a szagokat, a színeket.
A szürkeséget.

Valahányszor kint járt a gyár körül, penészes kerítések tövében, macska
kövekkel övezett virágágyakat vagy rozsdás vascsövek. korhadt póznák egy
hangú tőmeget kerülgetve - fojtogatra az ősz.

Még nyáron is úgy érezte, hogy novembert játszanak unottan a felhők.

Ásított a világ.
Egyszer aztán leült - megírni. Ihletből.

HIVATÁS
II.

Írta POSSONYI LAsZLÚ

A bíró alig bírta nézni szűkölve szavak után kapkodó fiát. Hatalmas szálfa
testével szemben ez a fiú kicsire sikerűlt, az anyja filigrán termetét örökölte.
Csupa izom volt hajdanán, de széles vállai, mióta pocakosodní kezdett, még ki
sebbé tették. Meghunyászkodásat is míntha csak egyre lejjebb nyomták volna.
Hová süllyedt ez a gyerek, hogy szajkózza a Gemma szavait, rnínt aki szuggerált
álomban beszél, s valahol rejtve mégis tudja, hogy nem mondja az igazat. Bíró
füle volt neki még mostani nagyothallásában is és gyakorolta is az ősi bírói szo
kást, László királyról, az elsőről írta valami régi-régí krónakás, hogy ítélkezés
előtt, rnikor a vallomásokat hallgatta, gyakran lehunyta a szemét. Csak a vádlott
vagy a vádló hangja érdekelte, abból olvasta ki, hamisat vagy igazat állít-e az
előtte álló.

De a fia vallomásakor nem vo1t türelme, hogy ezt az ősi módszert alkulmazza.
Már az is felingerelte, hogy a menye beszélő babának tolja közébük ezt a pipogya
Irátert, de azért a Nicu hangjának remegése meszesedő dobhártyáiban kísértett.

Megpróbálta visszaidézni a hangot, de mínduntalan olyan vérrohamokat ér
zett az agyában, hogy a hang rczgését nem bírta megrögzíteni. Aggályos önkontroíl
ba fogott. Megzavarodott volna? Így kezdődik az aggság, az elhülyülés, a beszá
mithatatlanságba menő második gyermekség? Futnia kellett ki a fagyos novem
'aeri estébe. egyedül lenni s rendezni mindent, mí is történhetett, mit forraltak itt
ellene?

No dehát a fia hangja-e a fontos? Nem a Gemma izgágasáaa. aki most ezt
találta ki ellene? Mint valami időzített bombát helyezte el a vádjait és elfutott.
Es senki sem mer eme1t fővel elébe állani, a hangjával is vizsgázni előtte.

Hegynek föl indult - talán hogy ne lásson embert - és kapkodva szeelte a
léleazotet. A hegyek fia volt, öreg korára is medveként szivós. mázsasan fürge, cam
mogásában robbanékony, s most igazában földühített fenevad. Talán ezért került
most mindcn embert. Ha most elébe kerülne az az asszony ... megint az idegor
vosához lllthatott ... nem, nem szabad él város felé mennie, inkább föl a Fűvész

kertnek, ahol nem igen jár ilyenkor senki. Egyedül lenni mégis a legjobb a vi
lágon, mint az az agg fűzfa ott a dombtetőn egy árva ívlámpa fényében. De az
a füzfa sincs egyedül. vetkezett ágai közé fagyöngy fészkelt, s most téli tarságúban
azzal csúfolja a fát. mintha ő lenne a lomb.

!<ir:socla. hogy került ide a házukba ez a Krojesuk Gizella?' Mcrt hiába csűri

csavarja a nevét. mint ahogya kaméleon változtatja tereptarkúra a színét, csak
Krejcsuk Gizella marad. Mikor Hitler Romániáig nyújtózkodott. egyszerre Gina
von Kreutz ignak híresztelte magát s olyan névjegye is volt egyszer, az Antoneseu
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kormány idején, amelyen Gemma vagy Kreutzig zu Kreutzensteín néven hival
kodott. Mort az ő fajtiszta német nevét eddig elferdítették. Ez a Frauendienst ide
jén történt, amikor ő volt a helybeli német kolónia nőegyletének az olnőknőjo, s
amikor semmiféle rábeszéléssel sem bírták visszatartani a politikától, a pezsgős

konyakos klubestéktől. az egész országot beutazó propagandakörutaktól. Pedig még
a gúny fegyvereit is igénybe vették, ki is nevették Giza-Gina-Gemmájukat, aki
nem is tudott jól németül. Valamí bánsági cseh és szlovák telepesekből összeállt
faluban ~ött a világra egy kútásómester leányaként. s valami rettenetes csehes-tó
tos falusi német dialektust beszélt, amire a hódítók, szép asszonnyal állván szem
ben csak mosolyogtak, vagy megértően panaszolták, hogy így korcsosították el ez
előtt a tiszta német fajúakat a szlávok. No de ezután minden másképp lesz! A
derék öreg kútásónak a falujában jó volt a Krejcsuk vagy Kreicsik név. Giza
azonban hamar elmenekült az egyszerű rokonság kispolgári környezetéből. Buka
restbc ment előlük a szerb Bánátból - mert románul jól tudott - egy náci olaj
vállalat lerakatához. De az igazgató, aki neki ezt az állást szerezte és különben is
gyakran magával vitte szinajaí és tengerparti vikendjeire is, minden kínálkozása
ellenére sem vette feleségül a messzi keletre szakadt vollesdeutsch palántát. Hisz
Gemma nyelvében is elkorcsosult a keleti barbárok között és nagyon is torzultan
ejteg8tte a szent német szavakat. Pedig Giza-Gina-Gemma haja ekkoriban a bar
násszőkéből egyre jobban az északi faj kiváltsagos aranyszőkéjébe hasonult át, hisz
a haját könnyebb volt átalakítania, mint a gyermekszobaját. S ha már fajnémet
férjet nem szerezhetott magának, a német faj fensőbbséges egyedeinek kitenyész
tése céljából a sport fészkeiben kezdte keresni a hozzája méltó férfit. Férfilesbe
indult él sportversenyckre, igazgatója autója mindig rendelkezésére állt, öltözni
tudott, s gyakran jött német tiszti társaságban is. Bejáratos lett asportolók klub
jaiba, ahol akkor Nicu volt a sztár, Gemma minden alkalommal ott állt aztán a
lefu.l6nál. ha Nicu játszott, mikor a csapzott, kíizzadt csatárok a pályáról levonul
tak, beállt ebbe a férfiszagba agyonápolt. illatos testével, mint valami önműködő

csalétek és leste áldozatát. Pap Nicu kellett neki. a legcsodálatosabb góllövő.

"Ni~\l a fost miraculos!" Nicu, akiből bíró lehetett volna, tanácselnök, mint az
apjúból. s akiből doktorátusával együtt hamarosan utcaseprőt f'abrikált a felesége.
S mét; ta gyereket ad neki. Dc még azt sem. Csak rafonódott, kiszívta minden
erejét és bátorságát, s egymaga akart tündökölni mellctte : fagyöngy.

Öreg szíve elszorult, kalapált. Túl gyorsan vette az iramot a hegynek. Neki
a Iánvától sem született unokája. S a másik két fiát még az első háború vitte el.
Szfvszorulását most valami kongó üresség váltotta föl. El innen erről a vesztett
csatatérről, ahol már a födél is gyűlöletes lett fölötte. Dédelgetett vágyába fogott
hirtelen. Déva! A gyermekkor városa, a várrom il hajmeresztő sziklaélen a Maros
fölött A hazai pulicka íze a bivalytej sárgás sűrűjébe omolva, és a csönd végte
lensógo a lábuknál zúgó folyam morajlása fölött. Oda kell költöznie az öccséhez.
a magányosan élőhöz, akinek nem torzítja el az életét semmiféle idegen. Halászni
füg és ülni a szlklaélen nyaranta a folyam fölött, szítakötők táncát figyelve az ör
vénylő, napsütötte víz pai-t mentén megülő nyugalmas öblöcskéiben. ,,0, Déva,
Déva, milyon édességgel teli emlékek rajzanak [61 már a nevedből is" - gondolta
és úgy érezte, születése helye fölött valamiféle jóság és békesség lebeg, míg itt al
világi erők űznek gúnytvvele.

Az alvilági erők újra a menyére irányitották a gondolatait. Giza! Persze, hogy
csak az ő agyában foganhatott meg ilyesmi. Magamagából indul ki, s rnert ő kész
lenne bármiféle Ilyes tettre, másról is föltételezi. A bíró itt néhány káromlást en
gedett el a foga közt, amelyben sárló kancákról. SS-ről és Hitlerért lelkesedő szu
ká król is szó esett. Persze imponált neki a rablóhadjáratuk is. Mért ne tételezné
föl a férje apjáról, hogy ellopja a saját lánya ékszereit, aki Európa kirablásának
örvendezett. Hogy hagyta volna ott rohadní a börtönben, mikor a fölszabadulás
után öt évre büntették Frauendíenst szolgúlataiért. De őt levette a lábáról a fia
esettsóge, Hisz Nicu szenvedebt akkor is a legjobban, a felesége vétkéért megbíz
hatatlannak minősítették, állásából kirúgták. parkőrré degradálták. Hiába akarta
r ábi rní a fiát a válásra, hogy újra talpra áll íthassa. Ha Nicunak annyira kedvére
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','an ez az asszony, talán ez adja vissza az -arnbícíóját is. Tanácse1nöki presztízsét
vetette latba érte, ahelyett, hogy hagyta volna legfőbb képességet, a súrolás t vé
geznie négykézláb kúszva a börtönben. S talán remélte is, hogy a börtön észre
téríti ezt az asszonyt. Persze, ha meglátogathatta volna ott a börtönben. Ha meg
hallgatja hunyt szemmal a hangját. Ezt azonban a rangja nem engedte. Csak Nicu
hordta a hírt, hogy Gemma súlyos beteg, galoppierend... tüdővész... hogy vége,
nem bírja tovább, elpusztul a börtönben. Talán már akkor összejátszottak ellene,
elhitettek valamit, ami akkor sem volt igaz.. De Gemmát mártírrá kiáltották ki , ó
pedig elhitette magával, hogy egy asszonyos szereplősdí miatt két év is elég bün
tetés lesz neki. Ezért engedték szabadon. Bárcsak ne segítette volna újra kiszaba
nulni ezt a fasiszta fúrlát. De még míndíg nem ismerte eléggé, még külön laktak
addig. Micsoda évek is voltak akkor, látni a Nicu kétségbeesését: "Gemma hal
doklik. .. Az orvos azt mondta, csak streptomicinnel lehet megmenteni és a vá
rosi lakásukból is ide kellene költözniök a hegyre ..." És lassanként kicsikarták
tőle, hogy eladja a fél házát, hogy streptornícint vehessenek mérogdrága áron Gem
mának és együvé költözzenek a Nicu nevére írt lakásba. "Gemmát csak így lehet
megmenteni és a papa úgyis gondozás nélkül van, a bejárónők csak meglopják."
Hogy szajkolta Nicu a szájába rágott szavakat, s még azt is megcsillantotta előtte,

hogy Gemma gyereket is szülhet, ha meggyógyul.
Akkor állt kötélnek. akkor költöztek össze. Gemma egész nap látványos pon

gyolúkban feküdt a teraszon és holtra fáradt férje szolgálta. ki. S neki mindennap
látnia kellett ebben a totyogó bábáskodásban a fiát. Nícu esténként édességeket,
habos süteményeket hozott a nyomorult kis fizetéséből, vagy talán jobb borra
valót kapott, mert a sétatéren a széna és az őszi lomb szállításáro szánt kordé
csacsiján megszamaragoltatta a gyerekeket. S a pénzes gyerekek őrzői fizettek ezért
a mulatságért, Gemma kibontotta a süteményes csomagot, minden habos tésztába
beletúrt, aztán a maradékot a férje szájába erőszakolta nyirkos ujjaival. Ez volt
az ő jósága: - Te is egyél. biztosan éhes lehetsz!

És Nicu evett abból az ételből, amit az állitólagas beteg összeturkált. Boldo
gan nyelte a szájába dugott maradék falatokat, mohón csókolgatta a ragacsos
ujjakat, s ha ő nem látta, talán még le is nyalta, hisz különben éhezni is képes
volt akkoriban a feleségéért. A villa emeleti részére Nicu hozta a vevőt, aki rög
tön streptomícinben fizetett. Csempész volt. "A papa úgyis egyedül van, elfér mi
nálunk!" De Gemmának a reprezontáláshoz mínd a három szebára szüksége volt.
Neki sok levegő kell. "A papa nagyon jól meglesz a hallban, az jól fűthető, mert
nincs rajta ablak és akkor jöri-megy, amikor akar." És aztán sohasem jutott pénz
elég. hogy az etázsfűtést megcsináltassák, a kandalló pedig a Gemma szobájúban
is éppen elég fát fogyasztott, a hallbéli pedig még jobban eszi a fát. S ő mindezt
hagyta, hisz diákkorában is tudott fűtetlen szobában élni a fagyos Déván és a sze
les Kolozsvárori is. "A papa úgyis kávéházról kávéházra jár, milyen jó is a pa
pának." Hát még ezt is irigyelte tőle, azt a néhány, egyre ritkuló sorú öreg ba
rátot, akikkel délutánonta sakkozott vagy ultizott. Aztán kijelentette, hogy ö csak
este főz az urának, s míután a papának este nem ajánlatos zsíros ételeket ennie,
jobb ha a papa a kedvenc kávéházaiban és éttermeiben étkezik. Hát így már kora
délelőtt nekiindult, kávéházból vendéglőbe, vendéglőből kávéházba járt. Gemma
csak hadd tartsa addig patyobttisztán a soklevegőjű lakást.

Azután pedig - most látta tisztán - megkezdődött az ö szabályos bekerftése,
hülyévé nyilvánítása is. Gemma kitalálta, hogy apósának most már, túl a nyolc
vanan, gyöngülni fog valamelyest az emlékezőtehetsége. Vagy legalábbis el lehet
vele hitetni, hogy gyöngül. Elkezdődött tehát a "nyitva hagyta a gázt, nyitva hagy
ta az ajtót, nem húzta meg a vécét" korszak. Mikor ő annyira vigyázott, hogy vé
gül már háromszor is visszatért bárhonnan, hogy mindezt igazán elvégezte-e. Ma
gában is kételkedett immár, mégsem talált nyomot, hogy valamit is elfelejtett vol
na. Ilyesmit csak Gemma talált, mikor uszítani akar-ta ellene a fiát. S persze, ez
az alsó lakás már a ház fölépítése óta a Nicu nevére volt írva, mikor egy részét
idegeneknek adták bérbe. S most, hogy Gemma beköltözhetett, már csak ő vált fe
leslegessé benne.
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S aztán hallania kellett a vékony falon át a Gemma élesen vitatkozó hangját:
"A papa mindent elfelejt,.. nem emlékszik már semmire, hisz az a sok sör se
használ neki, amit ide-oda kóboroltában megiszik.,. Persze, neki nagyobb a nyug
díja, mint a te egész fizetésed .. ."

Igen, a tanácselnöki nyugdíj magasabb volt, ki emelt nyugdíj is, Nicu pedig
derékba tört ember lett és örülhetett, hogy vénülő fejjel visszafogadták edzőnek

~j Iabdarúgókhoz. Gemma meg .j;udolt halni minden garasért, amit elérhetőnek vélt,
és mégsem kaparinthatott meg. "Én itthon halálra dolgozem magam, amíg a papa
sétál és a kávéházban ül. Legalább a lábát törölné le, ha hazajön!"

Került volna az ő kezébe egyszer ez a nő, biztosan megnevelte volna. Vagy
szült volna gyereket, hogy otthon maradhasson, vagy mars dolgozni, hajnalban
kelni, percre kiszámított időre menní, mint titkárnő korában. Vagy ha háztartást
vezet, mosna a hideg Marosban télen is, mint Déván az asszonyok, akik mezítláb
állnak a rohanó folyó szélső kövein és sulykolással melengetik magukat. Ömellette
nem dámáskodhatnék, nem bridzsélhetne hétszámra platinaszőke hajjal, hanem
négykézlábra kényszerítené, mint mikor a börtön folyosóját sikalta. Elképzelte
Gemmát föltűrt szokriyával, elkékült lábbal, s elszégyelltc magát. Mi ez, miféle
diákos, hajdani érzékiség kíváncsiskodása benne a folyóban mosó fehér lábú asz
szonyok iránt. Ezért hagyta volna magát az orránál fogva vezetni? Ezért adta oda
s treptomicínért, Gemma egészségéért a lakást, függetlenségét? Hisz megnősülhetett

volna ő is, pályázó volt elég, és gazdaasszonyjelölt is. Basaként élhetett volna. S
éppen e míatt az asszony miatt lett szerencsétlen, akihez soha semmiféle köze sem
volt. S ez meg tán éppen azért fél tőle, mert benne emberére talált volna. Mint
ahogy minden asszony emberére talált benne.

. S valami eufóriás élénkség járta át most, hogy megpihent a hegytetőn és a
múlt örömeire emlékezett. A feleségére, erre a neki rendelt s őt kiegészítő asz
szoriyra. A négy szép gyerekre. Három fiú s negyediknek egy lány. Mind sikerültek,
egészségesek s ebben vagy abban mindegyik túlhaladta az átlagot. A Hunyad me
gyei földtúró Pap család fia jól keverte vérét a büszke Nákó család lányával. S
ezeket a Nákó féle násfakat herdálta most el Gemma, a. lányának rendelteket.
,.Hagyd, papa, színpadon úgysem viselünk igazi ékszert - mondta Zinaada. - Majd
egyszer elhozom, mert a mama bálozott velük. De tudod, én sohase viselek ék
szert." Persze a lányának csak a munka, a szanpad a fontos, az ének Úgy él a
hangja mellett, mínt egy remete. Zinaida legalább igazán az ő vére, nem ér rá
emlékeket gyűjtögetni, mert dolgozik.

Vajon melyik fia hasonlított volna rá, ha el nem esik? Laci, aki olyan ko
rnolykás volt és kutató orvosnak készült az egyetemen? Vagy Péter, aki folyton a
hegyeket bújta, s már diákkorában is geológusnak készült. "Kincs van itt minden
kőben, miért lakják mégis koldusok ezt a földet?" Ha megmarad, ki tudja, mire
vitte volna. De hát csontjukkal szórták be Volhinia mocsaraít, s csak a lélekben
leggyengébb maradt meg, a sportos szépfiú. Hát persze, hogy agyonkényeztették,
s ezt az egy vigaszt nem vehette el a feleségétől sem, aki dédelgetésével előké

szítette fiának a Gemmához vezető utat.
"Miért büntetsz így engem, Istenem?" - torpant meg erre, s nem vette észre,

a talpa alatt tócsa volt, ami estére befagyott. A két lába egyszerre csúszott ki aló
la. Hanyatt esett, s koponyája is koppant. Mikor ocsúdni kezdett s felállni próbált,
csípőri alul vad fájdalom hasított belé.

"Combnyaktörés" - állapította meg józanon s tudta, itt megfagyhat reggelre,
ezen a lakatlan tájon, ha erre nem téved valalcí. De köröskörül senki sem járt, és
neki fájdalmat okozott a feje elfordítása is. Így hát mozdulatlanul a csillagokra
nézett s odaragadtságáról egyszerre csak eszébe ötlött a gyermekkora. Akkor kezd
ték aszfaltozni a kis Déva főterét és az olvasztókazánok mentén halmokban állott
a fénylő fekete szurok, S mint csókát a fényes tárgy, vonzotta őt is ez a szurok
halmaz, a szagát is szerette. Szegények voltak s oly kevés játékszere volt. Egy
szurokdarabot akart. De őrizték. Egyszer azonban iskolából jövet őrt sem látott, s
a szurokhalmaz tetején egy férfiökölnyi fényes darab hivalkodott egyedülállóan,
élével alig érintve a kupacot. Odaugrott, hogy fölkapja. de a nyári melegben az a
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szurokdarab is odaforrt a többihez, hiába rángatta, csak a keze ragadt oda, de nem,
tudta lefejteni. S már kiabált is az őr, alig birt elfutni piszkos kezével s a szégye
nével előle. Hát így fogták meg itt is, de most valami ideragasztotta a földhöz s
innen már nem futhat el. Számadoitatni kezdte magát a gyerekkori szurokdarab
tól végig. Istent nem nagyon hitt sohasem, túlvilágot sem, inkább csak a dolgok
tisztázásához szekott biró dolgozott benne. ördögben és Istenben errefelé inkább
csak a babonás románok hittek. Egyik nagyanyja is ilyen volt, s most fölrémlett
Előtte cserzett bőrű keze, amint a puliokát kavarja egy cserépfazékban a füstös
nyílt tűzhely fölött. Mint egy Macbeth-beli boszorkány. Mennyit nevettek a babo
náin józan protestáns unokái, de a főztje jól esett, s minden betegséget kuruzsolní
tudott. Ha most itt lenne, talán ráolvasna a törésére. s egyszeriben meggyógyulna.
Ostobaság. Már erőt venne rajta a láz? Nem érzett se' hideget, se rrieleget, ahogy
itt feküdt. Csak mozdulní nem szabad. Halvány köd és csillámló dér lepett be kö
rülötte mindent. Az északi szél üvegcsengéssol zörgette a fagyos ágakat, s Iurcsa
hangok szívárogtak fölülről. Ismerte a korai tél távoli üzenetét. Vadludak.

Elhessegette magától ezt az érzést, pedig jó volt. Gemmára gondolt ismét, nem
tudott másra gondolni. Legalább gondolatban, rációval maga alá kellett gyűrnie

ezt az asszonyt. Menjünk hát sorjában. Tisztázni kell bírói lelkiismerettel, hogy
készakarva játszotta-e el Gemma ezt a kornédiát, vagy ő felejtette volna nyitva
valóban az ajtót? Ekszcrről, tetemes értékről volt szó, Most a combjánál is jobban
sajgott. hogy csak két gyermeke maradt, s azok közül is a derekabbnak nem tud
most hagyni semmit. Ez fájt, de lernérte. Talán csak a gőgjének fáj. Érezte, hogy
az agya tisztán működik most is. Délelőtti elmeneteiét is visszaidézte lassan a leg
kisebb részletekig. Nem igaz, hogy nyitva felejtette az ajtót. Az sem lehet igaz,
hogy az ékszerek ott voltak kiterítve, meglátta volna, amíg a bezárt ajtó kinyitá
sával bíbelődött. Csak valami őrült megszállottsúg csináltathatta ezt Gemmával. El
akarja őt üldözni a háztól? Félt talán, hogy figyelmezteti Nicut, ne hajoljon meg
mindenben, ne legyen puha rongy a kezében. Es ne kockáztasson semmit azokkal
a kozmetikai bevásárlásokkal futball-turnéi közben. Hiszen ő még az idegorvosra
se figyelmeztette .Nicut, ha észre is vett valamit. Kapzsiságból lopta el? Hisz ha
kér, kaphatott volna Zinaidatól belőlük. A lánya nincs rászorulva erre. De Gemma
gyűlölt mindenkit, aki magasabbra vitte, mint ő. Gyűlölte Zinaidát, mert hires és
sok pénzt keres, gyűlölte őt, mert magasebb nyugdíjat kap, mint Nicu Iízetést. Ha
akkor nem mozdul érte, ha akkor a börtönben hagyja ... ha nem gyógyíttatja kl
ezt a lába köré tekergőző férget. Hát ilyen emberek is tudnak lenni ...

Egész testében megrándult az undortól s beléhasított újra a fájdalom. Vissza
kellene mcnní, megbüntetni azt az asszonyt. Hány gyilkos, hányféle bűnöző for
dult meg a keze alatt. S azoknál mindig rájött a dolog emberi nyitjára, mirt rrriért
tehettek. S még sajnálni is tudta őket. S most Gemmát gyűlölte egyedül. Bunda
kabátja ugyan óvta a fagytól, de most már rnintha valami láz is borzongatta volna.
Igy fekhetett Laci és Péter is sebesülten valami félig befagyott mocsárban, Vo lhi
ni ában. Most jól esett, hogy ilyen közolt társakra akadt a szerencsétlenségben, "Ti
is kibirtátok, úgy-e? - kérdezte apásan az üvegszínű szélben s cinkosan kacsin
tott: - hisz a halálig kell csak kibfrjuk, úgy-e?" A gémberedett gallyak távoli
hangon mintha feleltek volna rá: ..Kibírtuk."

Fáradt kábulatát lerázva, tovább vallatta magát. No, számolj el vén bűnös, mi
lyen bírája voltál másoknak s mályen léssz magadnak? - Ha most megtalálna va
Ia l'Ii, Gemmácska hogy megijedne a sáros lábú emberektől. akik hazahurcolnak. De
nem hurcolnak szerencsére, itt vagy a vallatópadon, számolj el, vén akasztófára
való. bírónak bíró, embernek ember tudtál-e lenni?

Bekalandozott sok tárgyalótermet, várost. vidéket, ahol valaha szolgált. Birói
múltjában nemigen talált hibát. Olyan időket vészelt át, irnpérí umváltozásokat, kor
mányválságokat, hidegből forróba s megint fagyosba fordított fürdőt, amibe belé
hal vagy makkerősen életre kél a halálraszánt, paraszti módra kuruzsolt beteg.
A történelem választóvizeit megjárta, s minden buktatón át egyformán tisztelt és
megbecsült bírója tudott lenni magyaroknak és románoknak egyaránt. Csak Gem
mának, ennek a butamod elszánt nőnek volt bátorsága őt gyanúsítaní. S most érez-
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te, hogy a butaság erői kimeríthetetlenek. Ha van sátán, csak a butaságon át igaz
gathatja a világot. S hátha az a buta sötétség, ami egy ilyen nő agyában lakik,
maga a sátán?

Megborzongott. Láza lenne? Nem ide indult. Tisztázni akart dolgokat. Lernérte
hát a helyzetét ezen a mindenkitől elhagyott kopár hegytetőn. Nem találnak rá, itt
pusztul el a fagyban. De úgy pusztul, hogy nem fekszik alá a butaság erőinek. A
ház, amelyben Iaktál, gonoszság fészke lett, Ierombolom a házat, hogy a gonosz erőt

Ile vehessen fölötted. Megölöm a testet, hogy martalék ne légy ...
Mi az, aludt volna ... ? Nagy kékszürke szemével a messzibe bámult, a fagyos

ég mécspislantású csillagai felé. Nem értette, nem értette a dolgot. Akartan mozdu
latlanul, hanyatt feküdt, s az égre bámuló szeme sarkából Iátta, hogy nem messze
egy alacsony kis kerti ház ablaka megvilágosodik. Csak kiáltania kellene. Jajgatnia.
Erős az ő hangja, ha kiereszti, mint a ködben bőgő szarvasé. S egy pillanatra mint
ha rnozdult is volna benne valami az élet felé. Még nemrég fekszik itt, érezte,
hogy meggyógyulhatna. hogy a bosszú még éltethetné. Maga alá gyűrné az ostoba
gonoszságot, ítéletet mondana fölötte. A nyugdíjából ki telne, hogy máshová köl
tözzék és onnan folytassa le a nyomozást. Az összeköttetései, régi detektív isme
rősei megvolnának, jutalmat is ígérhétne s megtudná. hová kerültek azok az ék
szerek. A régi násfák értéke a formájukban van, azt talán nem bolondok széttörni? Kell
nyomnak lermie, s meg is fogja találni. Es akkor Gemma az önbetörése miatt visz
szakerül a börtönbe, hogy négykézláb kúszva mossa a betonpadlót, meg a folyosók
szegecselt vaslemezeit. amelyek annyi rab csoszogásától fényesek úgyis. S látta őt

kúszva és görnyedten, szemébe lógó hajjal és látta kivillanó fehér lábszárait is. S
ettől megrázkódott, a fájdalom észre térítette. S szégyellte előbbi gondolatát, mínt
ha valami állattal akart volna fajtalankodni. Egy ilyen szernét, egy ílven szemét
nő, a butaság és a gonoszság ördögével a fehér húsa mélyén. Megalázó, ha csak
gondol is rá. Es Nicu még így sem tudná kitörölni a szívéből. Szegény, őrá háruina
mind a szégyen. Mit érne ő vele öreg korára, hogy megalázza? Csak vergödjék a
bűnében, a rettegésében. hogy Iőlf'edezík, s vesszen bele a hazugságaiba. Ez nagyobb
büntetés. Nem kiáltani. Nem adni életjelt!

S nem fordította el szemét a mécsfényű. pisla csillagokról. Makacsul összezárta
a fogát, össze is csikordította, ha véletlen mozdulatra fájdalom járta át. Aztán me
legség fogta el, és szeretní tudott megint rníndent, ami a világot alkotta ...

(Folytatjuk)

FELSZÁLLÓK

Fe/szállok meglovagolni a bárányfelhőket

Kötélhágcsón szerelmet küldök a bénák1ULk
Ebredő jé,nycsóvát a látóknak
Prizmakristály-csillagot a vakoknak
Organikus s,zívet idegenhús-anyagba
Szerecsen dobon impulzust süket dobhártyára

MA NEM LÁTTAM MÁST

csak bársony karokat
az anyák ny{])lcáro kulcsolva

Ma nem láttam mást

gurgulázó kacagást
és apró tejfogakat

napfényes szemeket
himporos kiváncsisággal

Lengyel Anna
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