
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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