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hivatkozott. - Majd egy másik alkalommal - mondta a nő, s a hangján érezhető>

volt a megkönnyebbülés. Kilépett a fülkéből, a gyerekes csíny szinte felvidította.
A telepre persze még nem mehetett vissza, buszra mt, elment a pályaudvarig.
Az előcsarnokban repülésre kész szárnyakként kifeszítve függtek a menetrend
táblák. Közelebb lépett, megkereste a hegyvárosi vonalat. Aki ritkán utazik, azt
felkavarja az állomások nevének egymásutánja, a számok bűvös rendje, amely
bármilyen távolságot elérhetővé tesz. Fogódzkodott a tábla szélébe, behunyta a sze
mét, érezte a vonat döccenő rohanását, hallotta a sínek robaját. - Szabad? 
mondta valaki, s gyanakodva nézte, miért áll csukott szemmel a menetrend előtt.

Zavartan arrébb lépett. Elsétált a kapuig, s azon tűnődött: megszélűtsa-e a portást,
tőle is megtudakolva az időpontot? - a vonatokról áramló tömeg az utcára
sodorta,

A munkaídő befejezésére ért vissza, találkozott a hazafelé baktatókkal, some
lyogva kerülte a tekintetüket, s olyasféle diadalt érzett, mint aki egyedül tud va
lami fontos titkot. Budapesttől Hegyvárosig hibátlanul fel tudta sorolni az állo
mások nevét.

A szebájába ment, elrakosgatta a holmiját. Már éppen indulni készült, amikor
bejött a telepvezető. kírnosdva, utcai ruhában, - Na, még vissza is értél? 
kérdezte. Erezhetőerr részletes beszámolóra várt. Pattogott a csend. - 0, nem
tart az olyan sokáig, mint egy orvosi vizsgálat - mondta. A telepvezető az asz
tal sarkára ült. - Feri bá' - mondta bizalmaskodva -, úgy veszem észre, az
utóbbi időben nem tetszik neked valami. Es meg kell mondanom, nagyon fáj,
hogy nem vagy irántam bizalommal. Pedig, ha megbeszélhetnénk a dolgokat ... 
lVIit kellene megbeszélnünk ? - Na, öreg pajtás, látom én, amit látok. Talán otthon
van valami baj? Vagy más természetű? Míntha nem találnád a helyed. - "A he
lyem" - gondolta - "talán mondhatnék valamit, de ostobaság lenne kiadni ma
gam r' - Feri bá' - mondta a telepvezető -, Székely nyugdíjba megy a jövő hó
napban. Nem volna kedved a mázsaházat átvenni? Talán strapásabb, mínt í tt, de
több a mozgás, az élet, hogy mondjam ... fontosabbnak érezheted magad. Bizalmi
állás. Hány mázsa jön be, megy ki, te mondod rá az áment. Ismered a mázsa
házat, ugye? - Igen - hebegte alig hallhatóan. Didergett, mintha hideg zuhany
alá állították volna. - Nos? - nézett rá a másik, - Ha megengeded ... - Hogy
gondolkozzál: rajta? Az csak természetes. - Ismét néztek egymásra, s nem tudtak
rnit mondani. - Kérlek szepen - kezdte váratlanul - olvastál az újságban a
hegyvárosi építkezésről? - Hegyváros ? Hol van az? - Északon. - Sohasem hal
lottam a nevét. Valami új település? - Igen, azt hiszem. Vagyis az. - Es? - kér
dezte érdeklődéssel a telepvezető. mintha titkot fedezett volna fel. "Mit is vála
szolhatnék erre T' - gondolta. - Semmi különös - mondta -, csak úgy eszembe
jutott. Hogy micsoda képességek bujkálnak az emberekben! - Bizony, Feri bá' 
hagyta rá a telepvezető. Együtt mentek hazafelé, közömbös dolgokról beszélgetve.

Harmadnap kilátogatott a mázsaházba. - A főnök mindent elmondott - fo
gadta Székely. - Nem akarsz gyakorolni? - A mérreg karjához álltak, végig
húzta a súlyzót a rézrúdon, karnpója abeosztások mélyedéseiben úgy kattant,
mint vonatok kereke a sínek hézagaiban. Lebillentette a kiakasztót, a mérleg karja
lassan himbálózott. - Jó - mondta Székely. - ügyesen elkaptadt

Örült a dícséretnek, s már reménykedve gondolt az elkövetkező napokra. Mint
ha ő maga is valamilyen mérleg karja lett volna, s élete egyensúlyának helyre
állását érzékelné, - Nem lesz itt semmi baj - erősítette meg Székely, s akkor
először parányi irigységet fedezett fel a hangjában.

A halál nem pont az életünk mondatának végén, legfeljebb pontosvessző, ami
után újabb mondat következik.
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