
Újabb ny ugtalanság szá llta meg, nem a cselekvés, hanem a lelkiismeret nyug
ta lansá ga. Mit is leh et has ználni csillagok állásának, rabok ny ögés ének . ti kkadó
hangré sek nek. elveszett poéziseknek? Az összecsukott em bereknek, akik fallal kö
rülhatárolt térben utaznak végpontjaik felé? Mí van ? V elük u tazunk . Mi is egy
utas, egy tengerész, egy a lak. Ezer gondolat rohanta meg. J égkoc k ák, táviratok.
me leg harisny ák, dí éták, ellobbant szerel rnek, fr ancia narancsok, kék ti ntával te
leí rt kó rrajzok jutottak eszébe, sodródó haj ó, sodródó víz.

Az asztalra támaszkodott furcsa kezével, körülkapkodta a fejét , embe reket lá
tott, arcvon ásokat. természeti t ünem ényeket. Fehér kabátban állt, m int egy ten
ge rész. Nyugtalan tengerész. Mit tettem én ?

Fölszaladt a toronyszob ába, föltépte az ajtót, - nyit va szoktam hagyni, csak
úgy, m intha elfelejteném, tudod, hogy a te ljes bizalmat érezzék. jó m ódszer, ugye,
h ogy kötetlen az ember, hogy mi is olyanok vagyunk, m in t ők, de az egész moz
gásunkban is, érted, és az egész éle tünkben, haj ón, te ngeren, egy ütt, szívá rvá nyo k
és tengeri szörnyek között is ... Fölvette a hal vány rózsaszín kagyl ót , hallgatta.
A tenger volt be nne. D élfranciaország. Ca th erine, a fe lesége. Sz őke h a ja volt. Pé
cset t tan ársegéd az ember. Első tis zt, második ti szt. Fegyen cek és üdvöz ültek.
Diéta. A te nger ragyogása vol t ebbe n a fogsorban. Hova vezetem én a hajót? Az
enyémet az övék-ét, a mi énket? Mi t ta rtok én , korrn ányrudat, vagy csak üres
puszta botot? Szelek drá nyá t ki tudom -e venni? K is iránytű fityegett a falon, Van
Gogh árbóca i. A kagyl óban, mínt val ami mi sztíkus tel efonban, egy enletes volt a
zúgás, a te nger zú gása , a nagy tenger zúgása, belső zene va gy üzen et. Szürke, ösz
szegubancolódot t szem öldőke alatt vil ágosbarna sze me m ozgott , belső nézése volt,
életnézése. Valami zúgás keletkezett benne is, m int egy kagyl óban, s ilyenek ju
to ttak eszébe gyö trelmei á rá n : Mi hajósok és rni tengerészek, m í betegek és nem
be tegek. Eleget teszünk mí a tengernek , a szolg ála tnak ? Visszük a hajót, fogjuk
a kormányt és nézzük a szelek irányá t. Ren geteg dolog van egy közös hajón, mun
ka beosztás, injekci ók, étrend, szájharmonika, könyvek b ek öt ése, sebek bek ötése,
bánat és m iegyéb . Csu pa fény a tenge r, csu pa zúgás . Annyi minden . Nem csak az
a fontos, hogy mi ha jt ju k a ha jót. A haj ó megy.

Letette a kagylót a ke re k, sarokba szo rított politúros asztal ra , a széle odaköp
pant.
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