
- Még egy szót sem szóltam és már túl vagyunk rajta - mondta halkan, épp csak
mozduló ajakkal. - Ha ez ilyen olcsó, akkor forduljunk vissza és menjünk lefeküdni.
Azért az egy mondatért, amit órák óta tartogatsz nekem, én nem gyalogolok el a vá
ros másik végébe. Ki vele itt, és aztán eredj egyedül, ha dolgod van!

- Ne beszélj így!
- Hát hogy beszéljek? Mit mászkálunk itt fel-alá? Mire várunk? Mit akarsz?
- Téged meg akarlak tartani.
Megálltak a sötét mellékutcában, szembefordultak. Anna hangját reszelössé tette

valami szorongó, esett gyűlölet.
- Pontosan fogalmazol, mint mindig. És büszke pillantással nézel elébe a felmerült

nehézségnek. Ki fogod küszöbölni. Te ugyan ki ... - Visszanyelt nyüszítéssel a hang
jában szinte levegő után kapkodva beszélt már Anna. - Hát nem érzed a nyomorúsá
gát, a piszok nyomorúságát ennek a büszkeségnek?

Állán érezte a fiú ujjait, hagyta, hogy a vékony, erős kéz felemelje az arcát, pillantá
sa fogoly volt a fiú egyenes tekintetében.

- De érzem - mondta a fiú halkan. - Semmit nem éreztem még ilyen határozottan,
mint éppen ezt. És látod, ha jól megnézem magamat, mégsincs egyebem, mint ez a
büszkeség. Ez a nyomorúságos büszkeség. Neked sincsen, Anna, vehetted észre. És
erre pedig ... erre éppen elegen vagyunk ketten is. Gyere, menjünk!

Végig az erdő sétányain, egyik sötét alagútból a másikba fordulva Anna ráhagyta
már magát a másik akaratra. Az első emelettől már ölben vitte a fiú a kollégium lép
csőjén, beteg menyasszonyt a kölcsön nászágyra, de a tanulóban Anna kiszabadította
magát és kitárta az ablakot.

Zuhogott az eső, verte az erdőt, a másnak feldíszített ködös országot, ahogy meg
megsuhant a hideg, október végi szél, olyannak mutatkozott az éjszaka, mint egy köd
del torkig töltekezett, és aztán fölkeveredett feneketlen gyomor, belülről. Anna érezte
maga körül a levegőben a hányingeres vajúdás görcseit.

Nyitott szemmel csókolta vissza a fiút, nyitott, kimeredt szemmel látta, hogya feke
terigó ismét ott vergődik az ágszövevényben, mint egy ravaszul megszerkesztett ket
recben, és közben érezte, a hosszú csókoknál élesebben és világosabban érezte, hogy
mellén a simogató tenyér alatt szétmorzsolódik a csörgére száradt gesztenyelevéI.
törekes ízei leperegnek lassan a hasára, forró, lapos hasára, és szúrnak, szúrnak ke
gyetlenül.
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