
fejjel a Jan úrra nézünk. hogy lássuk. nem készül-e az arcán valami grimasz. de ő csu
kott szemmel figyeli ki a muzsika lelkét. s amikor a lantmuzsikás azt pengeti, hogy
száz férfi bókolt. a fákon hó volt. a szoprán szaxofonján finoman ráfelelí, hogy szí
vemben lángolt a nyár. S a te rakottszoknyás matrózruhádra s rövid patentharis
nyádra ráfeleli a zöldfodros muszlinruhát, s elmuzsikálja az egészen kicsi kis rózsa
szín rózsát. amiről mi már egészen elfeledkeztünk. S a te széken kalimpáló lábaidra
ráfeleI engem. s az én fakuló kontyomra ráfeleI téged, s a rövid sztakkátónál te oda
súgod, hogy öt cseresznyemag. s ettől már én is tudom, hogy a gyöngyházfényű futam
a selymes őszibarack. s rövid próbálgatás után belekezdenek együtt a Ládarészlegbe.
s Bogdán úr belefésül a most már cukorszín hajába, s Adám úr másodszor törli a pá
rás szemüvegét. S ez így megy majd egészen hajnalig, míg meg nem halljuk, hogy
megjöttek a gyergyói fuvarosok, s kinézve majd látjuk. hogy zabos tarisznyát akaszta
nak a lovaik nyakába. s a zömök kis bélbori lovak úgy gözölögnek, mint az üst a
nagymosáskor, s akkor az izzadt hátukat pokróccal rendre betakarják. s szekereikre
rakni kezdik a szalmába takart palackokat. hogy széthordiák: a haza minden zugába, mi
által erkölcseik szelídülnek, s levetkezik azon szilaiságot, mi többnyire minden havas táji
népnél meg szokou lenni.

Akkor nekünk már csak a fürdés lesz hátra, mert a töltőházi melegben felhevült a
testünk. s félünk. hogy a hajnali fagyban mi is gözölögnénk, mint az apróka lovak. s
elmegyünk a Lobogó forráshoz, amely valódi vizokádá, de melybe beleülni ugyancsak
nagy önmegtagadás és elhatározottság kívántatik, mert a test a hidegségben rákveres lesz.
de ha az első perc tűz- vagy inkább jégpróbáját kiállotta az ember, azután a testet kelle
mes zsibbadás s áthevülés fogja el. S itt vannak a csinos vetkezöhelyiségek, s én tu
dom. hogy vannak bizonyos fürdöszobák, ahol előmelegítettvizet öntenek a kádba.

Te mehetsz, majd ha akarsz, a hideg fürdőbe. mert egy kicsit mindig hősködő vol
tál. Neked jó volt a Duna 16 fokosan is, s képes voltál térdzokniban korcsolyázni
menni. Én oda megyek, ahol a vizet elömelegítették, s biztos, hogy Balázs úr, Adám
úr, Bogdán úr. s talán Jan urat kivéve mindenki más ezt választja majd. Csak aztán ne
érezd magad nagyon egyedül. Meg különben is. mit ér a hősködés. ha nem látja sen
ki? Jobb lesz majd, ha szépen velünk jössz. Látod, a vörös keramitkockákon úgy csil
log a pára. mint más évszaki hajnalokon az erdei fövenyen a harmat, s gondolhat
nánk, hogy a magas. csepp kis ablakon egy behavazott páfrányerdőt látunk, de mire
újbólodanézünk, a páfrányerdő eltűnt egy fénylő vizenyőben. mert mindent átjárt az
előmelegített borszéki víz savanyú párája.

Most azt kérded. hogy mégis mikor megyünk?
Pontosat nem tudhatok.
Addig is vigyázz a muszlinruhádra, legalább te ne edd már le semmivel. Én a bun

dikát naftalinba tettem, nem szeretném, ha kirágná a moly.
Mindenesetre a fagyot és a nagy havat meg kell várnunk. Egyszerűbben szólva:

Majd ha fagy és hó lesz nagy.
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