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Szép álmom volt. Nem nagyon tartom számon az álmaimat, de ez csakugyan
szép volt. (Jékely Zoli, aki álmokról írt verset, és hitt bennük, de még mennyire,
az álmokban is, az álom-versekben is, mint egy igazi, romantikus kőltő.) Valahol
Dél-Franciaországban történt, talán Marseille mellett. Egy szép ház, kis kastély,
villa, a nyitott ablakon át látszott a kert, azon túl tudni lehetett a tengert. Félig
színes álom volt ez, nem minden volt színes benne, de a kert zöldjére emlék
szem. A szobában sokan nyüzsögtünk. ismerősök, barátok, írók: ott volt Cipi,
Balázs, sokan mások. Mintha egy francia Szigligeten lettünk volna, de tudtuk,
hogy kiküldetésben vagyunk, valami írói konferencián. Egyszerre nyílt az ajtó
és ott állt Rónay Gyuri. Nagyon megörültünk, odarohantunk hozzá.

- Gyuri! Hát itt van! Hát magát is kiküldték akonferenciára? - Félig
tagadó mozdulatot tett a fejével.

- Akkor magánút? Turistáskodás?
- Mindkettő - válaszolta. - Most itt vagyok magukkal. - Erélyes moz-

dulattalletette a kezében tartott kistáskát. a nagyobb bőröndje nyilván kint
volt valahol. Karján kabát, azt is letette. Ez az utazó Gyuri mozdulata, arca
volt (ismertük ezt is, hiszen utaztunk vele), csupa aktivitás; annak a mozgása,
aki olyan remekül eltájékoz6dott a vonatok, a repülőgépek, a látnivalók kö
zött. Beljebb jött a szobába, kicsit mosolygott, mi körülhemzsegtük, leültettük
a díványra. Melléültem, egészen közel volt hozzám, az arca, a keze, a ruhája,
a lénye, az az enyhe levendula-illat, férfikölniszag, ami körülvette. Még egy
kicsit napbarnított is volt, vidám, friss, erős, a maga tartózkodó módján. Hát
persze, itt van Gyuri, hol is lehetne másutt? Ahogy ott állt az ajtókeretben,
betöltve a helyét, ahogy itt ül mellettem, hiszen ez a természetes.

- Hát mondja, Gyurikám, mesélje, hogy is van ez? Hivatalosan jött, meg
magánúton is?

- Az úgy volt... - és innen kezdve elúszik a kép. Nem tudtam meg,
hogyan, mi módon érkezett, csak azt, hogy megérkezett közénk. Felébred
tem. Még egy darabig mosolyogtam, hallottam a nyüzsgést, a beszédet, Gyu
ri hangját, éreztem az örömöt, a kertet, a tengert. Ez a valóság, ez az eviden
cia. Minden más abszurdum.
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