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A lile halála
(II. rész)

Déltájban a szél elcsendesedett és meghúzta magát a füvön. A mező

felől érett csipkebogyó illata terjengett, s szétáradt a szobában. Egy
elhaladó traktor hangja hallatszott. A rétre tartott, a "hedschára" 
ahogyan az itt lakók nevezték -, amelynek erős és magas füve
párját ritkította. Csak két parasztnak volt ott földje: Haszlemek és
Webernek. Weber vesztegette meg és beszélte rá a parasztokat,
hogy Haszlerre szavazzanak. Hat évvel ezelőtt, télen, éjszakánként
mezítláb osont el a kertek alatt, belopakodott a házakba - nehogy
észrevegyék a szomszédok -, és ostoba történeteket mesélt a többi
jelöltről. Eleinte persze senki sem hitt neki, de a sok beszédnek
megvolt az eredménye. Igaz, először mindannyian felháborodtak,
amikor másnap reggel a frissen hullott hóban felismerték Weber
nyomait - melyek a kertek felől, házának hátsó bejáratához vezet
tek -, ígéretükhöz híven mégis Haszlerre szavaztak. A választás
és teljes győzelme után Haszler nagyvonalúan megvendégelte őket.

- Weber új traktort vett? - kérdezte Theresa.
- Te ezt honnan tudod?
- Más szaga van.
Unger sepemi kezdett. Erőteljes, széles mozdulatokkal dolgozott:

először a tűzhely, majd az asztal körül. Theresa felemelte a lábát, s
hallotta, amint Unger felsöpör az ágy alatt és végül felrázza apámát.

- Azt hagyd - mondta. Nem akarom, hogy megcsináld.
- Hiszen fel kell rázni.
- Egyáltalán nem kell.
Unger Theresára pillantott, aki az ajkát harapdálta. - De igenis

meg kell csinálni - mondta. Elhúzta a függönyt, hogy az ajtón
belépők ne lássák az ágyat.

- Azért tudni szeretném, mit csináltál az ággyal.
- Olyan szörnyen néz ki?
- Igen - mondta Unger. Eszébe jutott, hogy még a tetőt is

ki kell javítania az ősz beállta és az esőzések előtt, és meg kell
foltoznia a kerítést, különben szétszélednek a juhok. A kutya nem
őrizheti egyszerre Theresát és a juhokat is.

- Holnap elküldöm hozzád Anját, hogy húzzon fel friss ágy
neműt. Az ágyad meglehetősen elhanya90lt.

Theresa elhúzta a száját. - Valóban. En is teljesen elhanyagolt
vagyok. A bensőm egészen "ápolatlan".

Unger hirtelen mozdulattal a konyhaszekrényhez állította a sep
rűt. - Mi baj van, Reska? - kérdezte.
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- Semmi. Reggel felkelek, vizet hozok, megmosakszom, sőt

még ezt az átkozott ágyat is megcsinálom -legalábbis legtöbbször.
Most azonban nem csináltam meg, mert valami mást is jelentett.
Engem nem érdekel, hogy készen van-e vagy sem, ez számomra
teljesen közömbös, Tudom, ez a legkomiszabb hanyagság.

- Ez nem igaz. - Unger hagymát, paprikát és paradicsomot
vett elő és csíkokra vágta. - Tudom, büszke vagy arra, hogy
mindezt el tudod még végezni. Jogos a büszkeséged. - Egy ser
penyőben zsírt forrósított, megpirította a hagymát és a paprikát,
hozzáadta a paradicsomot, majd néhány tojást ütött rá.

- Nem akarok enni.
- De igen - mondta Unger.
- Nem értettél meg az imént, - válaszolta Theresa.
- De megértettelek - erősködött Unger. - Még meg sem

kell köszönnöd. - Theresa előtt állt, egyenesen, mint egy fa, és
Theresa érezte, hogy őt nézi. - Nem kellene nemet mondanod,
ebből már elég volt egy életre. - A serpenyőt az asztalra állította,
kenyeret, tányérokat és evőeszközt vett elő.

Tehát így van ez - gondolta Theresa -, a végére gyerekes
dac marad. Mindegy, hogy akar még valamit az ember, vagy már
semmire sem vágyik, marad a gyermeki konokság, amely már
nem jelent semmit.

- A te átkozott optimizmusod - mondta. - Nem hagyod az
embert egyszerűen meghalni?

Unger Theresa elé tolta az egyik tányért, és a kutyára nézett,
mert az felült és a fülét hegyezve őt figyelte. Theresának igaza
volt, de a férfi nem akarta, hogy így gondolkozzon. Elhatározta,
hogy ameddig csak tud, eljár Theresához, és nem akarta, hogy
Theresa sürgesse a halált.

- Nem - válaszolta - nem hagylak meghalni. Nem óhajtok
még egyszer egyedül maradni. Egyél.

Theresa figyelte a férfi hangját. Jó lett volna látni az arcát, vagy
valami igazán fontosat tudni róla: hogyan viselte a szükséget, a
magányt, a hiányt - különösen azokban a napokban, amikor
még messze volt az elmúlás és az öregség. Amikor képtelen volt
.1 megváltó halált kívánni, mégis tétlenül szemlelte. hogy minden
máshol gyülemlik fel, nem itt, ahol ő élt, ahol ő volt fiatal, hanem
ott, ahova mindig csak a többiek jutottak el; közben ő lemaradt.
Itt maradt - ahol mindig is volt - egyedülállóként. Amint meg
születünk, kezdünk lemaradni és fokozatosan kirekesztenek ben
nünket. Minden egyes megtanult szó egyre idegenebbé formál.
Vajon ezt nem tudta Unger? Ha nem tudta, akkor hogyan jutott
eszébe ez a megállapítás, a nyomorúságnak ezen szavai? Nyilván
"ejtette, hogyan vélekedik erről Theresa, és u.,gyanúgy ismerhette
,C) rettegést, mindazt az iszonyatot, amely az elmúlt védtelen gyer
mckkor után vár az emberre. Minden bizonnyal szenvedett, és
lheresa tartozott neki valamivel: nem hálával, valami mással. De
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mit adhat az az ember a másiknak, aki már minden életkedvét
elvesztette, s nem vár semmit az élettől?

- Tegnap este itt járt Haszler - mondta Theresa -, nála volt
a szerződés.

Unger felhördült: - Tehát ez az oka. És aláírtad?
- Nem, ráuszítottam a kutyát.
- Micsoda?! Ezt a kutyát? Ráuszítottad ezt a kutyát? - Unger

megkönnyebbülve nevetett. - Ez jó. - Egyszerre ismét jól érezte
magát. Így már volt magyarázata, volt oka a feldúlt szobának,
ágynak és ennek a szétbeszélt hallgatásnak.

- Nem tudom - mondta Theresa. - Valószínűleg nem volt
túl okos dolog. Haszler nagyon dühös volt.

- Erre rászolgált.
- Majd a nyakunkra jönnek egy kisajátítási eljárással. Ez egy

hitvány banda, soha nem adják fel, ha pénzről van szó. Meg
fosztanak a földtől, a kerttől és a háztól is.

- Ej, nem megy az olyan könnyen. Ráadásul aljasság lenne.
- Éppen ezért teszik meg. Teljesen alávaló emberek.
Unger lesöpörte kezével a morzsákat az asztalról. - Te mindig

is másképp láttad az embereket, mint én. Nyilván megvan az
okod rá, hogy ennyire megvesd őket. Csakhogy nem mindig ga
ládságról van szó, olykor egyszerűen csak butaságról.

Butaság és mindaz, amit a butaság von maga után. Haszler 
aki mindenáron meg akarja szerezni ezt a földet - és a körülötte
élő sikeres kis bűzös patkányok idejőnnek. vásárolnak, építenek
és tönkreteszik a vidéket. Akik, miközben folyvást valami újat
akarnak csinálni, elpusztítják a régit. Az embereknek nem volt
szükségük különösebb indokra ahhoz, hogy megvessék őket. Elég
volt rájuk nézni: látszott a szernűkőn, az arcukra volt írva. Theresa
férfiarcok ezrein látta a lesben álló rombolási kényszert, a gyűlö

letet minden iránt, ami más, s a vágyat, hogy fájdalmat okozzanak,
még mielőtt megadásra emelkednének a kezek.

Theresa szinte görcsösen idézte maga elé ezeket az arcokat.
Csak vissza kellett mennie az időben, s újra látta azokat, akik
elfordultak vajúdó feleségüktől, mert hirtelen megértették, mi ta
szítja őket, mitől undorodnak: az életüktől. amely valóban és ta
gadhatatlanul undort keltő volt. Iszonyú volt, mert már nem ren
delkezhettek feleségük teste felett. Voltak, akik elfordultak, mert
egy másik testre gondoltak, és voltak, akik dermedten bámulták
a másik nemet, nem értették, amikor megjelent egy gyermekfej,
sosem értették és soha nem is akarták megérteni. S most már nem
is birtokolták. Mások már az ajtóban megfordultak, elmentek ba
rátaikkal. és várakozás közben leitták magukat. Mikor hazamentek
- alighogy beléptek az ajtón -, lehúzták nadrágjukat, hogy fe
leségüket is éppúgy tönkretegyék, mint a földeket.

- A butaság a legnagyobb galádság - mondta Theresa -, a
legeslegnagyobb.
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Unger egy ideig némán figyelte. Kérvényt nyújtunk be - szólalt
meg kis idő múlva.

- Nem akarok semmiféle kérelmet.
- Én megfogalmazom, neked csak alá kell írnod.
- Nem írok alá semmit.
- Reska, ez makacsság.
Lehet, hogy makacsság volt, de még valami más is. - Értsd

már meg végre: nem akarok sem kérni, sem tiltakozni, sem aláírni.
Nem akarom, hogy ebben az ügyben is kockavetéssel döntsék el,
kinek van igaza. Nyugalomban akarok élni ezen a vidéken, amely
azzá tett, ami vagyok: csökönyös öregasszonnyá.

A déli órák után enyhülni kezdett "az általános fáradtság" és
a lustaság, amely mindig árnyékos bokrok hűvösét juttatta az em
ber eszébe, még akkor is, ha egy házban tartózkodott és volt egy
ágya, amire ledőlhetett. A szél feléledt, az erdő északkeleti ma
gaslata felől ismét illatokat hordott szerteszét.

- Valójában miért nem tettük meg? - kérdezte Unger.
- Mit?
- Mária halála után, az azt követő évben.
- Nem tudom, mire gondolsz - mondta Theresa.
- Össze kellett volna házasodnunk.
- Istenem, hiszen te egy bolond vénember vagy, ha még most

is ez jár a fejedben.
- Rendben, bolond vénember vagyok - mondta. Unger. -

Miért nem házasodtunk össze?
- Mert ellenezték a gyerekeid.
- A mi életünkről volt szó.
- A gyerekek miatt sohasem volt igazán a miénk.
- Most pedig már egyik sincs itt. Öt gyerek és mindegyik

elment - mondta Unger. - Az ember igyekszik - az ördög
tudja, mi mindent meg nem tesz -, s mire egy napon felemeli
a fejét, már senkit sem lát maga körül. Néha eljönnek meglátogatni.
Emlékképeink alapján elképzeljük őket, aztán idegenekkel találjuk
szemben magunkat. Élik az életüket, mi is éljük a miénket, s
egyiknek sincs köze a másikhoz.

- Így van ez rendjén.
- Elképzelhető. Lehet, hogy ez semmit sem jelent, egyszerűen

így van. Azzal, hogy világra hoztuk őket, talán feloldozást nyerünk
bűneink alól.

Unger végighúzta az ujját az asztal szélén, és Theresa érezte a
fa rezgését. Tán jön még egy nyugodt délután, egy csendes este,
egy néma éjszaka, aztán még egy reggel és egy forró nappal,
amikor az árnyékok - mint olvasztott fémek - gőzölögnek és
az ég vakító fényt áraszt. Odakünn az ember egy izzó
olvasztókemencét érzett a feje felett. és semmit sem tudott csinálni,
még hazudni is képtelen volt. Még néhány ilyen nap - s néhány
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másfajta; egyfajta nyugodt - általános - fáradtság; a vidék illatai
és neszei; a végén pedig a vak üresség: .ez vár reá. .

- Felolvassak?
- Mondd el, mit látsz.
- Forróságot - mondta Unger. - Egy lilét az itatónál és

száraz füvet.
- Inkább olvass - szólt Theresa.
Unger elővett egy könyvet a konyhaszekrényből. és felolvasott

egy történetet: egy idős férfi - minthogy csaknem megőrült a
városban - hosszan tartó betegeskedése után visszatért a házába.
Azt azonban teljesen kifosztva találta, semmi sem maradt hátra,
még nyomok, jelek sem. Mindennek vége, minden eltűnt: az egész
háztartás, még a régi ruhák is. A faluban már senki sem akart
szóba állni vele. Végigkutatta a birtokát, majd felgyújtotta a házat,
a szénát és az istállót - s közben énekelt.

- Ebbe tényleg bele lehet őrűlni - mondta Unger.
- Igen - válaszolta Theresa. - A sorscsapások különös fényt

teremtenek az ember elméjében. Ha meghalok és te még élsz,
akkor gyújtsd fel ezt a házat.

- Szerzek egy másik könyvet.
- Ígérd meg.
- Ezt nem gondolod komolyan - mondta Unger. - Örültség.
- Hosszú idő óta ez az első értelmes gondolatom.
Unger nem válaszolt. Becsukta a könyvet és visszatette a fiókba.

- Miért akarod ezt? - kérdezte később.

- Semmit sem szeretnék hátrahagyni - válaszolva Theresa.
- Nem akarom, hogy valami is maradjon utánam.

Unger újra leült. Mindketten valami másra gondoltak. There
sának az járt a fejében, amit meg akart semmisíteni: mindenekelőtt
a nyarat és a hasonlóságokat, ezt az augusztust, amely arra em
lékeztet, amikor Ive bejelentette, hogy egy másik lányt vesz fe
leségül. Már mindent előre megbeszéltek, kiterveltek. A másik nem
volt különösebben csinos, de gazdag volt és már útban volt a
gyerek, aki aztán halva született, mert Ive - nem is egyszer 
megverte az előrehaladott állapotban lévő feleségét. Többször meg
ütötte, sőt: valószínűlegnéha meg is rugdosta a várandós asszonyt.
Theresa édesanyja csak ennyit mondott: "Örülj, hogy nem téged
vett el feleségül."

Augusztusban történt az is, hogy eltemették Unger feleségét, s
a férfi annyira összeroppant, hogy nem is tudta igazán megsiratni.
Nagyon szerette. Amikor hónapokkal később látogatni kezdte The
resát - hogy megjavítsa a kerítést, vagy valami mást csináljon
-, Theresa tudta, hogy azért jön, mert nem tudja elviselni az
üres ágyat maga mellett, a hosszú magányos esti órákat és a csen
det, amelyben csak saját magát hallhatta. Túl fiatal volt még ahhoz,
hogy állandóan egyedül legyen. Kétségbeesésből szerette Theresát.
Ezt felismerve, s nem a gyerekek miatt, utasította vissza a férfi
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házassági ajánlatát. Unger nála töltötte az éjszakákat, míg lassan
ként meg nem nyugodott. Később már valóban azért jött, hogy
itt legyen, és elkezdtek beszélgetni. Mikor már túl voltak az ágyon,
akkor kezdtek beszélgetni.

Aztán ott volt még az a bizonyos augusztus, amikor a Gestapo
kérdezősködni kezdett a sovány, sápadt Kólocsoi után. Ungeren
kívül senki, még Kólocsoi sem sejtette, hogy mit jelent ez. Mikor
a szomszéd faluból elhurcolták a zsidó foltozóvargát, mindenki
teljesen meglepődött. Unger még azon az éjszakán átvitte Kólocsoit
a magyar határon, nehogy ő is úgy járjon, mint az a szigeti férfi.
Emiatt persze bevitte a Gestapo, de ő valahogy kimagyarázta magát.
Szabadon engedték, soha nem mondta el, miért. A francia hadjárat
után francia hadifoglyokat bíztak rá, felügyelt rájuk és beosztotta a
munkájukat. Később ők bújtatták el az oroszok elől, és megígértették
a parancsnokkal, hogy nem esik bántódása, ha kihozzák a neki ásott
földbunkerből. Ketten közülük - néhány évre rá - meg is látogatták
őt, és mindenkinek elmesélték a faluban, hogy Unger - a nácikat
az orruknál fogva vezetve - sokuknak mentette meg az életét;
ő azonban soha nem beszélt erről.

- Tényleg, mi lett Kólocsoival?
- Hiszen tudod.
- Honnan tudnám?
- A háború után, amikor visszajött, te láttad el gyógyszerekkel.

Nagyon beteg volt.
- Úgy értem, azután - mondta Theresa.
- Ki akart vándorolni Ausztráliába.
- És kijutott?
- Nem tudom.
- Tényleg oda akart menni?
- Azt mesélte egyszer, hogy látott néhány képet Ausztráliáról.

Talán annyira más az a vidék, hogy el tudta felejteni ezt.
- Ezt a vidéket nem lehet elfelejteni.
- Igaz - mondta Unger -, de neki muszáj volt, ha élni akart.

Megígérte, hogy ír, ha megérkezett. Soha többet nem hallottam
felőle.

Hát igen, így végződött Kólocsoi története. Mondhatni szeren
esés befejezés. Vagy nem érkezett meg, vagy sikerült mindent ki
törölnie az emlékezetéből. Mindegy, hogy miben hiszünk, életünk
végén minden összefolyik, egyetlen (vagy két) kérdéssé zsugoro
dik, s teljesen összezavarodunk. Legjobb esetben ismerünk egy-két
fortélyt, amivel megkönnyíthetjük az életet, de nem használjuk
fel mindet. Többet is ki lehetne facsami az életből, de vagy túl
sokat akarunk és túl keveset követelünk, vagy túl sokat követelünk
és túl keveset akarunk - mire rájövünk, már késő.

- Egy szót se többet erről,

- Miről? - kérdezte Unger.
~ Ugyan, semmiség.
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Unger kihúzta magát és ránézett az órára. Mindjárt három, s
neki ismét el kell mennie. Úgy tűnt, Theresa egyedül akar maradni,
és mások egyedüllétét nem akarta megzavarni.

- El kell mennem - szólalt meg Unger -, csak egyapróságról
van szó. Ha úgy gondolod, később visszajövök. Szükséged van
valamire?

Igen, szüksége van valamire, de ahhoz már túl késő. Azaz még
sem: már semmire sincs szüksége. Ezzel megszűnt a "túl késő",

ezzel minden megszűnt.

- Igen, gyere vissza.
Unger felállt, felvette a kalapját és elindult. Az ajtóban meg

fordult, visszalépett és megérintette Theresa kezét. - Megvédjük
magunkat - mondta. - Ha megcsonkítják ezt a földet, az enyémet
ugyanúgy megcsonkitják. mint a tiédet.

Theresa nem válaszolt.
- Reska, már annyi minden van mögöttünk! Ezt is túléljük.
- Nem, ez egyszer nem sikerül.
Késő délután volt már, az ég kitágult és idegenné vált. Theresa

felemelkedett, odament az ajtóhoz és sokáig mozdulatlanul állt.
A ház árnyéka már majdnem elérte a kutat, és hűvösen borult a
kavicsos útra, mely Unger lépteit visszhangozta. Megmarad a
visszhang? És ha nem, hová tűnik? Odafönn - e világon, az
életen túl - hallható? És ki hallgatja? Ha senki, akkor mi végre
a visszhang? Ha mégis hallja valaki, miért nem válaszol? Avagy
már rég megérkezett a válasz, és arra vár, hogy valaki megértse
végre? Az a kérdés, mi várható még el az embertől. Miként lehet
megfejteni? Amíg nem gondolunk bele, addig minden csodálatosan
egyszerű. Legjobb, ha mindent meghagyunk ebben a remek egy
szerűségben, minden megmarad olyannak, amilyen. Érintetlenül,
önfeledten és magyarázat nélkül. Hihetetlenül bolond ötletnek
tűnt, hogy Haszler éppen ezt a földet akarja - ugyanúgy mint
az első szerelme - és minden remegés, szorongás, félelem, a
könnyek és az elmúlt düh; mint az élet, amelyből mindig csak a
rossz, az álnokság, a fájdalmak és sebek negatív lenyomata látszik.

Széna illatától volt édes a levegő. A rétről haza felé tartottak
az első szekerek. Theresa egy széket állított az ajtó elé. A birkák
bégetni kezdtek, a kutya a kút körül kószált. A Nap már elhagyta
az ég közepét, és lassan ereszkedett alá. Továbbra is forró volt,
még mindig az ősi ellenség, a nagy, megközelíthetetlen szeretet,
de gyengébb volt, már nem olyan kihívó. Theresa a fáradtság
mellett enyhe émelygést érzett, amely minden levegővételnélnyo
másként nehezedett a mellkasára. Karba tette a kezét és a kutyát
szólongatta, de az nem akart jönni. Halkan ugatta a meggyfát,
melyen a lile ült és énekelt. Theresa még sohasem hallott lilét
ilyen közelről. Most szinte elsírta a dalát, mintha most értette
volna meg, milyen messze került a társaitól. Egy eltévedt élőlény,
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aki újra fel akarja ismerni önmagát egy válaszban, és ehelyett a
föld mélyének hallgatásával találja magát szemben.

A madár egy kiáltás után hirtelen elnémult. Mint kellemetlen
pára - sűrű csend telepedett a házra. A kutya Theresához futott,
majd ismét el, vissza a gazdájához s újra a meggyfához. Theresa
hallotta, hogy a kerítést kaparja. Felállt és kinyitotta a kutyának
a birkák legelőjét elzáró kaput. Már sok idő eltelt azóta, mikor
még át tudta ugrani. Átbújt a résen, és szimatolni kezdett a fűben.

Theresa visszament a székhez. Az émelygés fokozódott, a légszomj
is egyre jobban gyötörte. Lefeküdhetett volna, de nem akart. Valami
itt tartotta őt, azt súgta, hogy tartson ki és várjon. Nem a házban,
hanem idekinn a tető árnyékában.

A mellkasi fájdalom hullámokban tört rá, és felerősödött. A
hullámok először bekerítették, rátámadtak, szorongatták a torkát,
kínozták. Az árnyékban felforrósodott a levegő. Theresa megpró
bált olyan emlékképeket felidézni, amelyek erősebbek voltak a
fájdalomnál és a félelemnél: a kutya, Unger, kora gyermekkora.
Valami, ami azt az érzést kelti benne, hogy nincs olyan egyedül.
Egy megnyugtató hang, egy vigasztaló kéz, egy élő test.

- Famos, merre vagy? - Feltápászkodott és tántorgó léptekkel
abba az irányba indult, ahol a kutyát sejtette. Ott volt - enyhén
felborzolt szőrrel - és gazdája kezébe akart rakni valamit. Theresa
először nem akarta elvenni, aztán mégis megfogta. Tollas, meleg
és törékeny test volt. Végigtapogatta: karmok, egy fej, egy csőr.

Rájött, hogy a lile testét tartja a kezében. Most értette meg az
énekét, a hangot, amivel bevégeztetett, a hallgatást, a csendet.
Újabb fájdalom- és félelemhullám futott végig rajta. Néhány mély
lélegzetvétel biztosan segít. Nagy levegőtvett, és a fészerhez ment,
ahol az öreg szerszámot tartotta. Az ásó a megszokott helyén állt.
Theresa kötényébe tette az élettelen madarat, megragadta az ásót,
visszament a meggyfához, és ásni kezdett. A kutya, ki eddig min
denüvé követte Theresát, mellső lábaival segített az ásásban, csak
hogy a talaj nagyon száraz és kemény volt.

A fájdalom, a rosszullét egyre erősödött, félelme a tetőfokára

hágott. Rogyadozó lábakkal az itatóhoz ment - mely még félig
volt vízzel -, kezét és arcát benedvesítette, de a rosszullét nem
akart enyhülni. Megpróbált óvatosabban lélegezni, s belekapasz
kodott az itató peremébe. Nem tudta, honnan jött ez a mozdulat:
az ő kezei voltak, de már nem ő irányította azokat. Mintha nem
is az ő feje ült volna a nyakán; teljesen üres volt, beszélt hozzá.
Egy ismeretlen hang parancsolta, hogy kapaszkodjon meg, menjen
vissza a meggyfához és fektesse a lilét a sírgödörbe. Theresa meg
próbált eleget tenni keze és lába parancsának. A levegő sűrű, nyú
lós lett, villogó szálakká bomlott, melyek aztán forró párává ol
vadtak, és tüdejébe nyomultak. Egy suttogó hang űzte - hangok,
a nappal hangjai. Közelebb jöttek, felerősödtek. Dübörögtek The-
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resa fülében. Valami azt súgta: elesni - és Theresa összeesett. 
Elengedni - hallotta, és kinyitotta a kezét.

Ki volt szolgáltatva a hangoknak, s közben karja és lába levált
testéről. Csak annyit értett, hogy valamit kérdeztek tőle. Mielőtt

még válaszolhatott volna, a Nap - az ősi ellenség - égetni kezdte
a homlokát. Só és könnyek függönye mögött újra látott: a domb
napfénybe borult, a szél körbe-körbe forgatta az erdőt Theresa
szemei előtt.

Látta magát, amint végigfut a falu utcáján - teste tele fáj
dalommal; hallotta maga mögött az apja hangját, aki vissza akarta
vinni; egyszer csak ott állt előtte, megmutatta a sebeit és kelet
felé mutatott. Keletre; vissza kell fordulnia, nem ez a jó irány.

Már a mezőn volt, a határ közelében. Kora reggel volt, harmat,
hűvös pára terítette be a füveket és takarta el nyomait. Valaki azt
tanácsolta, hogy legyen nagyon óvatos, mert szemmel tartják a
határt. A járvány kitörése óta már senki sem hagyhatja el az or
szágot. Végigment az erdőszéli kanyargós ösvényen - a reggeli
napsugár a tarkóján ült. Végre volt ideje megkérdezni önmagától,
miért nem próbált meg előbb átszökni a határon; és rniért a vi
déknek háttal. Megfordult. Az acélos Nap kiáradó fénye szikrázó
pengéjével hasogatta a hátát. Az erdő egyszerre csak lángokban
állt. A lángok tánca összefonódott a föld magvának reszketésével,
és megrendítette a csillagok állását. Az út inogni kezdett, és a
forró levegő ökölcsapásként zúdult az arcába. Nekiiramodott és
szaladt, szaladt, szaladt, míg el nem zuhant, de az út és a Nap
nem engedte szabadon.

Ismét ott volt az idegen hang, és azt súgta, hogy álljon fel és
menjen a házhoz. A tető árnyékában feküdt, és felkiáltott. Most
már tudta, hol van: a háza előtt. Még egyszer megpróbált felágas
kodni. Ez nem a halál, az nem ilyen. Csak az estét kell kivárnia.
Megvárná, most mindent újra megvárna. Hangokat hallott a ka
vicsos út felől. Valaki azt kérdezte tőle, mi történt. - A forróság
- válaszolta. - Kiüríti és megsüketíti az embert. - Ott volt a
kutya és Unger, valaki felemelte Theresát, és odavitte egy autóhoz,
amit ő nem hallott megérkezni. Unger mellett volt, valaki oxigént
adott neki és azt mondta, hogy már nem kell félnie. Theresa Unger
kezét fogta, és emlékeztette őt az ígéretére.

Kora alkonyat volt. A Theresa mellett ülő személy azt mondta,
hogy nézze csak nyugodtan a tájat; teljesen természetes, hogy
most újra lát; éppen csak egy sokk volt, megijedhetett valamitől.

A mező felett lassú árnyak táncoltak, minden hűvös volt és kel
lemes. Theresa megkérdezte, nem mehetnének-e kerülő úton. Mer
re, kérdezték. Legjobb, ha az öreg kocsiúton megyünk, amelyik a
határ mellett húzódik, amin régen - mikor még nyitva volt a
határ - a csempészek jártak. A határ, ahol az élőket vittük át,
hogy életben maradjanak.
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A házak mögött haladtak. Az istállókból az állatok kaparászása
hallatszott. Ahol a falu utcája az országútba torkollott, délkelet
felé fordultak. Az útszéli erdő, mint sötét folt állt a szántóföldek
végén, az árnyékok megnyúltak, és hirtelen, egyik pillanatról a
másikra, beköszöntött az este. A sofőr azt mondta, hogy most
már csak egészen lassan mehetnek, hamarosan célhoz érnek. Vajon
felismeri-e, bárcsak ráismerne... Theresa hirtelen kinyitotta szemét
és felismerte. Egyszerre azt is tudta, hová mennek: a határhoz,
amit újra kinyitottak. Ez az első nap, hogy megint nyitva. A so
rompó a magasba emelkedett, és a sofőr lassan levette a lábát a
gázpedálról.

Theresában éppen ekkor szűnt meg a szűkölő bizonytalanság.
Unger hosszú, gyors léptekkel haladt át a kerten. Már messziről

látta, hogy Theresa az itató mellett, a földön fekszik - mellette
a kutya, aki orrával bökdöste gazdáját, kezét és arcát nyalogatta.

Unger Theresa fölé hajolt, teste hosszú árnyékot vetett rá. Az
asszony mellett egy ásó hevert, egy kicsit távolabb a lile egy föld
teknőben. - Reska - kiáltott Unger - hallasz engem? Reska!

Még egyszer kiáltott: Úristen, Reska!
A kutya nyüszíteni kezdett és ismét gazdája arcát nyaldosta.

Unger egy ideig a kutyát figyelte, majd teljesen feleslegesen az
órájára nézett: öt óra ... Hat óra. Odament a meggyfához, mélyebbre
ásta a sírgödröt, belefektette a lilét, rászórta a földet és keményre
taposta. Bement a házba. Minden úgy volt, ahogy otthagyta, csak
egy szék állt az ajtó előtt. Bevitte a szobába és leült az asztalhoz.
Így maradt, míg be nem sötétedett.

Mikor az árnyékok éjjé sűrűsödtek, levette a falról a petróleum
lámpát, petróleumot öntött az újságokra, az ágyra és amaradékkal
egy csíkot húzott az ajtóig. Tüzet gyújtott, leült a kutya mellé 
az Theresára telepedett és nem lehetett elcsalogatni -, és a tüzet
figyelte. A lángok először végignyaldosták az asztalhoz vezető

petróleum-csíkot, majd elérték az újsághalmot, amely fellobbant,
s hirtelen elborították az egész házat. Minden lángokban állt, tűz

lobogott mindenütt. Unger a tüzet nézte, míg a füst el nem ho
mályosította látását.
(Vége)

Gátas Judit fordítása
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