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Isten szivárványa
Régebben előfordult velem, hogy csak akkor jutott eszembe, vajon
nem felejtettem-e valamit otthon, amikor már több órája ültem a
vonaton. De akkoriban ebből rendszerint nem származott nagyobb
bajom. Ha el is felejtettem néha valamit, szinte sohasem bántam,
mert jobbára anélkül is boldogultam. Most azonban már ötödik
napja voltam úton, amikor rájöttem, hogy otthon felejtettem a leg
fontosabbat, nevezetesen a bölcsességemet. Ilyesmi még sohasem
fordult elő velem. Hogy történhetett meg most?

Nos hát, megtörtént. Ha higgadtan fontolóra veszem a dolgot,
az eset tulajdonképpen legalább olyan furcsa, mint hogy szert te
hettem egyáltalán valamikor holmi bölcsességre, amit aztán akár
otthon is felejthettem. Ilyesmi is megesik. Hiszen ha szert tettem
bölcsességre, azt biztosan nem az iparkodásomnak, hanem inkább
az óvatlanságomnak köszönhettem, úgy jártam, mint néhanapján a
hal, amikor a zavaros vízben utána kap valaminek, az a valami a
szájába fúródik, és már ott is marad. Alighanem én is utána kaptam
valaminek az érzékek holt pocsolyájában, miközben fogalmam se
volt róla, mi lehet az, és megtörtént a dolog. Az biztos, hogy nem
örültem neki jobban, mint a szájába akaszkodó horognak a hal
vagy az orrába fúródó karikanak a medve, arra pedig már végképp
nem emlékezem, hogyan és miből jöttem rá, hogy annak az utálatos
valaminek, ami olykor rossz perceket okoz nekem, valami értéke is
van. Később ideiglenes megnyugvást is hozott az életembe. Torko
san ízlelgettem, nyalogattam és forgattam a sebben, és végül
annyira megszoktuk egymást, hogy már nem fájt, nem szúrt és nem
nyomott; így történhetett, hogy nem vettem észre, amikor hirtelen
kicsúszott a sebből, és kis híján a földre esett. Megtanultam hát,
hogy mint cigányasszony a fülbevalóját, hol beakasszam, hol ki
akasszam, néha kérkedtem a csillogásával, máskor elrejtettem, mint
csapodár férj a jegygyűrűjét. Mert nem mindig bölcs dolog bölcs
nek lenni. És csakis így fordulhatott elő, hogy otthon felejtettem.

Mint már említettem, ezt a kellemetlen mulasztást csak az ötö
dik napon fedeztem fel, és korántsem azért, mintha bölcsességem
hiányzott volna. Megvoltam nélküle. Ezt a voltaképp szükségte
len valamit inkább szokásból hordtam magamnál, mert monda
nom se kell, nem volt súlyos. De mégis nyugtalanított a dolog.
Forduljak vissza érte?

Ó, azt már nem! Hiszen ez az utam már kezdettől fogva vala
miféle bizonyítéka volt annak, hogy még az ötlete is a bölcsesség
törvényeinek tagadásából született. Nem viselték volna el egy
mást. Akkor meg? Minden utazás különbözik a többitől. Hát még
ez. Senki se kényszerített rá. Senki se rótta rám vezeklésül. Senki
vel se tanácskoztam róla, és nem térített el tőle sem a baráti fi-
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gyelmeztetés, sem az úttal járó elkerülhetetlen kényelmetlenség és
veszély. A célt csak menet közben szándékoztam kitűzni, és eh
hez a meneteléshez egy kevéssé ismert és még kevésbé megköze
líthető vidéket választottam ki.

De mit akartam ott csinálni?
Nos, akár válogathattam is! Rátalálok a magányra, a feledésre

és az áhított nyugalomra, gyógyítom a testem meg a lelkem, és
eltöprengek az ember végső dolgain, ahogy egy magam korú fér
fihez illik. De nemcsak ezt! Nyilván fürkészni fogom magam a
tökéletesség tükrében, mert ezeknek a ritka mulatságoknak ez a
csúcspontja, és ki tudja megállni, hogy ne áhítsa példás szépségé
nek megjelenését? Hát én bizony nem. Ó, már láttam magam!
Íme, én! Hogy nemesedek! Hogy birkózom a kísértéssel, hogy
birkózom önmagammal, hogy birkózom a világgal! Biztosan már
előre nyalogatnám magam. És méltán. Aki nem próbálta, nem hi
szi el, mit érez a gyermetegsége előtt leboruló ember.

Ez persze nevetséges balgaság lett volna. Hiszen nyugodtan
megtehettem volna mindezt ott, ahol éltem, így értelmesebb és
igazabb lett volna. Ha hibáimat akartam jóvá tenni, akkor miért
nem ott, ahol elkövettem őket? Miért menekültem egy félreeső

helyre? Ilyesmit csak akkor szabad, ha nő kísérti az embert, már
pedig engem azokban az években talán egy se kísértett meg.

Csakhogy ez rosszabb volt. Azokban az áldatlan esztendőkben,

amikor megismertem a nyomor arcát, mindenestül meggyűlöltem
a tökéletesség udvar1ásait, és az öregedés mérgezte istentelen fáj
dalom meg a káromló dac űzött erre a különös vándorútra. Es
sokszor szorongtam emiatt, mert az elevenekben nem bíztam, a
halottak előtt pedig szégyelltem volna a dolgot. De sebaj! Már
úton voltam.

Ó, te nyomorult öregség! Milyen készségesen szállsz le magas
trónusodról a hiábavaló kívánságok és álmok dögtemetőjébe!Mi
lyen örömmel térsz vissza oda, ahova nem kellene! Miért? Csak
ugyan olyan elviselhetetlen a halálra való várakozás meghosszab
bítása, nem méltó-e a halál arra, hogy türelmesebben várják mint
a nászéjszakát? Miért vagy hűtlen hozzá? Hova sietsz, miért öltöd
fel az ádázság nevetséges maszkját, mintha ezemapos böjt és
ezemapos imádkozás után halálos bűnre vágynál? Hiszen ezzel
semmit se dacolsz ki magadnak. Vagy talán ki akarod még sírni
magad az el nem követett bűneid látomásai fölött? Ingerelni, rio
gatni akarod őket, mint egy raj dühös legyet, amíg meg nem
örülsz? Az emberek, akikkel találkoztam és beszélgettem, nyilván
bolondnak hittek, mert képtelenek voltak eltitkolni előttem rész
vétüket. De mert látták, hogy tántoríthatatlan vagyok, és mert jó
lelkűek voltak, igyekeztek megkönnyíteni nehéz vándorutamat,
tanáccsal is, tettel is segítettek, így aztán megérkeztem az utolsó
kis városba, ahova járművel meg az összes poggyászommal
egyáltalán eljuthattam, és onnan gyalog vánszorogtam tovább.
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Nevetséges látványt nyújthattam. íme, egy férfi, túl a hatvanon,
aki elszokott a testi erőfeszítéstől, és akinek az egészsége sem a
régi, kezében bottal, hátán egy nehéz batyuval igyekszik oda,
ahol a varjak is kimúlnának, de ő egyedül akar élni ott, teljesen
egyedül, bár csakugyan semmivel sem boldogul, és minden téren
elképesztően tapasztalatlan.

No de már mentem. Nagy csomagjaimat a városkában hagy
tam, derék embereknél, és csak tíz napra elegendő holmit vittem
maganunal, úgyhogy eleinte egészen fürgén mentem. Aztán sú
lyosbodni kezdett a teher. De nem a vállamat vagy mellkasomat
nyomta. Legjobban a szemem, azután a szám meg a fülem szen
vedett.

Próbáltam megszokni az elátkozott települések látványát. Bo
lyongó lelkek gyászos gyülekezőhelyére emlékeztettek inkább,
mint eleven lények lakóhelyére. Az elhagyott és elgazosodott me
zőkön varjak se röpködtek, minden lépésem visszhangot vert fel,
mely az elhunytakért való szakadatlan imádkozásra ösztönzött,
vagy végtelen és fájdalmas litániára emlékeztetett. Düledező ház
ból vagy romból nem sok volt, de ettől még komorabb és nyo
masztóbb volt a kép. Félig nyitott ajtó, s mögötte néma, ijesztő

sötétség. Az ablakokban virágcserepek, s bennük barnára száradt
virágok. Függöny helyett pókháló rezgett a keretekben. Ó, azok a
pókhálók! Hogy megijesztettek! Bizonyára a pókhálókat szövő

pókok is összeasztak a félelemtől. És kidőlt kerítéseket láttam, cö
löpöket kikötött kecske nélkül, kutyaólakat kutya nélkül, fákat,
melyekről senki se szedte le a gyümölcsöt, és komoran burjánzó
csalánerdőketmeg más gazokat, melyekkel a természet pótolta az
emberi életet, vagy talán inkább eltüntette az emberi élet nyoma
it. De még nem adtam fel teljesen a reményt. Még megpillanthat
tam a távolban kéményből felszálló füstöt. És hellyel-közzel még
nem tűntek el a kerekek, sőt a patkók meg cipők nyomai. Még
most is itt voltak, akik túlélték a vészt.

Köröskörül a dombokon meg a meredek lejtőkön erdők álmod
tak. A saját életüket élték, a saját lélegzetüket lehelték, és a merő

ben nem emberi szomorúságuktól voltak komorak. Nemrég még
vonzottak. Nemrég. Nemrég! Most azonban már teljesen más volt
a helyzet. Már nem kellett az erdőbe menekülnöm, s ott keres
nem a magányt, ott bújnom el minden elől, ami akárcsak halvá
nyan is emlékeztetne rá, hogy a világon emberek élnek. Az embe
rek hajlékai itt levetették bántó ellenszenvességüket és kísérteties
csúfságukat, békülékeny halálos szépségbe és komor pompába
burkolóztak. Mindenütt magasztos, néma csönd volt, mindenen
ott ült a halál, minden ház sírboltra hasonlított, minden az örök
kévalóságba révedt. Az egykor oly szemérmesnek és fenségesnek
és szépnek látott erdők, ó, hogy is lettek volna mérhetők a leírha
tatlan pusztulás és a halál némaságának szemérmességéhez, fen
ségességéhez és szépségéhez! A legsötétebb zugban szétmarcan-
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golt madár halálsikolya semmi se volt a kifordult kertkapu csi
korgásához képest. A repülő felhő szépsége nem tetszett figye
lemre méltónak, amíg nem az alacsony ablakok sötét, kihunyt és
vak üvegtábláiban tükröződött.

A vénasszonyok szépséges nyarának lehelete csak attól lett iga
zán édes, hogy elvegyült az előrehaladt korhadás és oszlás szaga
val, és a kései pillangók hivalkodó szárnyánál jobban vonzotta a
szemet a dögöt kereső legyek bágyadt röpködése. És nem a csa
rabosban, az érintetlen mohán esett legjobban a pihenés, hanem
az elhagyott és kihalt parasztházak küszöbén, meg a temetőkben

észrevétlenül vénülő ágas-bogas hársfák árnyékában.
Legszívesebben nagyon lassan mentem volna. Legszívesebben

megálltam volna minden küszöbnél. Legszívesebben késő éjsza
káig vagy akár pirkadatig gyalogoltam volna. Ó, hát van annál
megrázóbb, mint nézni az alacsony ablakok sötét és kihunyt
üvegtáblái mögött terpeszkedő sötétségbe, melyekhez homlokom,
szájam meg orrom nyomtam oda? Mert képtelenség volt, hogy
onnan már soha senki ne nézzen ki. Azt reméltem, hogy a halott
és mozdulatlan pókháló valahol hirtelen mégiscsak szétrebben, és
megjelenik egy elkínzott arcnak legalább a látomása, egy ember
vagy kígyóarcnak, mely aztán ott, a túloidaion szintén az üveg
hez nyomul, mintha meg akarna csókolni vagy mami vagy más
féleképpen megjelölni, jóllehet ezt addig nem teheti meg, amíg az
üvegre tapadó mozdulatlan és dermedt arcunk nem töri be az
üveget, a halálhoz vagy az átokhoz hasonlatos válaszfalat. És az
a sötétség a félig nyitott ajtók mögött! Hogy megroggyant tőle az
ember lába! Hogy zúgott a fülben és szaggatott a homlokban! Mi
lyen ijesztő és kábító volt, arra késztetett, hogy térdre borulj ak és
várjam a halált! Csakhogy idős korom követelni kezdte a magáét.
Nem tettem meg nagy utat, de reggel óta nem ettem, és nem it
tam, mert így kívánta a megjelölt vidéket megillető tisztelet. És
amikor a nap már veszélyesen közeledett a földhöz, és a kihalt
falukban való egész napos bolyongás után gondolataimra külö
nös fojtogató bánat telepedett, felötlött bennem, hogy talán job
ban tenném, ha minél gyorsabban elérném úti célomat, és ott
még világosban megfelelő hálóhelyet keresnék magamnak.

Megállapítottam, hogy az előttem kanyargó országút távolabb
meglehetősen nagy ívben kanyarodik az erdő felé, ahová sokkal
egyenesebb vonalban egy meredek, de széles mélyút is visz, és
úgy találtam, legjobb lesz, ha ezen a mélyúton vágok át.

Ha tehát le akartam rövidíteni az utamat, és nem akartam hát
rálva menni, kénytelen voltam hátat fordítani ennek a kísérteties
vidéknek. Ez rosszul esett. Éreztem, hogy egy lepusztult, különös
temetőnek fordítok hátat, melynek sírjaiban nincs se koporsó, se
halott, mintha itt egy bizonyos nap óta még meghalnia se lett
volna szabad senkinek, és a haldoklóknak valamiféle érthetetlen
módon egyenesen a túlvilágra kellett volna titokban elvinniük a
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testüket. De a fáradtságtól csapongó gondolataimat üdvös válto
zatosságként már az erdő foglalkoztatta. Ebben az erdőben ala
csony fák nőttek, és eleinte teljesen közönséges erdőnek tetszett.
De aztán illatozni kezdett. Én pedig már bágyadt voltam, és ez az
illat megrészegített. Eleinte csak a fülemet hegyeztem, mint vég
telen és súlyos csendben, később kimeresztettem a szemem is, és
hamarosan különféle látomások vettek körül, melyektől máskor
hideglelést kaptam volna, de most azt kívántam, ne hagyjanak itt,
vigyenek magukkal akár a pokol fenekére. A boldogság látomása
ihoz hasonlítottak, melyeket elnyelt az idő, vagy elfedett a halál.
A józan eszem azonban azt súgta, hogy olyan vagyok, mint a fu
tó kutya, mely nem veszi észre, hogy a láncot is húzza. De úgy
kell annak, aki nem tudja, mit akar! Mentem hát, csak mentem,
míg fel nem értem egy erdőirtásra. Egyik oldalán furcsán megvi
lágított, elvarázsolt fenyőfák álltak, és hallgatag, álmodozó csú
csaikon úgy imbolygott a fény, mintha rózsaszín és kék hullámok
futottak volna végig rajtuk, hogy a hegyoldal sötétjében udvarol
hassanak. És láttam az égboltot meg a felhőket, melyek magányo
sabbak voltak, mint jómagam bármikor életemben, és szomorúság
fogott el, és valami azt súgta nekem: Ez ől Ott! Látod?

De én csak egy repülő szajkót láttam, va~ inkább a szomorú
denevérre emlékeztető, átsuhanó árnyékát. Es akkor úgy rémlett,
hogy a rózsás és kékes hullámok kuncognak valamin. Talán ne
vettek is. De erőlködő fülem csak az öreg szajkó bús rikoltását és
a fiókák csipogását hallotta. Csak a csalfa bánat szólt hozzám lel
kem sötétjéből: Nézz csak oda! Megismered? A bájos csillogást a
fenyőkön? A könnyedséget? Az ágak hajlatát? Hát csakugyan
nem emlékszel a ruhájára, az arcára, még arra sem, ahogy ott állt,
Isten szivárványának arany kapujába kapaszkodva, amikor ifjonti
álmaidba nézett le? A rózsás és kékes hullámok tovább hömpö
lyögtek. A fenyőfák csúcsa megsötétedett, az erdő megritkult, és
körülöttem magas fák álltak, ezek eresztették át azt a varázslatos
fényt széles, rézsútos, szivárványos sávokban, melyek arra vártak,
hogy a lankadt szememnek láthatatlan lények sátrat akasszanak
rájuk, és ez alatt a sátor alatt megjelenjék a legbájosabb teremtés,
aki Isten szivárványának arany kapujába kapaszkodva nézett le
ifjonti álmaimba. És már közeledtem a fénypászmákhoz, a nap és
a szivárvány súlyát megemelő pillérekhez, és valami arra bízta
tott, hogy térjek le az útról, menjek a pillérekhez, érintsem meg
őket, támaszkodjak nekik, és várj ak. És már mentem is volna, de
éi megsiratott és eltemetett évek emléke visszatartott. Azt mond
tam magamnak:

Honnan tudod, hogy él-e még? Ha pedig él, bizonyára annyira
megöregedett, hogy nagyon elszomorítana bennünket, hogy csak
most jöttem.

Csakhogy a hang így válaszolt:
Van merszed ilyesmit mondani? És ha, mint mondtad, meghalt,
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nem kellene-e most elrohannod és megkeresned és csókolgatnod
azt a sírt, vagy inkább. mind a tíz ujjaddal, a könyököddel, a fe
jeddel átfurakodnod hozzá? Eredj csak gyorsan, és meg ne állj!
Most vagy soha!

Nos, ez biztatóan hangzott. Egyedül voltam, a legképtelenebb
őrültséget is megtehettem volna. De mégis ezt kérdeztem magam
tól: És vajon hova menjek?

A hang azonnal válaszolt:
Te kérdezed ezt, aki a szépségnek, a halhatatlanságnak, a dicső

ségnek a látomását keresed? Eredj csak! Nézelődj csak, lefelé, fel
felé! Ne köntörfalazz, mutasd meg, mire vagy képes! Kérdezd
meg a mókusoktól, nem tudnak-e valamit a rejtekéről! Vagy in
kább a szajkóktól. Azok körberepülik az erdőt, és mindent észre
vesznek.. Elindultam. Az utat két sor fenyő szűkítette le. A fák
ágai szerelmesen tapadtak a fűre, elgyötört érzékeimet különös
jelkép látomásával kísértették, mely nem öltött alakot, de úgy ha
tott rám, hogy eleredt a könnyem. Kiléptem, abban reménykedve,
hogy a látomás eltűnik. Az árnyékok is hosszabbak lettek, letöröl
ték a ragyogást és a nap visszfényeit. De egyszerre csak.. Mi ez?

Oldalt, a fenyők fölött szúrós arany fény ragyogott fel. Mozdu
latlan volt, nem tűnt el, és élesen vakított. Felemeltem hát a sze
mem, mert mégiscsak tudni akartam, mi ez. Csalódtam, és egy
ben megörültem, amikor egy magas fenyőt pillantottam meg a tá
volban, mely a legszebb és legmagasabb ágainak ölelésében egy
nagy tobozt tartott. Mint a templomtornyot díszítő gombból, eb
ből a tobozból szikrázott a fény. És megdobbant a szívem, mintha
ez a toboz mindent tudott volna, és mutatta volna nekem, merre
és hova menjek És annyira meg voltam zavarodva, hogy nem fi
gyeltem a földi utamra, és megbotlottam, és kis híján... Megijed
tem. Igen, egy vipera volt. És mekkora! Talán két lépésnyire tőle

torpantam meg, de meg se mozdult. Undorítóan barna volt, és
nyilván már öreg és gőgös és magabiztos, mert nyugodtan és ösz
szetekeredve feküdt az út kellős közepén. Azon is elcsodálkozhat
tam volna, hogy most, az őszi napéjegyenlőség idején, és ilyen
kor, amikor a nap már a vége felé jár, és a föld nyirkos hideget
áraszt, egy viperába botlok De én el voltam kápráztatva a szikrá
zó toboztól meg a kislányemlékétől, aki az égi szivárvány kapu
jába kapaszkodva nézett le ifjonti álmaimba, és csak álltam és bá
multam és dühös voltam az ostoba tobozra, és ha tehettem volna,
biztosan leverem az ágról. Csakhogy most utamban volt a vipera.
Mit tegyek? Ugorjak rá és tapossam szét? Ez túl nehéznek tűnt.

Vagy üssem agyon egy bottal? Ha nem sikerül, nevetségessé vá
lok Hiszen a talaj füves, göröngyös, felázott és puha. Ha pedig
sikerül, mit érek vele? Itt fog kísérteni, az úton fekve. Ezt nem vi
selném el. Visszajőnnék hozzá, és még nekem kellene őt elkapar
nom. Mit érnék vele? Semmit. Álmatlan éjszakáimon halálra ré
misztene gonosz, aljas és pokolian szomorú szemével. Ha úgy
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akarnám elpusztítani, ahogy szívem szerint szeretném, akkor kéz
be kellene vennem, szétszaggatnom, és darabonként lenyelnem.
mert túlságosan emlékeztet a lelkemre. Akkor hát mi legyen?

A nap ferde sugarai kísértetiesen tűkröződtek az alkonyi fé
nyükben sütkérező bestia visszataszító testén. Az árnyék már a
viperáig kúszott. Talán pont ezért tekeredett össze. Nem akart
még elbújni. Türehnetlenül vártam hát, hogy testét átjárja a hideg.
És szomorú voltam. Hát így fogad engem ez az elátkozott vidék,
ez a látszólag epekedő és szépséges erdő! Az első lény, amely itt
köszöntött, egy vipera volt! És ez most történt, éppen most, ami
kor a földről már elmúlt az átok, és az égen felragyogott Isten
szivárványa. De erre a helyre ez, úgy látszik, nem volt érvényes.
Ezt a helyet itt alighanem odavetették a kígyóknak. És ide hozott
engem az én szellemem! De hirtelen világosság gyúlt az agyarn
ban, és nagyot dobbant a szívem. Vajon milyen titkos összefüggés
van a szikrázó toboz csalfa csillogása és a fertehnes vipera kö
zött? Hátha ez a kígyó csakugyan jelezni akar nekem valamit! Ha
fáradt lépteim útjába állt, akkor nyilván a paradicsomot őrzi.

Fel kell őt ébresztenem, de nyugodtan, kíméletesen, és lehetőleg

kedvesen. Csak meg ne sértődjön. De mit mondjak neki?
- Élsz-e még, te bestia - szóltam hozzá. - Igen, vagy nem?

- Nos, ez semmiképp se volt tőlem bölcs dolog. Erre csak elhi-
bázott kérdésem után jöttem rá, és a zsigereimben éreztem, hogy
nem kerül el a büntetés. Álltam hát, és vártam.

Eleinte semmi. Csak úgy tetszett, hogy fátyolos hangom kékes
árnyékként suhan végig a vipera testén. Aztán megmozdult a
fonnyadt és ráncos fej, de azon nyomban visszahanyatlott előbbi

helyére. Azután kinyílt a gonosz szempár rése, majd visszacsukó
dott. A kígyó álmos volt. Nem tudta, álmodik-e, vagy mi a csuda
történik, és nem nézett rám. A háta mögött álltam, meg kellett
volna fordulnia, hogy rám nézhessen. Ehhez nem volt kedve, de
talán ereje sem. És időközben biztosan megjárta lapos fejét az én
cseppet se hízelgő, nyegle megszólításom, így méltán gondolha
tott arra, hogy a kutyánál, de talán még a sündisznónál is korlá
toltabb és ostobább lény vagyok.

De egyszerre csak a vipera, mint holmi álomittas éjjeliőr, magá
hoz tért, és nyugtalanul összerándult. Felegyenesítette szemérmet
len nyakát, feje a hirtelen kiszáradt iszapból kivetett tavirózsa fes
lő virágára emlékeztetett, és ádázul hunyorogva gonosz szemével
először jobbra, utána balra, majd megint jobbra rándította azt a
lapos fejét. És mulattam rajta, mert nem fordult felém, holott
éreznie kellett testére vetülő árnyékomat, de meg is lepett, milyen
fenségesen kimértek és elbűvölően könnyedek nyakának kétségkí
vül ádáz rándulásai. Így csak egy gyöngéd szerehnes viselkedik,
akit kedvese karjában riaszt fel legédesebb álmából a halál hívása.
És akkor eszembe jutott a kéz, ahogy a sápadtan fénylő billen
tyűkből meg-megránduló, pajkos és epekedő hangokat varázsol
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elő, melyek csillapítják a bánatot, és kicsúfolják a könnyeket. És
láttam a könyékig meztelen kezet és a meg-megránduló hangok
csúfondárosan feltörő és kihunyó szikrázását, ahogy akkor, az
utolsó zongorázása közben láttam, mielőtt elhervadtak a rózsák,
és lehullott a dér...

Most is nagy örömmel hallottam volna ezeket a hangokat, leg
alább a szememmel. De semmi sem utalt rá, hogy a vipera csak
ugyan játszani akart volna, és ha játszott is nekem, nem szándé
kosan tette, és hamar befejezte. Ismét büszkeségének és ingerült
ségének görcsébe merevedett, és ha nem fekszik az út kellős kö
zepén, mint holmi öngyilkosnak felállított csapda, akár álomkép
nek is gondolhattam volna.

Nem tudom már, miből jöttem rá, hogy a vipera mélyen elgon
dolkozott. Szerettem volna, persze, tudni, nem figyeli-e, mondjuk,
egy szemében elrejtett szilánkkal legalább a töredezett képét an
nak, aki voltam, vagy aki lenni akartam, hogy nem tükröződőm-e

a pikkelyeiben, és ettől, tudtomon kívül, csapnivalóan érzi magát.
De ekkor a vipera kinyújtotta a nyakát, és testének tekervényein
szemlátomást furcsa feszültség futott át, jelezve, hogy vagy össze
csapásra, vagy valami ármányra készül. Talán össze is rázkódtam,
és visszafojtottam a lélegzetem, de a látvány már magával raga
dott. Az első tekervény feszülő íjként megemelkedett, majd moz
dulatlanná dermedt, és olyan ádáz eltökéltséggel várt, mintha
nem akarná kiereszteni öleléséből azt, amiről az emberi nyelvnek
meg a kígyó nyelvnek alighanem csak sziszegni szabad. Aztán a
felszegett nyak, végében a tőlem elforduló fejjel, lassan kiemelke
dett, de nem felfelé, hanem teljesen vízszintesen, bár a velem el
lentétes irányba. Talán csel volt ez, és felkészülés a mindaddig
összetekeredett testrész fellazítására. A nehéz tekervény erőlködve

követte az oldala helyzetét váltogató és az átmeneti meg-megtor
panásokat kelletlenül áthidaló testet, de végül mégiscsak kiegye
nesedett, és odébb csusszant, mint az elpilledt embert elhagyó
hűtlen gyönyör. És ahogy figyeltem a kígyót, hirtelen éreztem,
hogy az egész testem vonaglik, hogy bordáim nyöszörögve csúsz
nak ki a csigolyáimból, hogy elnyúlik és keskenyedik a szám,
hogy orrom laposodik. De közben láttam, hogy az a kitekeredett
és kifeszült testrész valami láthatatlanon úszik, ami átjárja a leve
gőt, mert jóllehet annyira megnyúlt és megfeszült, hogy már nem
volt egyengetnivaló csúf görbülete, mégsem érintette a földet. És
gőgről és gonoszságról tanúskodott ez az egész, mintha a vipera
nem viselte volna el a gondolatot, hogy előbb-utóbb meglátom
csúszómászó, de büszke testének szégyenét. És mindez megint
felidézte bennem azt a bájos kezet, ahogy utoljára játszott...

Csakhogy a vipera ereje se volt határtalan, és ami lebegtette, a
gőg vagy a szégyen, már nehezen állt ellen halandó súlyának. A
fej megereszkedett, a nyak a földig hajolt. Ekkor felágaskodott a
második, majd az utolsó tekervény is, a fej eltűnt egy fiatal fenyő
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földhöz simuló ága alatt, és a tiszteletreméltó és fertelmes test ko
molyan és méltóságteljesen követte. És ez volt minden. Egyetlen
levél se rezdült meg, egyetlen árnyék se mozdult a fűben.

Az út most szabad volt, indulhattam. Csakhogy hirtelen elvisel
hetetlen fájdalom cikázott át bordáimon, mintha azt a sötét, éles
fogazatú csíkot, amit a vipera viselt, mostantól örökre nekem kel
lene cipelnem törődött hátamon. És szomorú voltam, és álltam, és
töprengtem.

Miért éppen az én utam kellős közepén terült el olyan illetlenül
ez az ocsmány vipera? Talán csak szokásból tekeredett itt össze?
Vagy kényelmesnek találta ezt a helyet? Ó, biztosan rám várt!
Biztosan az utat őrizte. Miért engedett el? Megsértettem volna
durva szavaimmal?

Ekkor megláttam az árnyékomat. A nap már alacsonyan állt, és
árnyékomon csúfondárosan meghosszabbította az orromat. Dühí
tően nevetséges volt, de úgy láttam,árnyékomat ez nem zavarja.
Hiún megemelkedett, még jobban kihúzta magát, és nevetni kez
dett. Na? Most jobban érzed magad? Miért viselkedtél olyan bár
dolatlanul? Talán jobb vagy nála? Tán csak nem azóta, hogy rá
szántad magad a remeteségre? Ez tévedés volna. Olvastál már
olyan remetéről, aki viperát ócsárolt?

Legszívesebben leköptem volna az árnyékom, de valami vissza
tartott. Ábrándozni kezdtem. Nem lehet véletlen, hogy az a buta
toboz elvakított. Ó vezetett ide, a viperához. De miért? Ez a för
telmes kígyó biztosan sokat tudott. Ki tudja, talán a pikkelyeiben
tükröződött az, aki az égi szivárvány kapujába kapaszkodva né
zett le ifjonti álmaimba! És most a vipera örökre eltűnt, és még
csak rám se sziszegett...

Nyomorult árnyékom a botjára támaszkodott, és heherészni
kezdett: Tulajdonképpen hova igyekszel? Miféle bűnös szenve
dély űz, mi csábít? Talán a kóbor szellem, mely elhagyta hülye
koponyádban levő mocskos és áporodott lakását, és inkább el
ment a Francba ördögöket meg varjakat mulattatni, semhogy ve
led éljen? És te akarsz remetéskedni? Eredj inkább haza!

Most nem tudtam, hazudik-e az árnyék, vagy igazat mond,
mert olyan csúnyán beszélt, hogy alighanem a hazugság is elpi
rult szégyenében. De ekkor eszembe jutott a vipera, és elképzel
tem, mennyire csodálkozna, ha most bedőlnék csúf árnyékom ál
nokságának, és visszamennék oda, ahol a bölcsességemet hagy
tam. Azt már nem! Mint a kutyára, úgy néztem rá nyomorult ár
nyékomra, és azt feleltem:

Mit szólna hozzá a vipera!
Nyomorult árnyékom kihúzta magát, és kárörvendve felszólí

tott, hogy kövessem. És siránkozhattam a lezárt lakásomban pe
nészedő bölcsességem fölött, mennem kellett. És dühösen rugdos
tam nyomorult árnyékomat, mely úgy szaladt előttem, mint kika
pós férfi a kikapós nőhöz, de mennem kellett...
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Csend volt. Az erdő illatozott. És én úgy éreztem, mintha az a
vipera titokban és nesztelenül egyfolytában a nyomomban volna.
Talán félnem kellett volna? Vagy meg kellett volna vetnem őt? Mi
bajom volt vele? Hogy olyan öreg volt? Olyan okos és megfon
tolt? Olyan fenségesen undorító? Hát én? Kár a szóért. Hogyan is
hasonlíthattam volna hozzá magamat! Vajon nemcsak azért ret
tegtem tőle, mert olyan mélységesen megszégyenített elviselhetet
len tökéletességével? De mi lesz, ha éjjel odakúszik hozzám, és
meg akar marni?

Hát aztán! Jöjjön csak, ha kedve tartja! Akár már ma ...
Fáradt voltam. Kissé tántorogva mentem már. Az erdő lassan

ként ritkult, és a sűrű fenyőlomb árnyékától megenyhült szemem
be, mint tüzes porszemek, a leáldozó és nehéz napkorongból szi
porkázó szikrák fúródtak. Ez azonban nem tartott sokáig. Kimen
tem az erdőből, és immár lila árnyékba borult, széles völgyet lát
tam magam előtt, meg az országutat, melyre le kellett jutnom. És
láttam az égboltot. Fenséges, de fenyegető volt, mint a hamvadó
holttestek látványa. És láttam a hegyeket, olyanok voltak, mint a
tűzhányók, mint a lerombolt templomok magányosan álló hom
lokzatai, mint az elárvult oltárok és trónok. És láttam a lila ár
nyékba és a lélegzetelállító, megfoghatatlan csendbe merülő

völgykatlant. És hiába kerülgettem, hiába kaptam el a szemem,
hiába féltem tőle: oldalt, a völgy fölött, fényével és dicsőségével

valami a lenyugvó nap sugarait is felülmúlta.
Álltam, mint akit odaszögeztek. Riasztott és vonzott az a vala

mi, mint egy megnevezhetetlen alkalomnak a sejtelme, mely csak
egyszer adódik, és soha többé nem ismétlődik meg. És egyszeri
ben tudtam, hogy szaladnom, rohannom kell oda, és ott az ar
comra kell borulnom, és csak azt sajnáltam, hogy olyan kurta a
lábam és gyenge a tüdőm, és csak attól féltem, hogy le ne késsem
a halál megfelelő pillanatát.

Szóval ezt mutatta nekem az a szikrázó toboz! Ezért feküdt az
utamba a vipera, hogy feltartóztasson és eltérítsen. Ez volt hát az
immár talán biztos és elérhető paradicsom. Csak össze kell szed
nem magam, és indulhatok, és ha végső erőm is elhagyna, leve
tem a batyum, és eldobom a botom, és négykézláb mászom to
vább, gurulva és kúszva, összes bordámmal, s végül az állammal
meg a hiú orrommal araszolva, mint a kígyó. És leereszkedtem az
országútra, egy falu közelében, mely az este néma árnyékába me
rült, és tapostam az út fehér, sóvár porát, melyen egyetlen emberi
vagy állati lábnyom sem ejtett foltot, míg végül megláttam a he
lyet, ahonnan jól kivehetően hosszú lépcsősor kanyarodott el, két
sor hársfa árnyékában. És láttam a temetőt, és láttam más érde
kességet, de nem vesztegettem rá az időt. Csak felfelé!

Úgy éreztem, elesem és meghalok. De mennem kellett, akár ha
son csúszva is a sugárzó pompázat felé, mely csodaszép tornyá
val üdvözülten magasodott a csonka hársfák fölé. Volt még egy
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másik, befejezetlen tornya is, melynek lesimított csonkjából egy
daru nőtt ki. És csakugyan fejedelmi hely volt ez, magához von
zotta a nap összes sugarát, és kiváltotta a hegyek féltékenységét,
és az egész építmény úgy lebegett a vakító, földöntúli fényben,
mint a megnyíló égi kapu látomása. Megszédültem a boldog
ságtól és kimerültségtől, és mentem, bár nehezen szedtem a lá
bam. Mégis olyan gondtalan voltam, mintha ez a paradicsom
csak rám várna. Nem tudom, akartam-e imádkozni. Nem gondol
koztam, és csak azt tudtam, hogy ha négykézláb is, ha az állam
mal vagy akár az orrommal is kapaszkodva a lépcsők fokába,
oda kell érnem, és majd csak ott pihenhetek meg, a szájamra
bukva és nyelve a port.

Nem fogott ki rajtam a lépcső, odaértem a kapuhoz. Nos, mi
mást várhattam volna! A kapu csukva volt. Nem ijedtem meg, és
szokott könnyelműségemmelmegfogtam a kilincset, nem törődve

vele, mi lesz tovább. Meglepetésemre és rémületemre a kapu ve
lem együtt kis-híján bedőlt a templomba.

Levettem a sapkám, keresztet vetettem, becsuktam a kaput, és
letérdeltem. Sűrű, dohos sötétség fogadott, és hiába kerestem az
oltárt, csak leszaggatott, lengő és megfeketedett pókhálót láttam,
melyet bágyadt visszfény csíkozott. Az örökmécses itt nem égett.
Talán már kialudt.

Karikák táncoltak a szemem előtt, már-már azt hittem, a halál
kerülget. Hát aztán! Hiszen térdepelek. De szomorú voltam. Nem
így képzeltem. Ugyanis le szerettem volna vetni magam, és meg
csókolni a földet, de valami visszatartott. Hiszen semmit se lát
tam, csak a megfeketedett pókhálót a tompa visszfényben, és kö
rülötte a sötétséget. Hiszen semmit se hallottam, csak kifáradt és
nehéz szívem dobogását, melyre mindenfelől csak a zord csend
felelt. Hiszen nem tudtam, van-e még itt valami, ami előtt lebo
rulhatok. Ezzel szemben nehéz, keserű, sűrűsödő és fojtogató
bűzt éreztem, a templomot elborító istenkáromló és tisztátalan sö
tétség figyelmeztetését.

Már arra gondoltam, kimegyek, és kiülök a kapu elé, hogy leg
alább friss levegőn haljak meg. De született megátalkodottságom
ban másképp döntöttem. Be akartam járni ezt a sötétséget, az ör
dögök rejtekét, meg akartam nézni a gyalázatot, melyet az elátko
zott templom belseje rejteget. Már tettem is egy lépést, szememet
a földre szegezve, nehogy megbotoljak valamiben, utána még ket
tőt, és a következőnél holttá váltam a rémülettől.

Úgy rémlett, hogy a halott kövezeten valami kúszik felém. Mi
ez? Örült látomás? Vagy piszkos varázslat? De ekkor az, ami a
kövezeten felém kúszott, egyszerre csak megdermedt. És engem
rosszullét környékezett, és kihagyott a szívverésem. Mégis, tudni
akartam, hogy az orrom előtt megdermedő. tisztátalan dolog-e a
téboly látomása, vagy én magam vagyok az.
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Legszívesebben rátapostam volna arra a valamire, de a sötétben
nem láttam, hol a vége, és honnan mászik elő. És rosszullét kör
nyékezett, és meg-megsajdult a fülem, mintha ördögök nevetését
hallanám. És arra gondoltam, hogy áldatlan helyen vagyok, és
hogy élve innen nem kerülök ki.

Ennek a kihalt templomnak talán már minden köve teleszívta
magát a fojtogató méreggel. Hát még a fája! Vajon nem veteméd
tek-e meg a mennyezet gerendái, a képek keretei, a rácsok, a pa
dok, az oltár deszkái? Vajon nem rozsdásodott-e meg az összes
szög meg kampó, vajon nem hullottak-e el itt még a pókok meg
legyek is? Nem a hét tisztátalan lélek templomába kerültem-e?

De csak álltam dacosan, és fogadkoztam, hogy inkább elbukom,
semhogy dolgavégezetlenül távozzam. Hadd nevessenek az ördö
gök! Gyerünk tovább...

Hát ez meg mi!
Csak egy hang, mint amikor vízcsepp csattan, és utána a tisztá

talan sötétség ölében elenyésző rövid visszhang. Igen, csak egy
vízcsepp koppant. Holtbiztosan. És megint csend volt. Csak a tit
kos és halhatatlan és tisztátalan nevetés rázta a fekete pókhálókat.

Ekkor eszembe jutott, hogy ki kellene tárnom a kaput. És már
mentem is volna, amikor újabb koppanást hallottam, a közvetlen
közelemben. Ijedtemben rájöttem a dolog nyitjára.

Ó! Hát ez az!
Fellélegeztem, amikor felismertem a ravatalt, és rajta a fekete

koporsót. Csak a koporsó csöpöghetett. Öreg szemem közben
megszokta a sötétséget, és megláttam a padlón a nélkülözhetetlen
pocsolyát. Széle megszáradt, és kacskaringós, bizonytalan cser
melyben folyt el belőle a megsűrűsödött szenny, úgyhogy aki
szikrázó napfényből jött be a riasztó sötétségbe, kúszó, vonagló
élőlénynek nézhette.

Nos, elképedtem, mert eszembe jutott balga álmom, a furcsán
megvilágított és elvarázsolt fenyők, a rózsás és kékes hullámok
áradása, a szikrázó toboz és az ösvényen terpeszkedő vipera. Hát
ezt kerestem én! Ez hát az a sír, ez hát a halott lány! Igen, most
már mindent megkaptam. Akkor hát?

A koporsóhoz mentem. Csukott fedele be volt szögezve. De
alighanem a puszta érintéstől is szétesett volna, mindenestül, ami
benne rothadt. Vajon ki tette ide? Miféle titkot rejt?

Körülnéztem, és úgy rémlett, hogy a láthatatlan lények is a ko
porsót nézik, ernyedt érzékeiket serkentik a keserű hullaszaggal,
és óraütés helyett elandalodva számolják a cseppek koppanását.
Alighanem éjszaka lett, mert a visszavert és zavaros fény sugarai,
melyek az imént még káromló dicsfényként vilápították meg a
poros pókhálókat, már elenyésztek és kihunytak. Es egyedül vol
tam a templomban, és toporogtam, nem tudtam eldönteni, ma
radjak-e most már itt. És egyszerre csak meghökkentő és csúfon
dáros éles hang hasított a fülembe, mintha üveg csikorogna. A lá-
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bammal tapogatózva rájöttern, hogy az örökmécses üvege csikor
dult meg ilyen mérgesen, amely akkor tört darabokra, amikor a
mécses kialudt. És akkor olyan kétségbeesett szomorúság fogott
el, hogy legszívesebben a földre vetettem volna magam, hogy ott
haljak meg a vágyaim és álmaim hiábavalóságát tanúsító üveg
cserepeken.

Nos, hogy miért nem tettem meg?
Érzékeim váratlan eltompulása, és a szívemben feltámadó bizal

matlanság szisszentése akadályozott meg benne. Hogy ugyan bi
zony honnan tudom, hogy abban a bűzlő koporsóban pont az a
lény van, aki a mennyei szivárvány kapujába kapaszkodva nézett
le ifjonti álmaimba? Hátha egy férfi fekszik benne? Vagy egy rü
hes kutya? Nyissam csak fel a fedelét, és nyúljak bele!

Úgy tetszett, ez lenne a legokosabb. No de sötétben? Azt már
nem! Most már semmi se sürgetett, ha éjszaka van, a nappal is
követni fogja.

És azután?
Ez is valami. Talán mégis csak lesz valami értelme, előre nem

látott, de értelmes oka az utamnak. Megásom a sírt, eltemetek
egy halottat, és kitakarítom a templomot. Hát igen, remetéskedni
akartam, de akaratomon kívül olyan feladat hárult rám, melynek
elvégzése sok munkát és időt igényel, hiszen találnom kell vala
hol legalább egy kapát, egy ásót, egy seprűt meg egy vödröt.

Lassan csillapodott a vérem, és már nevettem zavaros álmai
mon, megfontoltan bólogattam nagyokos fejemmel. Igen, csak
ugyan! Most nyugodtan kereshetek magamnak az első megfelelő

házban szállást, egy szerény, de a bűzölgő pocsolyánál vagy
üvegcserépnél mégiscsak kényelmesebb ágyat. Igen, csakugyan!
Sarkon fordultam, odamentem a bedőlt kapuhoz, és amikor nem
sikerült azonnal kitapogatnom a kilincset, már-már szitkozódni,
sőt dobogni és ugrálni kezdtem, mert most féltem, hogy itt raga
dok, mint borz a csapdában. De már kezemben volt a kilincs, és
a váratlan fényözön meg a kapu szárnya kis híján leterített. Fá
radtságom elmúlt, szorongásom a hátam mögött maradt, és bá
natom is elcsendesedett. És kimentem a templomból.

A nap időközben a hegyek mögé bukott, a völgyben sűrűsödött

az árnyék, és az égen, mint apró gyertyalángok villództak az első

csillagok. Csak a kihalt és epekedő mezők lejtőin parázslott még
a fény, és az erdők fölött hamvadtak a céljukat elért rózsás és ké
kes hullámok csendes áradatai. És én csak álltam, és birkóztam a
káprázattal és a szédüléssel, és talán remegtem is, mint aki már
lehanyatlik, amikor a mérhetetlen magányukon töprengő dombol
dalak, mint hét láthatatlan csodakapu, arany és vérző fényt kezd
tek sugározni, zöld, lila és hamukék szúrós szikrákat ontottak. És
dermesztett és sütött, süvített és hallgatott, nyújtózott és remegett
a völgykatlan, és fölötte úgy tornyosultak a hegyek ormai, mint
rég ledöntött templomok homlokfalai, és a viskók meg házak el-
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felejtett koporsókként lapultak a félhomályban, és sehol sem uga
tott kutya, a varjak se károgtak, csak fönt, nagyon magasan húz
tak a vadludak, és vitték magukkal az utolsó arany ragyogást, és
ettől a táj mintha megvonaglott volna félelmében.

Leültem a lépcsőre, és néztem a csodát. Mögöttem az oly
könnyen nyíló kapu volt, bennem a szívem fáradtsága, és előttem

az elhagyatott és elátkozott vidék meg a közeledő éjszaka. És sok
mindent sejtettem, de nem értettem semmit, és csak néztem, néz
tem ezt a csodát, és amikor már eleget néztem, felálltam, hogy
most már elindulok szállást keresni. De nem mozdulhattam a he
lyemről, amíg a másik oldalt is meg nem nézem.

Ott állt ugyanis a templom. Hullott a vakolata, és láttam, hogy
alsó részét kőből építették, a felsőt téglából. És ahogy elnéztem
azokat a köveket, úgy rémlett, látom az összes vipera nyomát,
amely rajtuk hagyta levedlett bőrét. De ez még semmi, mert a
templom oromfala, fittyet hányva a nehézségi erő törvényének,
lebegett, olyan volt, mint a végtelenség látomása, és nőtt, csak
nőtt, hogy belekáprázott a szemem. És az esthajnalpír hamvado
zott, az árnyék mind feketébb lett, már a templom alsó részét is
sötétbe borította, de én még vártam egy hangra, egy eleven vagy
halott ember hangjára, vagy valami robajra, villám vagy földren
gés dübörgésére, és egyszerre csak a végtelenből vagy a sírokból,
felharsantak a himnusz szavai:

tuba mirum spargens sonum
per sepuIcra regionum
ceget omnes ante thronum...

Igen, ilyennek képzeltem a figyelmeztető szavak értelmét és ké
pét. Teremtmények és tájak sírjai. Bűnök és szenvedések sírjai.
Felhők és erdők sírjai. Sírok sírjai.

Csakhogy hirtelen minden megfakult, lementem hát az ország
útra, és annyit kanyarogtam, hogy néhány perc múlva a temp
lom, mint holmi álom, eltúnt a szemem elől, és nem bukkant fel
többé.

Kiválaszthattam volna az utamba kerülő bármelyik viskót. Job
bára be sem voltak zárva, sőt, egyiknek-másiknak az ablaka is
nyitva volt, és a szél belehordta az esztendő első lehullott faleve
leit. A házakat szemlátomást sietve hagyták el, ez meglátszott az
ablak függönyén, az ágyon heverő dunyhán, az abrosszal és
edénnyel terített asztalon. Ha nem látom a küszöböket felverő

csalánt, mely a pitvarokba is benyomult, meg az ablakokon és
nyitott ajtókon feketéllő pókhálót, azt hihettem volna, hogy a há
zak lakói csak a földeken vannak, és hamarosan hazajönnek. Fá
radt voltam, de mégsem volt kedvem itt maradni. Talán azért,
mert megfogadtam, hogy aznap addig nem pihenek le, amíg meg
nem találok egy falut. Semmit se tudtam róla, nem érdeklődtem
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felőle senkitől, de azt választottam ki bolondos vándorutam céljá
ul. Talán abban is reménykedtem, hogy ott, ahová el akartam jut
ni, a kísértetek. nyájasabbak, a mulatság szívderítőbb lesz.

Derült volt az ég, és a kiteljesedő hold, meg az országút hófe
hér, sima homokja is világított. Már-már ábrándozni kezdtem az
égboltról, a holdról, a porban hagyott lábnyomomról meg más
csacskaságokról, de házak bukkantak fel, és választanom kellett.
Csakhogy melyiket válasszam! Nos, attól nem kellett félnem,
hogy itt valaki leszid, vagy talán ki is akolbólít, de mégsem akar
tam kéznél lenni, és az országúttól távolabb eső házat kerestem.
Itt azonban ezek a házak sem álltak magányosan vagy egy sarok
ban, hanem az utca mindkét oldalán. Akkor most mit csináljak?
Járjak házról házra, fussam és szaglásszam körül mindegyiket?
Ezt illetlennek találtam. Megálltam, és gondolkoztam, és vártam,
és ott álltam és vártam volna talán az idők végezetéig, ha hirtelen
nem hallok vízcsobogást.

Ó! Hát van ennél varázslatosabb hang? Már tudtam, mit kere
sek, és hamarosan megláttam a patakhoz vivő utat, két fasor ve
tett rá árnyékot, és én mentem, és gyönyörködtem a víz boldog
énekében. Egy kis hídhoz értem, átmentem rajta, és csak a hűvös

sötétséget néztem, mely féltékenyen eltakarta a víz ajkát és sze
mét, mentem rendületlenül, és már úgy rémlett, csakugyan al
szom, és csak álmomban mustrálom a nagyobbacska házat, és
nem tudom, bemenjek-e, ne menjek be? Aztán már semmit se lát
tam, de sikerült még behúznom az ajtót és betámolyognom a
konyhába, ahol gyufát gyújtottam, és megállapítottam, hogy nincs
ott se rend, se rendetlenség, se fekhely. Ez kapóra is jött nekem,
mert ha ebben a nagy házban csakugyan úr akarok lenni, és él
vezni akarom az összes kísértet megbecsülését, megfelelő, sőt a
legszebb szobát kell választanom. Felbotorkáltam hát az emeletre,
és ezt kis híján meg is bántam, mert fönt két csukott ajtó állt
szemben egymással. Melyiken nyissak be? A jobboldalin? A ba
Ion? Csak gyengeségem és bágyadtságom mentett meg. A köze
lebbi ajtót választottam, és mert már állni se bírtam a fáradtság
tól, ledobtam a hátizsákom, és egy székre rogytam.

A kihajtott ablakon egy nagy fényes csillag nézett be, de engem
csak az foglalkoztatott, hogy hova feküdjek, mert a szobában két
ágy volt, ráadásul egymás mellett.

A kérdés bizonyára megoldhatatlan lett volna, de szerencsémre
a két ágy nem volt egyforma, és ha mégis, más és más állapotban
volt, így aztán találgathattam, melyik érdemel nagyobb bizalmat.

Az egyik ágy ugyanis vetetlen volt, a másikat bevetették. A ve
tetlent barátságosabbnak és közlékenyebbnek találtam, a bevetet
tet némának és süketnek. Csakhogy a vetetlen ágyat szemláto
mást nem vendégnek szánták, mert a dunyha hanyagul át volt
vetve az ágy lábánál a támlán, a párna össze volt nyomva, és a
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lepedő gyűrött volt, mintha annak, aki utoljára aludt rajta, nyug
talan álma lett volna. És gondolkozni kezdtem.

Vajon ki feküdt itt, és most hol bolyong? Életben van? Nem jö
hetne ide egy rövid időre, hogy kicsit elbeszélgessünk? Talán nem
is a saját jószántából kelt föl ebből az ágyból. Lehet, hogy lerán
gatták róla, és akkor gyűrődött össze annyira a lepedő. Es lehet,
hogy ő fekszik abban a koporsóban, és talán az én feladatom
vagy büntetésem, hogy most úgy foglalkozzam vele, mintha csak
ezért jöttem volna ide?

Szórakozottságomban kis híján lefeküdtem a bevetetlen ágyra,
de valami visszatartott. Hátha a gazdája visszajár kísérteni? Ak
kor hova fekszik? Nem bántódik meg, hogyelfoglaltam az ágyát,
holott van itt egy szabad ágy is?

Megvetettem a másik ágyat, a süketet és némát, levetkőztem,

hálóingbe bújtam, gyorsan keresztet vetettem, és menten lefeküd
tem. És amikor már feküdtem, csak akkor jöttem rá, hogy nem
csuktam be az ablakot, de mert jártányi erőm se volt, inkább a fü
lemre húztam a dunyhát, és belélegeztem valamit, ami hullaszag
ra, virágzó hársra és búcsúcsókra emlékeztetett. És felidéztem
magamban a fekete faházakat, az erdőt, a bolondos tobozt, az al
vó viperát, a szikrázó templomot a fekete koporsóval, ennek az
elátkozott vidéknek a magányát, meg az ablakon benéző csillagot
is, de kisvártatva elszenderedtem, és aludtam mint a tej.

(Folytatjuk)

KörtvéIyessy Klára fordítása
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