
Három évszak
Az ablakban állok és figyelem a csendet. Minden mozdulatlan
ebben a forróságban. Csak a vonatok robognak valahonnan vala-
hová. Kik utaznak ilyenkor? Lehet, hogy ismerek közülük néhá-
nyat. De inkább egyiket sem. Kit ismerek? Ismerlek téged? Ismersz
te engem? Ismerem én saját magam? Úgy tűnik, mintha minden
megmerevedett volna. Én is itt az ablakban.

Ha így maradnék holnap reggelig, megállna az önműködő kar-
órám is. Egyszer már megállt. Beteg voltam, szigorúan feküdnöm
kellett. Az orvos megtiltotta, hogy táncoljak. Hidat, spárgát, sarok-
vezetést el kell felejteni, mondta. Feküdni kell, hogy minden rendbe
jöjjön. Mozdulatlan voltam, csak a belső szerveket nem tudtam be-
folyásolni. Azok önállóan tették a dolgukat.

Szép ez a csend, mert nincs benne semmi felkavaró, figyelemre
méltó, nyugtalanító. Csend van. Belül is.

Az ablaksávban a hőmérő 39 fokot mutat. Ha megindulna lefelé,
megtörné ezt a mozdulatlanságot. És akkor újraéledne, megint moz-
gásba jönne a világ. Így csak mozdulatlan fénykép rögzíti a valót.
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Színes levelek kavalkádja. Kitapétázzák az utat, egy tenyérnyi föld
sem marad szabadon. Beljebb, az erdőben, már bokáig ér az avar.
A tá volban egy riadt őz suhan. Zörgő, száraz levelek, recsegés, ro-
pogás, a vadász puskájának hangja. Kutyacsaholás, futkosás a vér-
cseppek felé.

A földön fekvő leveleket hirtelen felborzolja a szél. Egyiket-má-
sikat felrepíti az üres fák ágaira, ahonnan egyszer már lehullottak.

Elered az eső. Meggyorsítom lépteimet. Nincs nálam esernyő,
erre nem számítottam. Tisztásra érve a kavargó szél átázott levele-
ket ragaszt a ruhámra. Tobozra lépve megcsúszom és elvágódom a
fényes leveleken.

Egy pocsolya tükrében látom, mi történt.
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Többholdas parkban egy kastély. Lakói elköltöztek már, legalább
százötven éve, de mindent itt hagytak, szinte minden érintetlen.

Születésnapot ünnepelnek odabenn. Vendégsereg, futkározó gye-
 rekek. Nincs lámpa, csak gyertya. A kandallóban parázslik a tűz.
Fölé tartom meggémberedett ujjaimat. Az alvóhelyet néhány másik
emberrel kell megosztani. Aki előbb érkezett, annak jutott az ágy.
Én egy sarokban a szalmazsákon fogom eltölteni az éjszaka hátra-
lévő részét.

Csipkés, csillogó estélyi ruhában didergek. Kinézek az ablakon,
hegyformájú hókupacok tornyosulnak a kastély falánál. Jó tudni,

GREINER ÉVA

A szerző Svájcban él, írá-
sai magyar és német nyel-
ven jelennek meg.

115

Eleje:Layout 1  2013.01.15.  13:46  Page 115




