
Leírások a kanizsai
Hidegházhoz

„Későn érkeztél, épp most járt itt. Ősszel nem marad sokáig egy helyben,
csábítják a sötét, határtalan földek, van benne valami varjúszerű.

Ha látni akarod őt, röppenj ki a földekre, ott lesz bizonyosan.”
(Franz Kafka/Tandori Dezső)

(szögletes hangok ezek)

Az Égen az évszak horzsolásaival korhad a délután. A köves veranda
fölött egy-egy eltévedt napszilánk időz. Alkalmi madárcsapat húz el,
mintha ide-oda lökdösné a felhőket. A földúton mélyen bevésődött
kerék- és patkónyomok futnak a távoli kocsiszín felé. Az istállók mö-
gött a távolban a tar rétek a műútig érnek. A városszéli házak lassan
elmaradoznak a szemhatáron. A kertek aljából, az esőtől megdagadt
deszkakerítések mögül foszlós szalagban száll föl a füst: égetik az
összegereblyézett faleveleket. A keserű szagba valahonnan fűrész-
por illata keveredik. A szürke lassanként mindenre celofánosan rá-
heged. Hátrébb, a roskatag fészer közelében, fatörzsek húrjai szelik
át a töpörödött virágágyásokat. Ablakszemek villannak, füst száll föl
a kéményekből. A kapubejáró maga alá húzza a fáradt árnyékokat.

Szürkül, esteledik.

Az őszi Ég azonban még nem vonta be vitorláit, s dagadó szélben futja pá-
lyáját egészen a csillagok fényéig.

Az esteledő Égbolt apró, éles és hegyes villámlással figyelmeztet a
készülődő viharra.

A diófák lombkoronájába tömörült levegő a környezetből kiütköző
első jel a közeledtére. Szabad szemmel szinte alig láthatóan fölkor-
bácsolódik az égalja, vörösen és sárgán megtöredezik. Kis reccse-
nések hallatszanak kőhajításnyi távolságból, a szomszédos udva-
rok mélyén pedig mintha deszkaajtók nyílnának-csukódnának.

Szögletes hangok ezek.

Lassan kilépek az eresz védelme alól. Bőrömet maró fájdalommal
égeti a tűszerűen lezúduló hirtelen eső, mégsem haragszom a kül-
világra. Elkerülhetném, hogy bőrig ázzak, mégsem teszem meg,
mert az nem lenne más, csak óvatos ravaszkodás; akkor meg mi -
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nek? Kifogásokat sem emelek semmiért. Úgy sem jutnék messzire:
a vihar természeti adottsága környezetemnek, ahol mindennapjaim
telnek. Sok dolgom amúgy sincs.

Amikor a zápor elhagyja a vidéket, elcsitul és fokozatosan meg-
nyugszik a táj. Amerre csak a szem ellát, az első Nap sugaraitól ki-
szárad megint minden. Megrepedezik a föld, eltikkadnak a bokrok.

Ez kísért álmomban is.

Nem hűl ki végleg a csillagok forrósága, csak elveszti színét.

(az egyetlen út)

A metsző hidegben a fák és a bokrok félrehúzódtak a hegyoldalba
árkolt utcákon. Itt-ott megcsörrent valami a mindent elárasztó éjsza-
kában, hol mérgesen kiadták haragjukat a sötétben ólálkodó, kopár
és gaz fölverte udvarok, melyek aljáról vékony pára szállt föl; a hegy-
gerincen fenyősor árnya mered a csillagok alatt a dermedt tájra.

A Hold odasütött a fehér murvára, megjelölve az egyetlen utat hazáig.

Hideg csordul le a vizes, sötét földekre, ahol madár se jár, ahol a be-
esett-arcú szántások húzódnak meg hallgatagon a mélyutak mentén,
a szénásszekerek vágataiban. A domb fölhúzódik egészen a mezs-
gyét jelző, fehérre pingált betonoszlopig, és hegyesen belefúródik a
levegőbe.

Pár lépésnyire a kerti csaptól az otthagyott bútorok. A hátsóudva-
rok mélyét kísérteties magány üli meg. A körtecsonkokat kukacok
rágják. Olyannyira kísérteties a halott gyümölcsök terhe a szélfútta
fűben, hogy a helyet a kutyák is messze elkerülik.

A távolban már nincs mire fölfigyelni; a gerendákkal megtámasz-
tott istállók falán az ősz kopasz fénye.

De nem fény ez már, csak kialvó homály, bármennyire igyekszünk is.

(kiálló szögfejek)

A megülő pára szemérmesen eltakarta a kertek nyitott sebeit, a ki-
kapált, üres virágágyásokat, az őszi égetések utolsó nyomait. Pörk-
szagot árasztott magából a Föld, oldalra az istállók falának bontás-
törmeléke púposodott a drótkerítés mellett; a mállott téglákat,
ahogy az izmos karok idetalicskázták őket, egymásra döntötték.
Egy-egy nagyobb tömbből elgörbült vasrudak meredtek hegyesen
a levegőbe, lépcsők letörött darabjai csillantak meg síkosan a reggeli
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harmat maradékától. A betondarabok közeibe deszkák forgácsai
szorultak, mint valami vaskerítés kiálló tüskéi.

A nyárikonyha meszes falának támasztva foghíjas fapad csúfoskodott
a lyukas eresz alatt, mellette ócska bádogvödör, melyet nemrég még
itatásra használtak. A fülét, hogy jobban kézre álljon, kék műanyag
huzallal tekercselték körbe. Egy sodronyos vaságy rozsdásodott az
elfeketedett ajtófélfa tövében. Rajta matracbélés, penésznyom.

A rozsdás és lyukas drótkerítéseket alul korhadó deszkák szegé-
lyezték, rajtuk mész- és penésznyomok, kiálló szögfejek és rászáradt
festékfoltok. Mindkét oldalukhoz agyagos földet hordtak támaszté-
kul, hogy vihar idején ellenálljanak a közeli mezőről jött szél lökései-
 nek. A fölső részüket arasznyi vastag faoszlopok közé kifeszített hu-
zalok tartották a levegőben. Nyáron hosszan vadszőlő kúszott föl
rajtuk, a hőségtől fölpöndörülő levelek néhol barnára égtek a vakító
napsütésben.

Balra az udvar elhagyott végében, távol a gazdasági épületek ma-
radékaitól, a bodzabokrok mellett pincekijárat ágaskodott föl a fák
koronája felé, alatta téglával kifalazott verem a talaj szintje alá süly-
lyesztve. Durván ácsolt lépcső vezetett a belsejébe, ahová valahon-
nan víz szivárgott le, amely a legszárazabb hetekben sem párolgott
el teljesen, és a helyiség levegőjét a nyirkosság hideg szaga ülte
meg. A lepedékes falakra csigák és gyíkok telepedtek, és furcsa szí -
nű gombák tenyésztek az alacsony plafonon.

A hályogos fényben csak meggörnyedve lehetett mozogni.

(nedves levelek csivitelnek)

Korai hó szaga gyűlt a házfalra szerelt lámpák tejfehér sugarában.
A fakerítés mögül a mezők széltől keményített abroszaira látni;
pontokká zsugorodott varjak kívánták az eleséget a borostás föl-
dekről. Sürgölődésük odaadja röptüket a nyugtalan messzeségnek
ezen az órán, melyen majd kialszik a fény, és a csillagok hóna alatt
végleg elcsendesedik a vidék.

Szemtanúja leszek ennek a darabka átváltozásnak, mely készen vár minden
nap. Ha semmi titkot se rejteget, akkor vajon miért csalogatja tekintete-
met a fojtó messzeség?

Ezen a kihalt tájon a hidegülő Ég alatt hosszú idő óta köröskörül köd-
fehér massza tartja össze november végén az estéket. Odafönt a leve-
gőben dara szállt a hegygerinc útjain, majd lebegve aláhullt a fagyott
aljnövényzetre, és betömörült a kertek szűk vájataiba, az elhagyott vi-
rágágyások közé. Akinek az útját erre az időre itt jelölte ki a sors, sze-
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mét erősen beletűzi a táskás homályba, de még így is elveszhet előle
a kerítések tompa vonala a hegyoldalnak dőlő támfallal, pedig alig
néhány lépésre lehet az oda vezető ösvény. Sehonnan se látni a nyár-
fák félkörben zsugorodó csoportját, mely a teraszos fennsík oldalá-
hoz toldja a görbe utcákat; ha a lejtőn felismerhető volna a sok ezüst-
fehér törzs, az valamelyest eligazítana a terhes párában. De ez a részlet
a kitartó szem igyekezete előtt is rejtve marad. Mintha zsákokat húz-
nának végig a kövezeten; meg nem ítélhetni, honnan ez a dörzsös
hang, mely időlegesen elűzi a lélekszakasztó csöndet, és irányt jelöl a
sötétben. Pedig annyira közel van, hogy szinte az utcácska házfalait
súrolja, az aljazatok síkból kidomborodó termésköveit, melyeken a
lovas kocsik vasabroncsai is megcsikordulnak olykor, ha a bakon ülő
hajtó igyekezetében elvéti a manővert.

Akinek tehát végtelenbe vesző útját erre az időre itt jelölte ki az élet,
mindegyre észlelheti a tüzesen ugató kutyák izgatottságát. Ahogy
pedig sietve átszeli az összekuporodott házak közé nyitott három-
szögletű teret, egy befáslizott alakot lát hasalni a kopár, kiszikkadt
füvön, aki ő maga.

A fák és a lemeztelenített bokrok alján, az elnehezedett cipőtalpak alatt,
nedves levelek csiviteltek.

Télen alig hull le a hó, talán csak hódara száll a komor határra, és az
éjszaka világítóablakaiban máris ott fénylenek a csillagok, benéznek
hozzánk, hogy kilessék a történeteinket. A lélek találkozóhelyei ezek
a végtelenbe tűnő magányos órák. Szereti őket egyedül tölteni az
ember.

Szememre vethetné-e bárki, ha kételyeimet eltitkolnám? Ez azonban nem
lehetséges, csak a feledés.

(hová is lenne az út?)

A légszomjas mező fölött varjúkiáltás csattog, mintha láthatatlan
kéz taszigálná a madarakat repülés közben. Rozsdás kacathalom
fojtogatja a deszkakerítéseket; a korhadt fa párnáiban gomba te-
nyészik. Esni kezd, hullámalakban vékonyan elsötétül. A fojtott le-
vegő rárakódik a Földre-szorított épületek roskatag tetőcserepeire.
Az elhanyagolt, foghíjas járdákon ijedt csönd honol; a meszelt
házak fáradtan búcsút intenek.

Hová is lenne az út?

Szemével méregetni kezdte a távolságot, noha már ezerszer látta,
de most olyan kihalt volt az út, mint előtte még soha. Egy nagy
szisszenéssel nekirugaszkodott a távnak, belekapott az imbolygó
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fénybe, mely fojtogatta megdőlt alakját, de hiába, már semmi sem
állíthatta meg.

El innen! Innen el!

(golyónyivá tömörült)

A határtalan mezők a girbegurba földút szélén botladoztak, csikorgó
szélben, szennyes köpennyel, kémlelve a varjakat, egyéb madarakat.
Ázott, szürke visszfény tapadt az ekevastól fényes szántóra. A pajták
körül a földeken épp megsűrűsödött a levegő. Reggel az ősz sze-
mérmes napfolt-öltözete a kikeményített tarlókon. Messze, enyv-
szagú kartondobozok halmaza fölött zsákszínű Égcsík boltozódik.
Golyónyivá tömörült varjak lebegnek a mintás töltéseken a pajták és
csűrök körül, ahol parányi árnyékuk összepréselődött a deszkafalak
illesztéseinél.

Ez a legnyugtalanítóbb következménye minden kíváncsiskodásnak.

Nagyon változékony, de mostanában nagyon ismerősen rossz az
időjárás. Vajon lehet-e ilyenkor jó az ember hangulata? A szép táj is
sivárnak látszik, pedig milyen csillogó, amikor süt rá a Nap.

A kikövezett kocsiút felől, ahol a kaptató kiszélesedik, föltámad a szél,
keményen ostorozza az akácok lombjait; az utolsó fénysugár maka-
csul visszahúzódott az irdatlan tömegű felhők mögé. A messzeség hul-
lámvonalakban mind szürkébbé és szürkébbé válik. A szél száraz fa-
leveleket, letört gallyakat kap föl, és a villámfényes Égig dobálja őket.
Az ablakok szélére összehajtogatott zsalukat rosszul rögzítették, a pán-
tok meglazultak, és elengedték a falat, olykor megrángatja őket egy is-
meretlen kéz, a kitámasztóvasak meg idegesen csikordulnak egyet.

Töprengőn nézek az erkélykorlát mellől vissza a tájra, nincs bennem féle-
lem, sem gyanakvás.

Kicsiny dolgok ezek, felelek magamban.

(az istállók üresen álltak)

A vihar egyre erőszakosabban támad, belekap mindenbe, ami az út-
jába akad. Távolabb, az elemek lármájának jobban kitett széleken, az
ágyásokat jelölő karók a veteményesek között szinte belesimulnak a
förgetegbe. Duzzadtak a pajták bejáratát fedő ponyvák, hiába védik
az udvar mélyét deszkakerítések, a vászon recseg a súlyos teher alatt.
Homok- és kavicsfelhő söpör végig a kiszáradt, meszes földön. Az
erős széllökésektől elszabadul néhány itatóvödör, és odacsapódik
az istálló cementes falához.
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Irtózom a hirtelen sötétülő estétől, suttogta alig kivehetően a kony-
haasztal végéből. A repedezett ablakkeret sarkaiban légypiszok feke-
téllett. Hirtelen odakapott, elvastagodott körme hegyével kapargatni
kezdte. Szél fújt, a síkos üvegre homokszemek rakódtak. A szürkület
egészen bevonta a kinti, ínséges levegőt, és a csillagok fénye már csak
parányi derengésnek látszott a függöny mögött. A mennyezeten óva-
tos árnyékfoltok rajzolódtak ki. Hátát nekitámasztotta a csupasz
falnak. Kinézett a fagyos ablakon.

Az istállók üresen álltak, mindenkitől elfeledve.

Előzmények nélkül törtek rá a nehéz érzések. A megfoghatatlan
szomorúság. Be kellett látnia, hogy egyelőre csődöt mondott, hiába
igyekszik, nem tud kiigazodni saját magán. Az est közeledtével
egyre fokozódik benne a feszültség. Jobb lesz, ha visszahúzódik a
saját fészkébe, gondolta. Időnként megpaskolja az arcát, mintha bo-
rotválkozás után lenne. Ahogy az ablakon kibámult, kényszeredetten
elmosolyodott. Egyszer úgyis vége szakad mindennek. Érezte, ahogy
múlt utánanyúlt az érzéseinek, és a hatalmába kerítette. Mintha üsz-
kös romok között gubbasztana, mint gyerekkorában, amikor a háború
sebei még nem forrtak be, és a bedőlt falú pajtákban játszott bújócskát
egymagában. Kerülte az utcabeli gyerekeket, akik nélküle garázdál-
kodtak a környéken. Mi keresnivalója lenne velük? Ezeknek a bedőlt
falú, örökké huzatos pajtáknak az árnyai azonban ébren is gyakorta
kísértik. Az egyik somogyi nagybátyja a szomszéd csűrjénél zuhant le
a létra kicsorbult fokáról. Szegény, szilánkosra törte a bokáját. Arról a
napról minden oly túlzottan megmaradt benne, hogy erőltetnie sem
kell az emlékezetét. Sebtében előjön a szörnyű eset minden mozza-
nata, hiába berzenkedik ellene. Behúzta a függönyt, és eloltotta az ál-
lólámpát, majdnem az egyensúlyát vesztette, amikor áthajolt a sa-
rokba szorított karosszéken. Csak úgy érte el a kapcsolót. Közben
hallgatta az eső szemerkélését a kocsiszín felől; még egyszer kipillan-
tott az ablakon; az ég keskeny szalagja nem biztatta semmi jóval. Ki-
éhezett macskák nyivákoltak a távolban a kert végébe hányt korhadó
gerendáknál. Befogta a külvilág zajait. A kapuszárnyak nyikorgása
hullámossá alakította a csöndet. A délutáni hirtelen sápadtsága jutott
az eszébe tárgyalás közben. Kiszaladt a vér az arcából. Leült az asz-
talhoz, komótosan szétrakosgatta az iratcsomóit. Kicserepesedett ajkát
megnedvesítette egy állott pohár vízzel. Beleborzongott a gondolatba,
hogy holnap is a törvényszéken kezd. A hideg, csúszós folyósokra
gondolt. Az épület sarkába épített csigalépcsőre. Az ürességre. A sem -
mi érzetére, amely benne kerengett, és örökösen ismétlődött a tárna-
szerű folyosókon. Reggelre jó volna végre kialudnia magát, de tudta,
hogy hiába vágyik rá, nem jön álom a szemére.

Rászakadt a keserűség.
Csontjait törte a magány.
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A bajok azonban nem tartanak örökké.

(ez történik)

A város szélén meghúzódó fuvarosistállók éjjeliőre egyszer sem
mulasztotta volna el, hogy a sötétség beálltát figyelemmel kísérje.
Követte a csillagok érkezését, mintha többé már nem akarná el-
ereszteni őket. Érkezésük oly hosszúra nyúlt számára, hogy ami-
kor visszatért nyomorúságos bódéjába, és elsötétítette a helyiséget,
virradatig csak a csillagok pályáját követte.

Ez tölti ki az éjszakáit, akárcsak a város másik végén a pályafelvi-
gyázókét és a tolatómesterekét.

A szűkös, szénporos átjárókból kitörő korom napnyugtára szétmo-
sódott a városszélen túl. A szántások a girbegurba földút szélén bot-
ladoztak, csikorgó szélben, szennyes köpennyel, kémlelve a varja-
kat és egyéb madarakat. Ázott, szürke visszfény tapadt mindenre
köröskörül.

A vörös téglával aláboltozott pincelejáróból nyirkosság csap föl; a le-
vegő itt testesebb, mint a kapulépcső alatt, ahová az eső elől szokott be-
állni. A penésztől csillogó kövek közt megülő pinceszag behatolt az
orrába. Ezt az év bármely időszakában érezni lehetett. A nedvességtől
csillámló falak tövében, három sorban homokba vermelt zöldségek;
kiálló részük még a télen elfagyott a hidegben. A katonakabátról nem
tudni, honnan került hozzá. A szemlélődő az öregember lassú moz-
dulatait akaratlanul a pecsétes, erősen testszagú katonakabáttal köti
össze. Akkor is, amikor a saját maga ácsolta padon ül, és hátát a kerí-
tésdeszkákhoz támasztja. A széles karimájú kalap alatt az öregember
arca mély ráncokba rendeződött, tekintetében azonban még ott buj-
kált a kíváncsiság; mintha az élet nem akarna hűtlenné válni hozzá.

Nem keresek magyarázatot hozzá.

Az öregember beljebb húzódott a verandán; az ereszhez láncolt ég-
darab egyre tömörebb volt és mogorvább. Kapkodó, sűrű szálú eső
dobolt az ereszcsatorna bádogján. Az elhordott katonakabátot viselő
öregember nehézkesen elindult a kő- és tégladarabokból egyenetle-
nül összecementezett járdán, aztán befordult a szűk, alagútszerű
átjáróba, amely a hátsó udvarba vezetett. Volt, hogy a dróthálós nyí-
láson keresztül együtt kémleltük az eget. Annyit láttunk a világos-
ságból, amennyit a házfalak és a tetők síkjai meghagytak. Egyetlen
fa sem látszott, egyetlen csenevész ág sem, hogy odakarcolja magát
a felhők közé. Az ágak takarásba kerültek, csak a kifakult Égbolt
szándékait fürkészhettük szomorúan, miközben egymásra néz-
tünk, választ sem várva néma kérdéseinkre.
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Tűfogával a hideg mérgesen beszurkált a ruha alá, kitéve a fázó
végtagokat a fájdalomnak. Az októberi kert mélyéről hirtelen meg-
ütötte fülemet a kásás körték puffanásának ismerős hangja. Nem
kerültem ki egyetlen őszt sem azóta, hogy megtaláltam és elraktá-
roztam magamban ezt az egyetlen hangot, hogy aztán életem végéig
fölismerhessem a túlérett gyümölcs tompa becsapódását.
Az ősz lesújt, a szél magával ragadja a hangokat.

Egyszer minden beteljesíti, megadással a sorsára kiszabott törvényt. Ez
történik.

(gyöngéden fosztja ki)

Az ordító szelekkel érkeztek meg a tél előőrsei december táján, az első
havak eltorlaszolták a kerti ösvényeket, a hó fogságába kerültek a fák
és az udvari épületek, aludni tértek a pajták, amelyek a korábbi gaz-
dáktól maradtak itt, és nem szolgáltak már igazán semmire. A kert
a tél vesztegzára alá került, és már-már sarki fagyok jártak éjszaka a
Szabadhegy felől. Nappal is szél fújt, mindig csak szembe, bármerre
indultunk el, az Attila utca torkolata felé, amerre a mezők vágatában
a balatoni műút keskeny csíkja húzódott meg, vagy a kaposvári út
irányába, ahol a sarkon Borhidáné fűszerkereskedése lapult meg egy
alacsony mennyezetű kis odúban, ahová gyakran betértünk vásárolni,
vagy egyszerűen csak fölmelegíteni a tagjainkat. Délidőre kicsit dé-
delgetni kezdett bennünket a Nap, a házakra szűrt fény is jutott,
éreztük a melegét; az idő rövid órácskákra a kegyeibe fogadott, de
délután ra, még az alkonyatot se bevárva, újból odafagyott a levegő
mindenhez. Kemény telek voltak, Öregapám szavai szerint olyanok,
mint az aggastyán tölgyek kérge, csontosak, betegek. Aztán a hava-
zások ritkulásával a korom és kosz kelletlenül rárakodott az összeta-
padt hóra, megvastagította a tetejét; a házak elől a járdaszélre fölpú-
pozott jégkupacok barnás szeméttorlaszokká váltak. Száraz, hurutos
hideg honolt a városszélen, ilyenkor — ez jobbára már januárban tör-
tént — a tél a legcsúnyább készleteit rakta elénk.

Nehéz kínját álltuk ki az időnek, bénítóan hatott ránk, eltűrnünk se volt
könnyű, sokan az öregek közül megbetegedtek, letargiába süllyedek, életük
minden lelkesedést nélkülözött; el nem hagyták volna biztonságot nyújtó
vackaikat a világ kincséért sem. Csak olvadáskor, a friss szelek közeledté-
vel ocsúdtak föl tehetetlenségükből és kiszolgáltatottságukból, és keresték
meg régi életük harmóniáját. Mintha kalodából szabadultak volna, feltűr-
ték az ingük ujját, összedörzsölték a tenyerüket, és nekiveselkedtek az élet-
nek, mert megint erősnek érezték magukat.

Amikor március végére a tavasz már kibontotta látható jeleit, és te-
rebélyesedni kezdett a zöld a kertekben, megpezsdültek az arany-
esőbokrok is, az utcákat meg tisztára mosták az első záporok, az
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esőcsatornák, az Ég peremén futó félbemetszett bádoghengerek —
legalábbis nekem hosszú ideig úgy tűnt —, tenyeret formáztak, ki-
csinyke fészkeket az Ég láthatatlan járókelőinek. Odavonzza a sze-
met a magasság, az ismeretlen kupola-kékség és szürkeség, az a
változékonyság, amelyet a felhők vonulása okoz, a földi megfigyelő
számára minden közül talán a leggyorsabb változást érzékeltetve.
Hosszan élveztem ezt a rendezetlen felhőjátékot. Szinte nem tud-
tam felhagyni a finom lebegés és a gyorsuló ütemű sodrás követé-
sével, amely kiszámíthatatlanságával elragadó volt, és minden pil-
lanatra tartogatott ünnepélyességet. Fölszegezett fejjel lépkedtem,
sokszor kibillentem az egyensúlyomból, meg-megcsúsztam. Nem
néztem a lábam elé; átgázoltam a tócsákon és a sárrögökön, csúsz-
káltam a jéghártyán, belebotlottam a kiálló kövekbe. Minden szív-
dobbanásom egy koppanás volt az Ég páncélján, amelyet azóta sem
tudtam véglegesen elfeledni.

Mintha hallanám, ahogy megint becsukódnak a régi udvarok kapuszár-
nyai, elül a kosarak zörgése a pókhálós kamrákban, az öreg kredencek nyi-
korgása egyre halkabb a konyhák mélyén; gyöngéden fosztja ki a leszálló éj-
szaka a nappal maradékét. Lopva figyelem, mi történik ezután. Az utolsó
estémre készülök itthon, utána hosszú távollét vár. Nem valami idegenbe
történő utazás, hanem régen megkezdett otthontalanságom veszi újra a
kezdetét. Mint Franz Kafka uraságáé, aki parancsot adott, hogy hozzák az
istállóból a lovát, fölnyergelve, megitatva, abrakkal ellátva az irdatlan hosz-
szú útra. Rögvest indulni akart, kisurranni a hatalmas jegenyék alatt, hogy
mi se téríthesse el tervétől. Szemével méregetni kezdte a távolságot, noha
már ezerszer látta, de most olyan kihalt volt az út, mint előtte még soha.
Egy nagy szisszenéssel nekirugaszkodott a távnak, belekapott az imbolygó
fénybe, mely fojtogatta megdőlt alakját, de hiába, már semmi sem állít-
hatta meg. A zsalugátereket már betámasztatták, hallottam a rigli vékony
megcsikordulását a kifényesedett vaslemezen, amelyet még Öregapám szö-
gezett oda valamikor a születésem előtt; a kerti neszek az ablakok párkánya
alatt a másodperc tört része alatt elcsöndesedtek. Sötét volt, mintha fekete
lepellel vonták volna be a szobát. Szinte semmit sem látni a fekvőhelyem-
ről, de nem méltatlankodom ezen, pedig az összeszáradt deszkák réseinek
biztonságába szeretek alvás előtt belekapaszkodni. Segít eligazodni abban
a zűrzavarban, amelyet az éjszaka aljára magammal cipelek, és nem tud-
hatom, hogyan is virrad rám az a nap, amely — szerencsés esetben — éle-
tem naptárából leszakít majd egy újabb lapot.

Hogy pirkadatkor ismét visszatérjek oda, ahonnan elindultam.
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