
tak, ők fölöslegesek. A fiait már erre tanítja: „nem kérni, könyö-
rögni, nem koldulni, hanem elvenni, mert az jár nekünk! Az a mi ré-
szünk!” (22). És arra, hogy könyörtelennek kell lenni az életben,
nem szabad megbízni senkiben, nem szabad szeretni senkit, semmi
más nem számít, csak a pénz. A két gyereket nem is kell nagyon
biztatni: az iskolában már terrorizálják a társaikat, szalámis kenye-
ret hordatnak maguknak a gyengébbekkel. Nem tanulnak, ellen-
ben még az apa is elcsodálkozik, hogy mennyire kikupálódtak,
mennyire tisztában vannak a kerülő utakkal. Büszke is rájuk: „ezek
a fiúk már többet tudnak, mint én. És ez jó, mert már rég eldöntöt-
tem, hogy gengsztert nevelek belőlük ebben a gengsztervilágban.
Jól haladnak. Nem én kezdtem.” (30).

Az utolsó sor, mely egyben a novellát is zárja, a felelősség kérdését
veti fel. Az apa meggyőződése szerint nem ő tehet arról, hogy ebben
a világban ő és a fiai csak tisztességtelen úton tudnak boldogulni.
Nem ő kezdte, vagyis nem ő a felelős azokért a körülményekért, me-
lyekhez alkalmazkodniuk kell a túlélés érdekében. Elbeszéléséből egy
kegyetlen és minden emberi részvétet, szolidaritást, könyörületet nél-
külöző világ rajzolódik ki, s számára csak két választás marad: vagy
ők is farkasok lesznek a farkasok között, vagy pedig elsüllyednek a
nyomorban. A férfi az előbbit választotta. A körülményeket azonban
nem ő teremtette, mint ahogyan Tar összes többi hőse vagy inkább
antihőse sem tehet arról a világról, melyben valahogyan boldogulnia
kellene. A kicsi lány nem tehet arról, hogy olyan nevet kapott, amit
nem szeret, és arról, hogy a szülei szegények, betegek és isznak. Az
Elejétől a végéig hőse sem tehet arról, hogy az apja agresszív és alko-
holista, a család pedig mélyszegénységben él, és hiába próbálkozik,
nem tud kitörni. Mint ahogyan az apját a vonatról lerúgó kisgyerek
sem tehet arról, hogy nélkülözve és megalázottan él. Nem ők kezdték.

A sötétség leple
ráncokkal beállványozott arc
nem engedi magához a napot
hogy bearanyozza azt a határait
nem lelő mezőt a benső tájat

ahol örömök ártatlan barikái
legelésztek egykor komor ég
nehezedik rá árnyékok keresik
gazdáikat hiába az a mező már
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nem válaszol semmilyen hívásra
minden üzenetet elnyel a feneketlen
idő a lemenő nap sugarára tűzve

lepkeként vergődik egy eltévedt arc
kíváncsiskodó fűszálakon akad fönn
a sötétség nesztelenül aláhulló leple

Felkel lemegy
felkel a nap lemegy a nap
az idő szemétdombján találod magad

a fájdalom villámfényénél megláthatod
a rejtőzködő Istent e kétes alakot

érzéseid mint megvadult lovak elragadnak
hinned kéne másoknak vagy nem csak magadnak

lemegy a nap de másnap újra felkel
a remény elveszett kulcsát csörgeti a reggel
mielőtt elkeveredsz a röggel

mint kukac a gyümölcsbe rágja be magát
agyadba a gond mohó férge

megrészegít a lét 
elviselhetetlen könnyűsége

vér és könny serked az örömből
szíveden ismeretlen szörny dörömböl
felkel a nap lemegy a nap
nem lépheted át saját árnyékodat
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