
98

ROBERT SIMONIŠEK

Ke rék kül lõk
A he gyek Dél nek iram la nak és ki raj zo ló dik a gyer tyán fák er de jé nek 

sû rû folt ja. Itt a sö tét ség a kúp ba fú ró dik és a le ve lek a ten ger hul lá ma i-
val hal moz zák el az er dei ös vényt. Gon do la ta id a lep kék ki tárt szár nyai 
közt kön  nyen szer te fosz la nak. Egy más faj ta re li ef ala kul gat itt, a pa tak 
je len lét ében szál lí tot ták el a völgy ben. Gör dül ve moc can a hor da lé kos 
ka vics a víz ben fek vés tõl és üté sek tõl ko pot tan. A fény ben egy re job ban 
ér zed a geo met ri kus ala ko kat, fé nyek áram lá sát és han gok mor mo lá sát 
hal lod. 

Bronz ha ran gok ké pe ki kris tá lyo so dik, a méz szí nû aran  nyal be ra gyo-
gott gó ti kus ab la kok vib rá lá sa, a sá padt fest mé nyû ká pol nák pa rá dé ja. 
Mint fenn sík ok a fû szá lak duz zadt rán ca i ból emel ked nek elõ ott ho nok, 
a ker tek mezs gyéi kö zé hint ve. Ahon nan al ma fák ül tet vé nye emel ke dik 
ki, s ahol fel is mer he tet len em be ri han gok ke ring nek. Me lyek a fé nyes 
csend be me rül nek tücs kök ci ri pe lé sé vel át szõ ve. Ahol a köd pá rák ban 
szá raz vi rág porfel hõ emel ke dik, raj ta át ha to ló as  szo nyi ala kok kal. 

Meg élén kül a lé pesméz szí ne, az ál la ti han gok, a nyug vó és moz gó 
ala kok, akik a tisz ta fény ben le beg nek. Né mely dol got még min dig nem 
si ke rül elég gé jól ki ven ned, jól le het min dig új ra lá tod õket. Egy re több 
irány ba ga ba lyod nak a sze lek fo lya mai, me lyek ma guk hoz csal ják a 
ma da ra kat, el ren de zik és a szél csend be en ge dik õket. A nyár per ga men-
jé nek esz kö ze vagy, egy szer re több he lyen is nyi tott, ahol lát ha tat lan 
ke zek ci pel nek ért he tõ kez dõ be tûk kel éke sí tett új fe je ze tek be. Át sik lasz 
a tá jon, mint a fel hõk alatt ma dza gon le be gõ pa pír sár ká nyok.

A bi cik lin fek szel és a for gó kül lõk ki lo mé te rei fe lett le begsz, a nyár 
pik ke lye i be sö té tül ve. Há tad mö gött a szõ lõs kert sík ja el ma rad, a szé na-
hal mok, a ri adt te kin te tû te he nek, ta vi ró zsák ma ga san fel puf fadt szá ra 
és ma ka dá mút po ra. És min den mú ló ár nyék, név és a nap fe le for du ló 
do log ket té ha sít, meg döb ben ten meg tisz tulsz, el du gult pó ru sa id ki nyíl-
nak és ben ned kí ván csi sá got kel te nek. A fán bó bis ko ló mo ha a fel re pedt 
se be ket gyó gyít ja. Az au gusz tus ra gyo gó szí ne i vel át ita tód va és meg for-
mál tan vis  sza térsz a ho mály ba, a kül lõk közt le ál do zó, su gár zó hold tól 
ra gyo gó arc cal.
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