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VE RE BES ER NÕ

Cél fo tó
A ke re kek vé kony utat vág tak a fi nom sár ban. Nyo muk ba bar na víz öm lött, mint ha el akar ná tün tet ni a 

seb hely ként ék te len ke dõ ár kot. A töl té sen sen ki sem bi cik li zett, csak õ. Már vagy egy órá ja nye reg ben ült, 
egyen le tes lé leg zet tel, lá bai akár egy mo tor erõ kar jai for gat ták a pe dált. 

Ami kor el in dult, az aj tó ból még vis  sza szól ha tott vol na, hogy nem ma rad so ká ig. De nem szólt vis  sza, mert 
nem volt ki nek. El kezd te hát fü työ rész ni azt a gyász in du lót, amit a te me tés óta a fü lé ben hor dott.

A töl tés ol dal szür kés szí nû volt. Ilyen re fes tet te a fü vet a két nap pal ko ráb ban be kö szön tõ fagy. Most plusz 
egy kö rül le he tett a hõ mér sék let. Az a faj ta hi deg, amely cson tig ha to ló, mert sze mér met le nül ned ves, és szem-
te le nül sze les is. Az ilyen hi deg re mond ják, akik ut cá ra lép nek, hogy az év szak hoz ké pest meg le he tõ sen eny he 
idõ van. Pe dig ez a leg un do kabb idõ, amit em ber el tud kép zel ni. Olyan idõ, amely so sem vall színt. Min den 
fényt fel emészt, és az em ber nek lyu kat kell fúr nia a ho mály ba, hogy meg moz dul has son. Szín vak ok nak va ló 
idõ já rás olyan fal vak ban, ahol még vil lany rend õr, meg fény rek lám sincs. Ilyen he lye ken csak idõ van. Ön tör-
vé nyû idõ já rás, las sú, tö ret len órák.

Vál to zat lan se bes ség gel ke re ke zett. Ahogy ere jét lany hul ni érez te, ös  sze szed te ma gát, és rá kap csolt. Így 
tart hat ta fenn ál lan dó tem pó ját. Gáz ló nak azo kat a he lye ket ke res te, ahol a sa rat víz lep te. Úgy tud ta, ahol áll a 
víz, ott alat ta ke mé nyebb a föld, így a ke rék ne he zeb ben akad el a sár ban. A fo gas ke rék rit mi ku san kat to gott. 
A kez det min den kat ta nás sal új já szü le tik. Olyan út elõtt állt, mely nek nem a hos  sza vég te len, ha nem a tu da ta. 
Ilyen utak lé tez nek azok fe jé ben, akik part ta lan kí no kat él nek át. Hi á ba tud ják, hogy egy szer vé ge lesz, ez a 
vég nem vi gasz ta ló, sõt min den irá nyá ba tett moz du lat tal tá vo lo dik. Az ilyen bi cik li zõk nem az úton ha lad nak, 
ha nem ma guk ból ki fe lé igye kez nek. A bi cik li olyan szá muk ra, mint har co sok nak a kard. Tes tük meg hos  szab-
bí tá sa, mely esz köz ként hasz nál ha tó fel egy cél el éré sé hez. Lé tez nek rö vid kar dok és kis ke re kû bi cik lik. Az 
elõb bit meg le het tol da ni egy lé pés sel, az utób bit gyor sab ban kell te ker ni. Az õ bi cik li jé nek nagy ke re kei vol-
tak. Amíg me gyek, lé te zem, bi cik li zem, te hát va gyok. Van nak olyan kép te len dön té sek, ami ken nem gyõz cso-
dál koz ni az, aki meg hoz ta õket: most fel ál lok, ka bá tot, sá lat hú zok, me leg ba kan csot, és ki me gyek az ud var ra. 
Így kez dõ dött. Ál lok az ud va ron. A zse bem be nyú lok, ket tõt pis lan tok, mi köz ben egy fe hér-fe ke te fo tó ke rül 
a ke zem be. Két éve már, hogy ott pi hent zse bé ben az a kép. Még a fe le sé ge ké szí tet te. Most meg fe szí tem a 
fe nék iz ma i mat. Az õ ese té ben ta lán ép pen ez volt a men tõ gon do lat, hisz a bi cik lit jut tat ta eszé be. Az ülést. 
Így be le mo zog hat eb be a ha tal mas tét len ség be, anél kül, hogy va ló ban ak tív nak kel le ne len nie.

A töl tés most két ág ra sza kadt. Az egyik a fo lyó men tén ha ladt, a má sik pe dig el ka nya ro dott nyu gat fe lé, 
hogy egy nagyívû ka nyar ral, pat kó sze rû en, jó két ki lo mé ter rel odébb, is mét a fo lyó töl tés be tor koll jon. A pat kó 
bel se je, va gyis a töl té sek ál tal be ha tá rolt te rü let ré geb ben tar kít va volt hét vé gi há zak kal, tel kek kel, ve te mé-
nye sek kel, gon do san ül te tett nyár fa szi ge tek kel, sõt, né hány me den ce is csil lo gott egy-egy te he tõ sebb gaz da 
ud va rán. In nen-on nan ze ne szólt, vi dá mabb han gu la tú ra fest ve a va sár nap dél utá no kat. De õ most csak si má ra 
gya lult, fe ke te sár ten gert lá tott ma ga elõtt, ami egy vul kán fe ne ket len krá te ré hez ha son lí tott. Le ka nya ro dott 
egy ré zsút a töl tés rõl le ve ze tõ csa pás ra. A bi cik li fel gyor sult, de õ nem fé ke zett. Min den igye ke ze te ar ra irá-
nyult, hogy két ke ré ken ma rad jon. A csa pás na gyon kes keny volt, s csú szott is. Egy re se be seb ben gu rult, fü lé-
ben a szél egy re han go sab ban mu zsi kált. Sze mét az el sõ ke rék re sze gez te, mi köz ben lát ta az alat ta vis  sza fe lé 
szá gul dó utat. Ha az út vis  sza fe lé ro han, a bi cik li pe dig elõ re, ak kor õ egy hely ben áll. Ki me re ví tett pil la nat. 
S õ most ezen a pil la na ton lo va golt. A bi cik li csak esz köz. Egy fémváz, ki szá mít ha tó ke rü le tû ke re kek kel. De 
azok most nem fo rog nak. Az út is meg állt a vis  sza fe lé ro ha nás ban. Fe les le ge sen fá rasz tot ták vol na egy mást 
ed dig is? Út és ke rék. Örök ri vá li sok, so sem tud ni, me lyik hó dít ja meg me lyi ket. Az út a ke rék nek min den pil-
la nat ban má sik pont ját érin ti. A ke rék az út nak min den pil la nat ban má sik pont ját érin ti. De a ke rék pont ja i ra 
új ra és új ra sor ke rül, míg az út nak vég te le nül sok pont ja van, me lyek min dig újabb ki hí vás ra vár nak. A ke rék 
be le fá rad. A ke rék, amit úgy ta lált fel az em ber, ahogy fel fe dez te Ame ri kát. Ke rék min dig is lé te zett, csak nem 
hasz nál ta sen ki. Vi szont szá munk ra ép pen at tól lett ke rék, hogy va la ki hasz nál ni kezd te. For gat ni, kop tat ni. 
Vá zat sze rel ni rá, ar ra ter he ket rak ni. A ke rék be hó dolt és hasz nos sá vált, pe dig va la mi kor sza bad volt. Úgy 
volt sza bad, hogy nem for gott. Va gyis, nem for gat ták. Sa ját ki fe szí tett alak já ban élt, büsz kén, tö ké le te sen.

A töl tés rõl le ve ze tõ ré zsú tos lej tõ nek nem akart vé ge sza kad ni. Õ még egy re csak az el sõ ke rék re me redt, 
s az út ra, mely már nem szá gul dott vis  sza fe lé. Út és ke rék meg bé kélt egy más sal.

Hos  szú ide ig le be gett bi cik li je nyer gé ben az egy re fa gyo sabb föld fe lett, s úgy fü työ ré szett, mint a meg-
akadt le mez.

Ami kor a fény ké pet vis  sza sül  lyesz tet te a ka bát zse bé be, már bees te le dett. A szom széd ban ku tyák ugat tak, a 
tá vol ból tár sa ik vá la szol tak rá. Vis  sza ment a ház ba, le ve tet te a ka bát ját és a ba kan csát. A sá lat a nya kán hagy-
ta. Ki hûlt a kony ha, a spar helt ben már nem égett a tûz. 

Úgy fe küdt le, ru hás tul, sá las tul.


