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DA LOS MAR GIT

Mi kor is tör tén tek a dol gok?
Fran cis ka vis  sza foj tot ta a lé leg ze tét, mert egy szer csak gya nút fo gott, hogy nem csu pán

õ li heg, nem csak õ zi hál, ha nem a há ta mö gött va la ki más is. Állt egy pil la na tig a tér dig
érõ, el la pá to lat lan hó ban, s a há tán, tar kó ján, hom lo kán ki ütött pá rák hi deg der me dés be 
kezd tek: mi van, ha a há ta mö gött egy ku tya fúj tat, egy óri ás ter me tû far kas, mert a li he gés 
ma gas ról jön, a ku tyá nak tát va a szá ja, és lóg a nyel ve, ilyen kor vis  sza for dul ni nem sza-
bad; ha a vad ku tya sze mé be né zünk, ki hí vás nak ve szi, és rög tön tá mad. De mert a hó tor-
lasz ok mi at ti erõl kö dés tõl a vis  sza tar tott és ki fújt le ve gõ he lyett ne he zen jött az új le ve gõ, 
s az el akadt lé leg ze te köz ben is csak szólt-szólt a zi há lás, mint ha egy or go nát fúj tat tak 
vol na a hó tor lasz alatt, Fran cis ka hir te len, ma gá nak is vá rat la nul hát ra for dult, és majd nem
ös  sze fe jelt egy fér fi val, aki a hó tor lasz fö lött át emelt egyik lá bát épp a föld re huppantotta, 
be le Fran cis ka láb nyo má ba, s et tõl az egyen sú lya elõ rebil lent: a po zi tú ra, a li he gés döb-
be ne te sen azo nos volt más po zi tú rák kal, más li he gé sek kel, és Fran cis ka lát ta, hogy en nél 
ko mi ku sabb hely zet ben ta lán még so ha sem volt, s most ne vet ni, har sá nyan ha ho táz ni 
ké ne, a leg jobb vol na ez zel a pa sas sal együtt ne vet ni, de a pa sas fe ke te sze mé ben nem volt 
hu mor, na gyon ke mé nyen né zett a zi há lá sa pá ra fel hõ jé ben, li he gett be le Fran cis ka ar cá ba, 
nya ká ba, és Fran cis ka hát rál ni kez dett a tér dig érõ, dunyhafehér hó ban, resz ket ve, hogy 
el ta lál es ni, és ak kor nya kig süp ped az om ló fe hér ség be. De csiz má ja alatt egy szer csak 
ke mény sé get ér zett, és tud ta, hogy ez már a ka pu juk elõt ti út le ta ka rí tott csu pasz sá ga, a 
ház mes ter reg gel a ha vat el la pá tol ta.

Fran cis ka a hóbéklyótól sza ba dul va né hány lé pés sel már benn is volt a vas tag üveg fa lú 
ka pu juk mö gött, s a ki lin cset szo rít va né zett ki a pa sas ra, aki ment to vább az ut cá nak ezen 
a fe lén, ho lott a hó vé gig nem volt el ta ka rít va, s az út tes ti ha vat is ide tol ták a dél elõt ti 
hó kot rók. A pa sas el me net még be né zett, ko moly, fény te len fe ke te sze me volt, a ka pu
mö gött Fran cis ka már mert vol na ne vet ni, de az tán még sem ne ve tett, csak azon tû nõ dött, 
hogy mi hi á nyoz ha tott eb bõl a pa sas ból: egy ke rék az agyá ból? a ci vi li zált ön fe gye lem? 
vagy csak a hu mor ér zék?

Mind ez ak kor tör tént, ami kor a nagy sar ki bi zo má nyi ba ex port ból vis  sza ma radt pu ha 
bõr csiz mák ér kez tek, a má sik nagy bolt ban, az ál la mi áru ház ban meg le szál lí tott áron 
kí nál ták a fe ke te, csí kos nak tû nõ, de fé lig-med dig hal szál kás ka bá to kat. Ezek a ka bá tok 
kis sé dur va anyag ból ké szül tek, va la mi olyan kár toltfé lé bõl, s a vá ros ban töb bet is le he-
tett lát ni be lõ lük, de Fran cis ka kép ze le té ben – mi a latt egy ka bá tot az áru ház ban fel pró bált 
– ös  sze állt a stí lus: a pu ha, ex port ból vis  sza ma radt fe ke te csiz má hoz meg vet te a csí kos
ka bá tot, a gal lér já ra és ké ze lõ jé re egy ré gi ka bát ról le fej tett fe ke te szõr mét varrt, en nek
pu ha sá ga, fi nom sá ga eny hí tet te a csí kok ke mény sé gét és az anyag dur va sá gát, mint egy 
Corot-ké pen a tar er dõ füg gõ le ge se it a pu ha, lágy, sö tét fel hõs ég bolt. Gal lé rom és ha jam 
szfumátója, da lol ta Fran cis ka bol do gan, ami kor lát ta, hogy az ös  sze ál lí tás nak va ló ban 
stí lu sa van. A fe ke te hor golt barettsapkáját fél ol da la san tet te a fe jé re, s úgy érez te, hogy 
kö rül be lül, nagy vo na lak ban azo nos ön ma gá val. Leg alább is va la mit ki fe jez ön ma gá ból.

Igen, ott evic kélt a hó ban ön ma ga, de rá ta pad va va la mi más is: Clara d’Ellébeuse, 
Éléonore Derval, akik a friss, fe ke te park ban a pá vát néz ték, és mint ha a hó ban is ott evic-
kélt vol na fel-fel vil lan va a pá va. Mert Er vin, a ré gi jóbarátjuk Fran ço is Jammes ver sét
idéz te ne ki a ré gi di ák lány ok ról, míg a kö zért ben a cit ro mért sor ba áll tak.

Két ség te len, hogy mind ez ak kor tör tént, ami kor a bi zo má nyi ba meg ér kez tek az 
ex port ból vis  sza ma radt csiz mák, ami kor az áru ház ban le szál lít va árul ták a gyap jú jel le gû 
ka bá tot, s ami kor a kö zért ben cit ro mot le he tett kap ni. Ott vit te a ma gas hó ban Fran cis ka 
a cit ro mo kat, élõ, iga zi, cit rom sár ga cit ro mo kat, a hó tor lasz ok rej te ke i ben vil lóz tak a pá va-
szí nek. Aki ön ma gá val azo nos, az min den nel tud azo no sul ni, gon dol ta Fran cis ka, az az 
de hogy gon dol ta, egy sze rû en él vez te az azo no su lást: õ volt a friss, ro po gós hó, a cit rom,
a pá va, a csiz ma szá rá ba szi vár gó hi deg ség, a szá ja elõtt il la nó pá ra go moly, és õ volt Clara 
d’Ellébeuse, Éléonore Derval. A li he gõ em ber is ezt ve het te ész re, ezért fúj ta tott utá na: 
elõ for dul, hogy a va kí tó hó ban az em ber ér ze tei, kép ze tei vib rál ni kez de nek, vil lóz nak a 
fe hér sé gen, ad dig-ad dig, míg vé gül sze mün ket is vé de ni kell a káp rá zat tól, s ezt el vét ve 
má sok is meg lát hat ják, de csak úgy, mint a dé li bá bot.

Fran cis ka éve kig hord ta a stí lu sos sá tett mû gyap jú ka bá tot, hor golt sap kát, pu ha szá rú
csiz mát, a csí kok itt-ott ös  sze boly ho sod tak, ös  sze mo sód tak, Clara d’Ellébeuse, Éléonore 
Derval el il lant, ki nõt ték a Sacré Coeur in té ze tet és min den más is ko lát, a vá ros neo ba rokk 
lány is ko lá já ban is a ru ha gyár gé pei zö rög tek.
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Fran cis ka úgy érez te, il lik stí lust vál ta nia, ak kor jöt tek di vat ba a le be gõ, len ge szõr-
mé vel dí szí tett sap kák. A bo ros tyán szí nû, laposszõrû kucs má ját a ró ka fark-gal lér já val 
kör be ke rí tet te, pu hán li beg tek a szõ rök a fe je kö rül, ha jam és sap kám fi nom szfumátója,
éne kel te Fran cis ka megint a tü kör elõtt, és eszé be ju tott, hogy mi lyen jó, ha az em ber
azo nos sá te szi ma gát ön ma gá val: min den ki ál tal mes  szi rõl azo no sít ha tó vá. Fran cis ká-
nak kor do ván csiz má ja volt ak ko ri ban, Krak kó ban vett fi nom kor do ván, ami ugyan 
nem kor do ván volt, de Fran cis ka így ne vez te, mert ez il lett a bo ros tyán szí nû szõr me li-
be gés hez és a több szö rö sen át te kert hos  szú-hos  szú sál hoz. Ez ak kor volt, ami kor már 
gond nél kül le he tett Za ko pa né ba men ni, bá mul ni a nép vi se le tes gurálokat, Krak kó ban 
ke rin ge ni a re ne szánsz posz tós ház kö rül, és egy ál ta lán, rá ha rap ni az észa ki as re ne szánsz-
ra, és el gon dol ni, hogy mi lyen csiz má ban, mi lyen szõr meékes sé gek kel sé tál tak át a re ne-
szánsz as  szo nyok a be fa gyott Visz tu lán, vagy egyéb je ge ken, ha va kon Lõ csén, Kas sán, 
Sel mec bá nyán.

Le he tett már utaz ni, és fo kon ként elõ rébb ke rül ni a Tra bant -vá ró lis tán, ez volt az idõ 
mú lá sá nak mé rõ mu ta tó ja; mint per cek, má sod per cek, úgy foly tak egy be a na pok, és 
még is, vé gül is a meg ér ke zett Tra bant min den kit vá rat la nul ért: ki fog ja ve zet ni?

Azon a té len Fran cis ka nem az er dõ be járt gon dol kod ni és friss le ve gõt szív ni, ha nem 
a vá ros szür ke, föld szin tes ré szé be, ahol az ATI volt, s már út köz ben rá te le pe dett a rossz 
ér zés, hogy a pe dá lok nak megint mel lé nyúl, megint nem tud ja majd a jobb lá ba, hogy 
mit csi nál a bal, elõ re hal lot ta a se bes ség vál tó rec  cse né se it s az ok ta tó hu mo ros nak szánt, 
de még is csak na gyon bos  szús meg jegy zé se it a kecs ke ben zin rõl, sõt ken gu ru ben zin rõl. 
És elõ re hal lot ta Demis Rousseaus vaníliaédes hang ját, amit az ATI-ok ta tó imá dott, 
és egy re-más ra rak ta föl az au tó ban a ka zet tá it. Demis Rousseaus, vál tó re cse gés, hosz-
 szú fék las sú kup lung gal, hir te len fék tö vig kup lung gal, le ful ladt mo tor, új ra in dí tás, 
rükverc, alá sze dett kor mány, szla lom-szla lom, po kol be li ma lom, Fran cis ká nak már az 
ut cán rez gett a gyom ra, míg lép ke dett a szür ke, föld szin tes há zak elõtt, és ak kor a sa vas 
gyo mor ren gé sen, sa ját lép te i nek hang ján, Demis Rousseaus-on és kecs ke ben zi ne ken túl 
ezt hal lot ta a há ta mö gül: mi lyen szép nõ. Az tán kö ze lebb rõl: mi lyen szép nõ vagy. Így, 
te gez ve. Re sze lõs, lum pe nes hang volt, már a cso szo gós lép tek is hal lat szot tak, s Fran cis-
ka a vál la fö lött in du la to san hát ra szólt: Te meg mi lyen hü lye vagy. Meg is bán ta rög tön,
mert az ut cán egy lé lek se járt, ez a re sze lõs han gú fel is lök he ti, meg is ver he ti, és ami 
a leg rosszabb volt, ez a han go san ki mon dott hü lye iga zá ból nem is ne ki szólt, ha nem a 
va ní li ás íz lé sû ATI-ok ta tó nak.

A hang meg egy re mél tat lan ko dott, fel pa na szol ta a mél tány ta lan sá got, a cso szo gás 
már szin te Fran cis ka sar kát ér te, az tán elõz ni kez dett bal ról, mint egy nagy jár mû: fel-
zár kó zás, gyor sí tás, s el hú zott mel let te egy zsí ro san fe ke te sö tét monst rum, Fran cis ka 
az ijedt ség tõl szin te ös  sze ment, úgy, mint ami kor a nagy ka mi on rö fö gött el mel let te a 
ve ze tés ta nu lás kor.
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A monst rum né hány lé pés sel Fran cis ka elõtt be for dult egy ka pu alj ba, na most jön a 
fe ke te le ves, gon dol ta Fran cis ka, és ma gá ban fel ké szült min den fé le go rom ba ság ra, trá gár-
ság ra, a ka pu alj nál ki hú zó dott egé szen a jár da szé lig. De a ka pu alj ban már nem volt sen-
ki, ha nem a rés nyi re nyi tott ka pu kij jebb nyí lott, a fe ke te em ber dug ta ki mö gü le a fe jét,
és fü lig érõ száj jal azt mond ta: NA SZER BUSZ. Száz fe hér fo ga volt az em ber nek, és 
mind egyik kel ne ve tett, és ak kor egy pil la nat ra Fran cis ka is meg állt, õ is ne vet ni kez dett, 
ne ve tett a fe ke te em ber rel, akit már mint ha va la hol lá tott vol na, szén hor dás ok, ku kás au-
tók vagy útkát rá nyo zá sok kö rül. Ne vet tek mind a ket ten, mint akik azt mond ják, hogy 
si ke rült a mó ka, be le het fe jez ni. Itt egy em ber, egy ku kás fé le em ber, aki nek pom pás
hu mo ra van, és Fran cis ka me sél te-me sél te a ba rát nõ i nek az ese tet, és ahány szor me sél te, 
an  nyi szor kön  nyeb bült meg, és an  nyi szor dõlt a ne ve tés tõl. A nagy ne ve té se szin te már 
bal jós volt, ön ma ga is érez te, hogy ez már túl zás, s gya nú ba fog ta ma gát, hogy va la mit 
el len sú lyoz ni akar: ta lán a se bes ség vál tó re cse gé se it, az ATI-ok ta tó si lány hu mo rát, a 
Demis Rousseaus édes kés te nor ját, mely foly ton-foly ton öm lött az au tó be li zûr za var ra: 
a pe dá lok nak, fo gan tyúk nak, ke ze i nek, lá ba i nak ki bo goz ha tat lan ös  sze vis  sza ság ára.

Ez a ne ve tés vis  sza ve tült a sok év vel ez elõt ti li he gõs, ne ve tés és hang nél kü li, hó ban 
gá zo ló, hó ban süp pe dõ je le net re is, amely nek meg fejt he tet len sé ge Fran cis kát az óta is 
nyug ta la ní tot ta. Er rõl so ha sen ki nek nem me sélt, mert nem volt tisz tá ban az ér tel mé vel, 
je len té sé vel. A meg fej tet len rejt vé nye ket az em ber nem le beg te ti.

Ak ko ri ban, te hát a szfumátós kucs mák, hos  szú sá lak, kor do ván csiz ma és a meg jött
Tra bant ide jén, Fran cis ka dél utá non ként egy ide gen gye rek cso port ban he lyet te sí tett, és 
mi u tán a kez de ti ne héz sé ge ken, is mer ke dõ ta po ga tó zá so kon túl ju tott, na gyon jól érez te
ma gát; ezek a gye re kek sze ret ték a me sé ket, és min dig kap ha tó ak vol tak az ének lés re. 
Kü lö nö sen tisz tán és igen nagy öröm mel éne kelt egy Zsófika, aki nek olyan szí nû ha ja 
és olyan szí nû sze me volt, mint a po hár ban lé võ bú za sör nek, ami re rá süt a nap. Fran cis-
ka rit kán hal lott ilyen szé pen csen gõ gye rek han got. Zsófika egyik nap, csak úgy, sa ját 
örö mé re, ma gá tól vé gig éne kel te azt a dalt, ami úgy kez dõ dik, hogy Jöjj el, átal jöjj el, te 
szép arany bú za, Te szép arany bú za, szép zöld levele…, ami kor az aj tón be szólt a da dus,
hogy Zsó fi ért jöt tek. Fran cis ka úgy gon dol ta, hogy bár ki is jött Zsó fi ért (apa, anya, nagy-
test vér, nagy szü lõ, mind egy), meg kell ne ki a kis lányt di csér nie, hát ha nem is tud nak
ott hon az adott sá ga i ról. Zsó fi még va la mit el akart rak ni, Fran cis ka elõbb lé pett ki a 
fo lyo só ra, ahol elég so kan, leg alább tí zen vá ra koz tak, és han go san meg kér dez te, hogy ki 
jött Zsófikáért. Nem szólt sen ki, Fran cis ka kér dõ te kin te té re né há nyan a fe jü ket ráz ták, 
de to váb bi kér de zõs kö dés re nem ma radt idõ, mert a nyit va ma radt aj tón Zsó fi ki sza ladt, 
Fran cis ka ki lincs re tá masz ko dó kar ja alatt át bújt, s már is ott ölel te egy vá ra ko zó fér fi tér-
de it, aki le ha jolt hoz zá, csak a fe ke te ha ja lát szott Zsófika bú za sörszí nû ha ja mel lett. És 
nem szól tak, nem szól tak egy ár va szót sem, sem a szép han gú Zsó fi, sem a fe ke te ha jú 
em ber. Ami kor a fér fi föl egye ne se dett, és te kin te te Fran cis ká é val ta lál ko zott, Fran cis ka 
a ko moly, vizs gá ló te kin tet bõl azon nal föl is mer te a sok év elõt ti ta lá nyos em bert, aki nek 
a hó ban küsz kö dõ zi há lá sá ról elõ ször azt gon dol ta, hogy ku tya li he gés.

Más nap meg tud ta, hogy Zsófika szü lei sü ket né mák; per ce kig szót la nul állt a döb be-
net tõl, majd hos  szú órá kig, és vis  sza-vis  sza té rõ órá kon át tû nõ dött a meg ol dott rej té-
lyen: aki nem hall ja a sa ját lé leg ze tét, az fe gyel mez ni sem tud ja, aki nem hall ja a sa ját
hang ját, az fél meg szó lal ni, aki a má sok hang ját sem hall ja, az a sze mé vel vesz ész re
min dent: ha vas vissz fé nye ket (már-már vissz han go kat), pá rás vil ló dzá so kat (már-már 
hósuhogást). Ezért lesz a te kin te te tré fát és el né zést nem is me rõ.

Ez a fel is me rés ak ko ri ban volt, ami kor An dor Éva, a szép han gú éne kes nõ azt me sél te 
a rá di ó ban, hogy csa lád juk ban rész ben hang bõ ség volt, rész ben hang hi ány: nagy szü lei 
sü ket né mák vol tak.

Fran cis ka les te, vár ta az al kal mat, hogy Zsó fi ért a nagy ap ja jöj jön, s õ a ked ves, gon-
dos úr nak di csér hes se meg a kis lány ki vá ló hal lá sát, szép sé ges hang ját, ab ban a re mény-
ben, hogy er rõl ott hon a nagy apa be szá mol: sü ket né ma-je le lés sel hírt ad a hang szép-
sé gé rõl. Le het sé ges ez? – tû nõ dött Fran cis ka, az tán ar ra gon dolt, hogy ez olyan len ne,
mint ha õ, Fran cis ka, csak a föld for gás ma te ma ti kai kép le té bõl, a Nap- és Föld -vi szony 
egyen le té bõl kö vet kez tet het ne a reg ge lek, de lek, al ko nyok és éj sza kák szép sé gé re. Szív-
fáj dí tó len ne, gon dol ta Fran cis ka, és úgy dön tött, hogy nem mond, nem üzen sem mit, a 
dol gok elõbb-utóbb úgy is ki de rül nek.

A da du sok hoz ták a hírt, hogy Zsófika ap ját vak bél gyul la dás mi att ope rál ták, már úgy 
volt, hogy me het is ha za, ami kor tü dõ gyul la dás ban meg halt.

Ez kö rül be lül ak kor tör tént, ami kor a vá ros ban azt be szél ték, hogy a kór ház se bé sze-
tén két csi nos ápo ló nõ össze ve re ke dett a sze líd, jó ké pû al or vos mi att, és ami kor ez a hír 
min den, de min den egyéb ese ményt el ho má lyo sí tott.


