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JUAN CARLOS ONETTI

A pi ac
Az iz ga lom tól Martha fel ri adt az éj sza ka kö ze pén. For go ló dott, de nem akart sír ni, 

mint más kor, ha Helena vi gasz ta ló si mo ga tá sá ra vá gyott. Meg pró bált vis  sza ta lál ni bol-
dog ság-ál má hoz, de hi á ba. Az tán még is el sír ta ma gát, ma gá nyos és bol dog ta lan volt a 
sö tét éj sza ká ban, fe jét hang ta la nul szo rí tot ta a pár ná ra.

De Helena így is tud ta, meg érez te, és már jött is a má sik szo bá ból. Tü rel me sen hall-
gat ta vé gig a tra gé di át.

– Va la ki el lop ta az ál mom fe lét, a ten ger par tot, a ten gert, a kré ta lo va kat.
Ju dit, a má sik kis lány is csat la ko zott a ke ser gés hez:
– Én is va la mi fur csát és jót ál mod tam, de ahogy fel éb red tem, el fe lej tet tem.
Ezek után reg gel Helena fel öl töz tet te a lá nyo kat, és el men tek a pi ac ra.
A pi ac be já ra ta tá gas volt, de pár lé pés után vas tag már vány osz lop ok áll ták el az 

utat, élénk szí nû ere zet fu tott raj tuk vé gig, mint a córdobai nagy me cset osz lo pa in, és 
csak eze ket ke rül get ve le he tett elõ re jut ni, egé szen a kék csem pé vel ki ra kott ud var hoz, a 
ki apad ha tat lan kút hoz. A te tõn las sú, szár nyas mor mo ták hem zseg tek, fél álom ban. Az 
egyi kük le eresz ke dett, és – He lé ná ra ügyet sem vet ve – fi no man meg ha rap dál ta a lá nyok 
fe jét, és már re pült is ve lük újabb osz lop er dõn ke resz tül egy kis ol tár hoz, ahol az egyik 
kis put tó mo so lyog va fo gad ta õket, nem kér de zett sem mit, tud ta, mi ért jöt tek.

Helena va la hogy még csak a be já rat nál tar tott, el fe lejt kez tek ró la, min den lé pé sé-
nél út ját áll ták az osz lo pok, ha tal mas, szé les jás pis hen ge rek, úgy so ra koz tak egy más 
mö gött, hogy csak egy te ker gõs ös vé nyen tu dott ha lad ni: kész la bi rin tus, még is erõ szak 
nél kül, de ha tá ro zot tan ve zet te az út, ki az üres ka pu nyí lás hoz. A lá nyok a jár dán vár tak 
rá, a jól is mert pi pacs szir mok kal, ame lyek ga ran tál ják az ál mot, az álom el ér he tet len 
kép te len sé gét.
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