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CHARLES-FÉRDINAND RAMUZ

Az alvó lány

Messziről vette észre, fentről, ahogy ereszkedett lefelé a kaszálókon át. Dél felé járt; a harmatot egészen 
felitta a tűző nap, miközben szokásos útját rótta. Most épp delelőn áll, mintha örök mozdulatlanságban.

A fű láthatóan kiszáradt, a fűszálak megkeményedtek és kiélesedtek, cipője bőre, amely korábban ned-
ves volt, már-már frissen viaszkolt, kifakult, kezdett beporosodni, a zöld szöcskék pedig az arcába csapód-
tak, mint egy fenyőforgácsból rakott tűz szikrái, és voltak szürkék is, piros szárnyúak: ezek a föld színével 
párhuzamosan suhantak előtte az emelkedőn. 

Mintha egy tűzvész ropogása közepette haladt volna előre, körötte elviselhetetlen, perzselő fehér hőség, 
kicsit lejjebb fák hajoltak szerelmesen egy tavacskára, az ágak között pedig kivillant a víz kissé ferde, zseb-
kendőnyi felülete.

A lányt nem azonnal vette észre; nem miatta vette arra útját: az árnyék vonzotta.
Csak amikor már közelebb volt, miután átvágott egy érő búzamező mezsgyéjén, kiért az útra és átkelt 

az úton, csak akkor volt egyszerre ott előtte.
Leült a hegyoldalban, levette a cipőjét.
Fehér ingben, durva kék vászonnadrágban, ügyetlen ujjakkal babrál a bebogozódott fűzőn, megtalálja 

a csomót, kibontja a csomót.
Két csöndes lába a földön, érintkezik a földdel, társalog vele, melegével, hűvösével, enyheségével, 

darabosságával, összekötött cipőit a vállára vetette.
Óvatosan lépdel. Szúrósak a kavicsok; de most már a langyos port nyomtatja lágyan a lába, ám a lényeg, 

hogy ne csapjon zajt, mert úgy véli, alszik a lány; ügyelnie kell, hogy ne induljon meg egy kavics sem, 
súlya alatt ne reccsenjen meg fadarab.

Erre figyel, úgy halad. Minden csodálatosan békés. A fenséges ég nyugalma árad mindenre. A lány alszik.
Széthajtja a leveleket, két ágat félretol; és máris ablak nyílt a bokrok közt, csak ki kell dugni rajta a 

fejét, és a lány máris ott van alatta.
Vastag ajkai félig szétnyíltak. Hanyatt dőlt a puha zöld fűben, egyik karját a feje alá tette, és már meg 

is lepte az álom.
Adrienne az, jól ismeri. Szép lány, a faluban szolgáló, kijött megforgatni a szénát, és volt még pár perce 

délig, hát kihasználta.
Egyik karja a feje alatt, a másik a teste mellett, a keze nyitva. Vászonszoknya van rajta, a blúza kikap-

csolva, gömbölyű nyakán vastag ér.
Kissé oldalt fekszik, arca, telt, pirospozsgás arcának szerelmetes ívű profilja a víz mélyén rajzolódik ki.
Látszik, ahogy lélegzik, mert minden egyes levegővételnél meg kell emelnie valami súlyt, valami a blú-

zában lassan visszasüllyed, megemelkedik ismét, légzése akár a világ ingája, kiméri minden élők ütemét.
Levél moccan, szitakötő a tavon.
A tóparton fekszik, a meredeken, a feje kicsit feljebb van, mint a lába. Vászoncipőbe bújtatott haris-

nyátlan lába poros, behajtott térdéig meztelen, sőt egy kicsit még fölötte is, aranyszínű, akár az érett szil-
va; följebb a dereka, még följebb a lélegzése.

Alszik és lélegzik, és láthatatlan szárnyaival még a szitakötő is ugyanabban a ritmusban, ugyanabban 
a mértékben emelkedik és ereszkedik röptében, a legkisebb ágak hegye is ugyanarra az ütemre mozog, 
és így lüktet a pici zöld békák torka is, akik a víz legszélén úgy könyökölnek, mint emberek a balkonon.

Nézi a lányt. Ott van, lélegzik. A madár három hangot trilláz, a tó kerek. A fák a vízre hajolnak, mintha 
inni akarnának, a füzek, a nyárfák, az égerek árnyéka fekete gyűrűt von a tavacska köré, egészen körbeve-
szi a fekete árnyék, csak a tó széle vágja le, a nyugodt víz közepe fölött viszont ott a nap a felhőkkel mozgó 
égen; árvaszúnyog súrolja a vízfelszínt, az egész tó beleremeg. Hosszúlábú vízipókok siklanak a vízen, akár 
a korcsolyázók, kis koncentrikus köröket indítanak el, melyek középpontjukból egyre tágulnak egész a par-
tig, ahonnét vízinövények seprik vissza őket.

A lány lélegzik, a csönd nagy. Melle emelkedik, süllyed. A szitakötő feljebb száll, lejjebb ereszkedik.
Nézi. Vár. Azt mondja magában: „De hát ismerem. Megszólítom, azt mondom neki: ’Adrienne!’ De mi 

van, ha megijed és megugrik.” Látja, hogy épp a lány mögött megnyílt a sűrű. Nyilván onnan jött és arra 
könnyedén el is menekülhet; nem fogja tudni feltartóztatni.

Azt gondolja: „De hát ismerem, csak azt nem tudom, hogy kezdjek vele. Pedig múlt vasárnap egész 
éjszaka táncoltunk. Azt mondták: ’Ne maradj ki sokáig’. Biztos neki is ezt mondták. De hiszen, ha egyszer 
olyan jól kijöttünk… Akkor most miért ne?”

Fehér ruhában volt azon a múlt vasárnap, piros selyemövvel. Levette a kesztyűjét, azt mondta: „Meleg 
van.” Azt mondtam neki: „Nézd az enyim, nem került sokba. A nap fizette.” Nevetett. Vette a lapot. Vittem 
neki limonádét, aztán újra táncoltunk. Meglepődtünk, amikor egy padlásablak megvilágosult a hegyoldal-
ban. A ménkűbe! Vajon mennyi lehet az idő?
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Azt gondolja: „Lábujjhegyen odalopózom. Így kell kezdeni a lányokkal. Sose tudhassa az ember, mit 
akarnak; akarnunk nekünk kell. Nem hallja majd, hogy jövök; lehajolok hozzá, csókkal ébresztem. És ha 
el akar szaladni, csak a karom kell kitárnom.”

Nézi – még mindig alszik. Nem zavarta meg. Semmi nesz. A madár továbbra is trilláz, aztán már csak 
egy béka csobbanása hallatszik, amint nyújtott karral fejest ugrik egy pocsolyába.

Nesztelenek a szitakötők. Nesztelenek a vízipókok. Nesztelen napsugár hatol a magasból a tó mélyére, 
akár egy lehántott kérgű bot, látszik, milyen sűrű a víz, látszanak rétegei, látszik, hogy zavaros, ő pedig, 
ő továbbra is alszik.

Azt mondja magában: „Lehetetlen. Csak úgy tesz, mintha, a bolondját járatja velem.”
Feje kicsit arrébb mozdul a könyökhajlatában.
„Nem tudom, hogy kezdjek vele. Nem így kell a lányokkal kezdeni. Egyenesen oda kell menni. Kár 

egy szót is szólnom, a lányokkal nincs szükség beszélni. A dereka alá csúsztatom a karom, a kezem hamar 
fogást talál. A másik kezemmel meg felém fordítom a fejét, telt eperajkait.”

Közelebb megy, tesz néhány lépést. Megáll. Hirtelen azt mondja magában: „Nem szabad megzavar-
ni.” Egy gondolat formálódik tudata mélyén, még nem tudja pontosan, mi is, de az ember előbb cselek-
szik, mintsem tudná, mit. Nem, nem szabad zavarni. Minden rendben van, a világ szép rendjében, nem 
szabad zavarni.

Ezért fordul vissza.
A déli harangszó majd szépen felébreszti: a madár tovább trilláz, a szitakötő sem zavartatja magát. Ő 

félig fölül majd, könyökére támaszkodik. Megdörzsöli a szemét, ő sem zavartatja majd magát. „Istenem! 
Mennyi az idő? Elaludtam.”

Elégedett, amiért nem zavarta meg. Gyalogol a porban. Odafönt a nap folytatja szokásos körútját, az ő 
rövidke árnyéka pedig az útra vetül, kurta kis árnyék, és még tovább is rövidül, szinte bebújik alá, mint-
ha az oltalmát keresné.
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