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Zöld kavics

Már hosszú idő óta szótlanul ültek a kocsiban, csak a motor búgott egyenletesen,
fáradhatatlanul. A fiú minden figyelmét láthatóan a vezetés kötötte le, a lány
pedig csak-azért-is merően bámult ki az ablakon az elmaradó lankás tájra,
a közeli kisváros álmosszemű, barna téglás házaira. Fent az égbolton szédítő
kavargással kergették egymást a felhők.

.Mint nálunk áprilisban — gondolta a lány —, pedig már csak egy-két nap
és jön a szeptember. Nem csodálom, hogy ott mindig az időjárásról beszélnek.
Akiknek ilyen egük van augusztus végén!" Szeme sarkából lopva a fiúra san-
dított. ,,Ő is hozzájuk tartozik. Kilométerekről lerí róla, hogy angol. Szökés-
vöröses haj, szakáll és bajusz, itt-ott még a gyerekkori szeplők is virítanak,
és hozzá hihetetlenül kék szem a fémkeretes szemüveg alatt. „Voilá, Mister
Angol! Ki sem nyitja a száját, mintha hallgatást fogadott volna. Vagy ez is csak
az angol mentalitáshoz tartozik?"

Hirtelen beborult az ég. Az erdők még sötétebbek és dúsabbak lettek, s mintha
egy kövér, szürke felhő épp akkor ereszkedett volna lassan a földre. A levegő
lehűlt, hideg szél csapott be a lehúzott ablakon.

— Vedd fel a kabátod mert megfázol — szólt oda a fiú, de továbbra is az or-
szágutat nézte, nem fordult a lány felé. Az engedelmesen kotorta elő a hátsó-
ülésen egymásra dobált holmik alól a kiskabátot, és fázósan belebújt. Hallgattak.
Aztán még komorabbá vált az ég, és megjelentek az első esőcseppek a szélvédő-
üvegen.

— Nincs szerencsém — sóhajtotta a lány, és kedvetlenül szemlélte az egyre
szaporodó, csillogó-remegő cseppeket az üvegen.

— Még elállhat. Mire Ryeba érünk.
— Messze vagyunk még?
— Két-három mérföld.
„Megnézhetném a térképet — vetődött fel a lányban. — Egyáltalán azt se

tudom, hol vagyunk, hová megyünk. Valahová a tengerpartra."
Mióta Canterburybe menet cserbenhagyta navigációs képessége, nem szeretett

térképekkel bíbelődni. Akkor reggel a fiú indulás előtt az ölébe terítette az egyik
térképet, és rábízta, merre menjenek. Persze, el is tévedtek nemsokára. A fiú jó
darabig silabizálta a térképet, összevetvén a kis földúttal, amelyre rátértek —
körös-körül csinos kis kertes házak sütkéreztek a délelőtti napfényben, kíván-
csian nézegették az ütött-kopott Morris Minort —, aztán a fiú, túl a terepszemlén,
sűrű vállvonogatások közepette bevallotta: fogalma sincs, hol lehetnek. De talá-
lomra újra csak elindult, és percek múlva diadalmasan kijelentette: Ismét jó
úton járnak.

Ryeban meg se álltak, és mikorra néhány mérfölddel a városon túl kikötöttek
látszólag teljesen elhagyott vidék, hatalmas parkolóhely fehér palánkkal körbe-
kerítve, néhány viharverte, öreg tragacs —, valóban elállt az eső, és istenigazá-
ban fújt a szél. A lány a táskáját meg a fényképezőgépet szorongatta, a fiú
az elemózsiás szatyrot és egy esőkabátot vett magához, összehúzták magukon
a kabátot, bátorítóan egymásra néztek — mit nekünk a szél és ez a kis felhő!
— majd elindultak a végeláthatatlan úton, ami kietlen kavicsmezőbe vezetett.



A. szél mindkettőjüket átfújta, ők meg csendesen fáztak, ahogy lassan bandukol-
tak egymás mellett. Bármerre néztek is, már nem lehetett látni mást, mint a
sárgás-vöröses kavicsbuckákat, itt-ott néhány sápadt bokorral. Sehol egy lélek!
Végre néhány mozgó, fekete alakot pillantottak meg a távolban.

— Ott a tenger! — mutatott arra a fiú.
A lány először nem látott semmit, csak a szürkés égboltot, de ahogy közeled-

tek, az ég alján meg-megcsillant egy vékony csík. A hidegen fénylő sáv egyre
nőtt, míg végül óriásin betöltötte az egész látóhatárt, a tenger.

A partnál hátatfordítottak a halászoknak. Itt már nem volt út. a kavics élesen
csörgött a lábuk alatt, miközben egyik buckáról a másikig bukdácsoltak. .,Vajon
hová megyünk? Kötve hiszem, hogy itt valaha is találunk letelepedésre alkalmas
helyet. Miért hozott ide egyáltalán, mikor itt semmi sincs, csak kavics, és a ten-
ger is olyan barátságtalan?" — elégedetlenkedett a lány.

A fiú, mintha egy határozott célpont felé tartana, körbe se nézve ment tovább.
Végül megállt egy cikk-cakk alakú, fakerítés-szerű hullámtörőnél. Leterítette
az esőkabátot, ráült, és várakozón a lányra nézett. Az egy pillanatig tétovázott
— tényleg arra a kemény kavicsra üljön?, és egyáltalán: ilyen hidegben csak
úgy leülni! —, de aztán megadta magát, és óvatosan letelepedett a fiú mellé
a kabátra. Ekkor vette észre, hogy ez nem is olyan rossz hely. Egy mögöttük
magasodó kavicsdomb felfogta a szelet, a hátukat meg a cölöpöknek támaszt-
hatták. Sorra előkerültek a szendvicsek a szatyorból. Két doboz cola is akadt.

Később hirtelen kettévált a felhő egy helyen: vékony fénysugár esett a tenger-
re, s azon a ponton színesre varázsolta a vizet. — Látod a fénysugarat? — kér-
dezte a fiú. miközben az utolsó fogást, egy-egy szelet csokoládét horgászott elő
a szatyor mélyéből.

— Szép — bólintott a lány, és nyúlt a csokiért. — Az ember szinte nem is
képzelné, hogy ilyen szép lehet.

— Tudod, mire emlékeztet? A szentek fölé rajzolt karika szokott ilyen lenni.
Mintha épp most bukkanna ki egy, és még csak a glóriáját látnánk.

— Aha. És együtt a fekete felhőkkel félelmetes is. Olyan kicsinek és tehe-
tetlennek érzi magát az ember. Talán fölöslegesnek is.

— Talán — hagyta helyben a fiú, és egy csodálkozó pillantást vetett a lányra,
aki most a csokoládét majszolta látható elégedettséggel.

— Ezt ismerem — szólt a fiú a lány dúdolására. — Nagyon szép. Mi is ez?
— Grieg. A Peer Gynt-ből.
A lány tovább dúdolt. A fiú messze elnézett a víz fölött, mintha a soha nem

látható túlpartot keresné szemével. — Tényleg nagyon tetszik — jelentette ki
végül is, és hálásan nézett a lányra, aki épp befejezve a dalt válaszul vissza-
rnosolygott. Hallgattak. A fiú aztán ráérősen kinyújtózkodott, és végighevere-
dett a köpenyem, mintha csak ebéd utáni szunyókálásba kezdene valami kényel-
mes heverőn. A lány egy ideig nem tudta, mit tegyen. Szerette volna követni
a fiú példáját, de a kavics azért kemény volt, meg aztán hogy jön az ki, hogy
ő csak úgy a fiú mellé fekszik. Mit gondol majd az róla. Pár pillanatig csend-
ben töprengett, aztán kabátját a dereka alá tűrve ő is leheveredett,

A fiú elégedett egykedvűséggel nyugtázta, és — talán, hogy eloszlassa a lány
aggodalmát — célbadobó versenyt rendezett a cölöpökre állított üres colás
dobozokkal. A lövedék kavics volt, és minden találatot gyerekes lelkesedéssel
fogadott. Aztán kavicsokat szedtek össze, és neveket adtak nekik.

— Ez egy kutya, látod? — mondta a fiú. — Itt a füle, az meg az orra. Még
szeme is van. Tökéletes! Hogy is hívják ezt a fajtát?



v— Ez. viszont egy táncosnő. Az egyik lábát magasba emeli, a ruhája pedig
könnyedén, sejtelmesen száll utána. Tudod. így! — mondta a lány, és lábával
kalimpált egyet a levegőbe. De felesleges volt a produkció, mert a fiú is
Ugyanabban a pillanatban hasonló mozdulattal próbálta illusztrálni a látot-
takat. S mivel mindketten egy hosszú, elnyújtott hangon zenei aláfestést is
szolgáltattak a baletthez, nem lehetett rajta nem nevetni.

A fiú most egy korhadt, görbe fadarabot vett elő.
— No és ez? Ez micsoda?
A lány összeráncolta homlokát. A szeme most olyannak tűnt a vastag, fekete

szemöldök alatt, mint két vékonyka fekete csík.
— Hát ez te vagy! Mikor a könyveid fölé görnyedsz. Látod, ilyen csúnya

púpos lesz a te hátad is nemsokára — oktatta ki. és már nyúlt is a fadarab
után. De a fiú. mintha észre sem vette volna a kérő mozdulatot, mereven
maga elé tartotta a zsákmányt, miközben mosolyogva hallgatta a lány rosszalló
szavait. Csak akkor riadt fel. mikor a lány ujjai türelmetlenül megérintették
D kezét, ösztönösen mindketten elhúzták kezüket, aztán ugyanolyan gyorsan
újra egymás Télé nyújtották. Vártak, mint mikor két gyerek találkozik, és
egyikük sem meri kezdeni a játékot, csak ülnek egymással szemben, és lapos,
kíváncsi pillantásokkal méregetik egymást.

A fiú is. a lány is. mint valami bábszínházat, nézték a kezek játékát
ahogy azok meg-megérintik egymást — meglepetten, mintha nem is ők len-
nének a bábok mozgatói. A két kéz ismét összeért, de mivel nem voltak haj-
landók egyhamar szétválni, hogy valamivel kitöltsék a közben múló időt.
egymás felé fordultak. Arcuk szinte összeért. Hogy nem vették ezt eddig észre?
— nézték egymást szótlanul, mosolyogva. A fiú szemében hirtelen meleg kis
tüzek gyulladtak.

Aztán, mivel közben a lány megkapta a fadarabot, és a két kéz is elvált
a fiú újra elfordult a lánytól. A lány meglepetten vizsgálta a fiú profilját.
Milyen más volt most az arca! Mennyire más, különös a nézése!

A lánynak eszébe jutott a földalatti ablaküvegén kirajzolódó kép: ő és a fiú
ülnek egymás mellett, az ablakkal szemben. Két állomás között mindig ugyanaz
a kép jelenik meg előttük: A fiú egyenesen ül. a fejét kicsit hátrahajtja, és
nézi az ablakot, ö — megállapítva, hogy akaratlanul is. bár alig észrevehetően
a fiú felé dől törzsével —. szintén az üveget nézi. Így szemlélik egymást,
anélkül, hogy szólnának, mozdulnának. Nézd. ilyen vagyok! Hideg és magá-
nyos, számodra teljesen idegen — sugárzik a fiúból. — Mit akarsz tőlem?
Mit akarsz? Titokzatos vagyok? Idegen? Lásd. feléd hajlok, de szótlanul nézlek
csak az üvegen keresztül. Miért hívtál? Miért? — sugárzik őbelöle. Két meg-
merevedett mozdulat, két megmerevedett tekintet.

Közben a fiú felült pipára gyújtani. Aprókat szippantott, hogy jól szeleljen,
és szemében még mindig avval a hihetetlen csillogással lenézett a lányra, kedv-
telve, várakozóan.

A lány hirtelen kiszolgáltatottnak érezte magát; gyorsan ő is felült, majd
felállt, és a tenger felé ment, ami az apály miatt már messzire lehúzódott.
A hullámok ide-oda görgették-csörgették a kavicsokat. A lány vigyázva, nehogy
a cipője átázzon, leguggolt és előrehajolt, hogy az ujja hegye érintse a vizet.
A fiúra gondolt.

..Utánam fog jönni. Ha megfordulok, látom majd, hogy ott áll, és engem néz."
Megfordult. A fiú egy domb tetején térdelt fényképezőgépével a kezében.

A lány felé fordította.



„Csak úgy fogja magát, és lefényképez! Igaz is, holnapután ilyenkor már
ez is EMLÉK lesz/'

— Nézd, mii találtam! — kiáltott a fiú.
Egy apró, zöld, kavicsszerű valamit tartott a tenyerén. Az újra felbukkanó

nap most éppen rájuk sütött; az a valami tompán fénylett.
— Hol találtad?
— Itt a kavicsok közt. Biztos a tenger dobta ki.
— Egy zöld kavics!
A fiú felnevetett, a fejét rázta.
— Talán valami lekoptatott üvegdarab. Valami piás üvegé. Eltört, és itt-

hagyták.
— Nem. nem! — tiltakozott a lány. — Ez egy zöld kavics. A tengeré. Volt.

Most nekünk adta. Mutasd!
A fiú ismét kinyitotta markát, és mindketten buzgón fölé hajoltak. A kincs

az övéké volt. Csak az övéké.
— Do you ask for it!
— Kérem — felelte a lány magyarul. Ránézett a fiúra. Magyarul mondta

azt is: hazaviszem.
— Okay. Just take it. — A fiú mintha értette volna a lány szavait. Már

csak az hiányzott, hogy megszólaljon: Jó, vidd csak el.
— Lassan mennünk kell — mondta egy idő múlva a fiú.
A lány az órájára pillantott, aztán újra a fiúra, de nem szólt semmit.
— Tőlem maradhatnánk még. Én . . . De jobb, ha előbb elindulunk, és még

sötétedés előtt hazaérünk . . . Azért jó volt itt? Ugye?
Csendben álltak egy darabig, aztán a lány csinált még egy felvételt a ten-

gerről a fiúval, majd visszaindultak az esőkabátért meg a táskáért.
A szél ismét felkerekedett.


