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Távolból figyeltük a koporsót cipelõket. A meredek havas dombon
többször leejtették, míg valahogy kiértek a gödörig. Mi is alig
tudtunk kimenni, de Peti határozottan vágtatott ki, mi meg

utána, nemrég kapott a csomagból egy kevésbé leharcolt bakancsot,
ami alig volt nagyobb a lábánál. Úgy könnyû. Egy fa mögött bújtunk
el. Figyeltük a temetést, ami gyorsan, kurtán járt le. Kevesen voltak,
a pap a szentelt vizet már indulása közben, utólag eszébe jutva, félig
visszafordulva szórta a sírra. Amiért jöttünk, a temetésnél osztogatott
kalácsnak nyoma sem volt. Pálinkát nekünk nem adnak, de az sem
volt. Rájöttünk, hogy itt nekünk nincs tovább dolgunk, és a hasunk is
korogni kezdett. Dühösen vágtatott Peti le, a meredek résznél pedig
seggen csúszva gyorsított.

Petire szinte mindenki felnézett. Okos és kedves, cipõt kötni is õ
tanult meg leghamarabb, emlékszem, sokáig nekem is õ kötötte be, ha
napközben kibomlott. De Balázsék nem szeretik, õk külön bandát
csináltak maguknak Lacikáékkal meg még néhányukkal a Felszegbõl.
De Peti ötletei mégis jobbak, õ találta ki azt is, hogy a temetéseken
nekünk is adnak kalácsot. Temetés pedig itt sok van.

A falun átsietve hozzánk mentünk hárman. Petivel és Annával.
A többiek a falu másik végén laktak, Peti és Anna pedig tõlünk nem
messze, az intézetben. Szinte a szomszédban, egy nagy oszlopos
házban, apu azt mondja, kúria volt, most intézet, nemesek laktak régen
ott, akiket mutatott a tanító néni is a könyvekben, de most árvák lakják,
azt mondja, az árváknak nincs se anyja, se apja. Õk az utolsó lakók,
azt mondják, be fogják zárni, és akkor õk is el kell menjenek, nincs
pénz, ételre még jut, de fûtés már csak egy szobában van. Ott laknak
õk ketten, már nincs külön fiú- meg lányszoba, Bandi bá a nevelõ, aki
ha nem iszik, mindig dühös, és csattogtat, pedig egy kisebb szobában
Bandi bá mindennap iszik. Azt mondta Peti, külföldre fogják vinni
õket, ott pedig nagy élet van, ezt pedig már Bandi bá mondta.
Szerintem nem fogják elvinni õket, mert õk itt élnek, és amúgy is,
megígértük egymásnak, hogy összetartunk. Fõleg Balázsék ellen. De



Bandi bá sem fogja engedni, azt mondta, hogy õ akkor nem lesz, mit
csináljon az életével, úgyhogy a kölykek maradnak, s nekem a pénzt
csak adjátok, így mondta. Beültünk a kályha elé, épp csak izzik a parázs,
csuszát rakok rá. Apu biztos az erdõn van, mert elfogyott a fa, vagy
pedig üzletel. Remélem, hogy üzletel, mert akkor néha almát vagy
narancsot hoz haza. Mindig így mondja, megyek üzletelni, vagy ma jól
ment az üzletelés, de mikor rákérdeztem, hogy az mit jelent, azt
mondta, nem rám tartozik.

Rossz emberek voltak, fukarok, fekete volt az aurájuk, azért nem
volt kalács, mondta Anna. Õ volt az egyedüli szõke, világos bõrû
közülünk a faluban. Szerinte látja az emberek auráját. Egyszer azt
mondta nekem, hogy narancssárga az aurám, és az jót jelent, a jó
embereknek olyan színû, majd megpuszilt. Azt mondta, a harmadik
szemével látja, ami a homlokán van, és én is megtanulhatom, csak a
homlokomra kell koncentráljak, hogy mûködjön. Becsuktam a szemem
és koncentráltam, a homlokomra tette a kezét, de utána sem láttam,
és soha máskor sem sikerült. De lehet, nem koncentráltam eléggé,
mert a hideg kezének az érintését figyeltem a fejemen. Peti azt mondta,
ez adottság, és nem tudja mindenki, és biztos a szõke haja miatt van.
Vagy amiatt van szõke haja. Balázsék szerint csak kitalálja az egészet.

A kályha egyre több meleget adott ki, ültünk és néztük a narancs-
sárga láng fényét. Petire és Annára pillantottam, õk mozdulatlanul
bambultak a tûzbe. Lehet, hogy most kikapcsoltak, vagy pihenõ
üzemmódban vannak, és akkor tényleg robotok. A múltkor az intézetbe
hoztak könyveket. Petiék megmutatták nekem, az egyik pedig robotok-
ról szólt. Azok olyan emberek, hogy nem is emberek, hanem gépek,
de pont úgy néznek ki, mint mi. Vagy én. Eszembe jutott, hogy mi
van, ha igazából mindenki robot, csak én nem. És akkor Petiék is
robotok, és lehet, hogy én vagyok intézetben, egy ilyen nagyban, mint
a falu, és mindenki robot, és azért hoztak ide, hogy ne tudjam meg,
majd ha örökbe fogadnak, akkor megmondják, hogy el kell költözzek,
és senki nem tudja meg, és nekem sem lesz rossz érzés. De lehet, hogy
én is robot vagyok. De amikor megvágtam magam, akkor véreztem,
arról pedig nem volt szó, hogy a robotok véreznek-e vagy sem, de
szerintem nem.

Sötétedésig maradtak. Csak bambultuk a tüzet, a vállunk egymásnak
ért, majd szó nélkül álltak fel, és indultak. Ha sokkal késõbb mennek
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haza, és Bandi bá elkapja õket, akkor kapnak. Én néztem az ablakból
az utcai lámpánál jól látható havazást egy keveset, majd villanyt
kapcsoltam, és a robotos könyv mellõl a katonásat vettem elõ.
Világháborús, sok benne a kép. Ezt is Petiék csomagjából kaptam, ezt
a kettõt adta nekem. Apu amikor hazajött, nem szólt hozzám. Krumplit
hozott magával, megfõzte egy részét, majd kettéosztotta, megsózta, és
az egyik tányért elém rakta. Most nem volt vaj, pedig azzal összetörve
finomabb. Majd még mindig egy szó nélkül lekapcsolta a villanyt, és
lefeküdt. Pedig még akartam olvasni, de akkor inkább én is aludtam.

Mióta anyu lelépett, azóta csak a nagyszobában lakunk mind a ketten.
Így melegebb van.

Reggel megettem az estérõl maradt krumplit, aztán mentem is a
templomba. Ha már temetésre átjött, akkor misét is tartott a papbácsi,
nekünk külön, gyermekmisét. Ide sokan jártunk, nem, mint a rendes
misére. Voltunk vagy tízen, Balázsék is mindig jönnek. Fehér ruhába
öltöztünk, Peti forgatta a Bibliát, Anna csengetett. Balázs a füstölõt
gyújtotta meg. Itt Balázsékkal nem vagyunk ellenségek. Én csak
csináltam, amit mondtak, letérdepeltem, felálltam, leültem. A padok-
ban senki nem volt, csak mi voltunk az oltár körül. A mise hamar
lejárt. Sûrûn hullt megint a hó. Ilyenkor, mise után a papbácsinál
eszünk. Régen tartott vallásórákat is utána, azért, hogy a lelkünk tiszta
maradjon, de egyszer azt mondta, hogy nekünk már úgy is mindegy,
és mindnyájunknak bérelt helyünk van a pokolban, és õ nem küzd,
nem hajt, nem imádkozik az üdvünkért. Ez azután volt, hogy valaki
egy labdával berúgta a templom egyik ablakát. Apu azt mondta, hogy
a pap is iszik, mint Bandi bá. Vasárnap az intézetben kell maradni
Petiéknek a mise után, ilyenkor városról jön valaki hozzuk, ellenõrzés
és foglalkozás, azt mondták, de Petiék unják, és mindig csak Bandi
bával veszekednek, úgyhogy a plébániáról hazamentem. Az úton katona
voltam. Az ellenség hirtelen támadna meg, ha háború törne ki. Én
kéne megszervezzem a falu védelmét. Ágyút vinnék a falu bejáratához,
ki a dombra, majd az út két részén az erdõben bújnék el a többiekkel.
Onnan jó a rálátás a domb másik oldalára, ahonnan jönne az ellenség.
Peti a falu másik végét védené. Anna biztos velem lenne, és akkor
sikerülne megvédeni a falut. Vagy elképzelem, ahogy hirtelen megje-
lenik az ellenség az utcában, én pedig a házak sarkánál lapulnék, majd
lopakodva végeznék velük. Elõvettem a robotos könyvet, és újranéztem

Ádám Szilamér prózái 43



a képeket. Levetkõztem, és a tükör elé álltam. Néztem a robotokat, és
néztem magam. Szerintem nem vagyok robot. A hasam, ha behúzom,
egész vékonyra összemegyek, a robotoknak pedig a hasuk is vasból
van. A robotoknak nincs fütyijük, ezt onnan tudom, hogy láttam egy
képet, ahol ruha nélkül volt a robot. Ott nem volt neki semmi, nekem
pedig van. Apunak is van. Annának nincs, de neki olyan van, mint
amilyen anyunak is van. Annát a tónál láttam, amikor elmentünk
fürödni a nyáron. Most jut eszembe, hogy akkor Peti sem robot, õ is
ott volt akkor. Felöltöztem, mert fázni kezdtem, és a katonás könyvet
vettem elé. De azt is meguntam. Anyunak a képét szedtem elõ. Már
rég nem láttam, szerintem szép volt. Apu hazajött, meglátta, hogy anyu
képét nézem, kikapta a kezembõl, és a kályhába dobta, és azt mondta,
hogy megmondta nekem, hogy nem akarja annak a kurvának a képét
látni. Mióta lelépett Dénkóval, azóta apu szerint kurva, és már vele
sem beszélek annyit. Aztán hallgatag lett, és csak akkor szól hozzám,
ha muszáj.

Azt mondta, fogjam meg a számat, és ne menjek ki a házból, mert
jön a banya. A banya egy vénasszony, aki minden évben megjelenik.
Azt mondják, néhány éve költözött a falun kívülre, de mióta én
emlékszem, azóta ott van. Közbe bejön a faluba, és mond magában.
A hó annyira sûrûn hullott, hogy alig lehetett látni. Az ablakból néztem,
hogy mikor jön. Amikor felbukkan a nyanya, olyankor mindenki
megbolondul. Ilyenkor lépett le anyu is. Ferivel. Majd visszajött,
egyedül, de akkor azért lépett le megint, mert apu megverte. Most
Dénkóval. Egyszer meztelenül ment végig a falun. Most ruha van rajta,
elég sok. Fehér a bõre, mint Annának. Mintha a hó nem is hullana,
ahol õ megy, csak elõtte és utána. Valaki megint meg fog bolondulni.
A faluban félnek tõle, amint meglátják, mindenki behúzódik, és aznapra
már meghal a falu. Megjelent az asszony, a patakon túli úton ment,
pont oda láttam. Ugyanaz volt, igazából semmi különös most már. Apu
rám kiáltott, hogy ne nézzem azt az õrült boszorkát. Felmásztam az
ágyra és a takaró alá bújtam. Apu a másik ágyon ült, a földet bámulta,
és a kezét tördelte, biztos ideges. Sajnálom, hogy nem nézhetem most
már anyu képét. Annáékra gondoltam, hogy vajon õk tudják-e, hogy
itt van a vénasszony. Apu mondta, hogy ez a boszorka a falu szélén
lakik, és teljesen megkottyant, de mi sosem láttuk, amikor elmentünk
megkeresni, csak amikor magától megjelent a faluban. Remélem,
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Annáék nem mennek el, és csak úgy mondták, hogy külföldre viszik
õket. Akkor nem tudom, mit csinálok, anyu sincs, apu is mindig
goromba, és akkor Petiék sem lesznek. Balázsékkal pedig nem akarok
lenni.

Úgy elaludtam, amikor bebújtam az ágyba, hogy csak reggel ébred-
tem meg, pedig még sötét sem volt, mikor lefeküdtem. Apu már sehol
sem volt. Kilenc óra. Hétfõ van, de most nincs iskola, mert vakáció
van ezen a héten, de ezek a vakációs hetek nagyon hosszúak, a vakáció
olyan, mintha soha nem járna le. Ettem egy szelet kenyeret, felöltöztem
kinti ruhába, és Petiék felé mentem. Már a kapuból hallottam, hogy
valami van. Az intézet elõtt egy kocsi volt, egy nõ és egy férfi állt
mellette, és csomagokat pakoltak be. Bandi bá az intézet ajtajából
hajigált ki mindenféle dolgot, és ordibált. A kapuban még állt valaki,
és az is ordibált Bandi bának. A kocsiba Petit ültették be hátra, szinte
futva követte Anna is. Én megdermedtem az utcán. Nem vagyok robot.
Anna észrevett. Hozzám futott. A szememet nézte. Annyit mondott.
Hogy szia. És. Szájon puszilt. Futott. A kocsi megtelt, és elindult. Peti
és Anna is. Õk töltötték meg. Az autót. Integettek és. Elmentek.

Bandi bá üvöltött, kihajigált mindent, biztos megbolondult a vén-
asszony miatt, majd kijött, köveket vett fel, bedobta az intézet összes
ablakát, a bejárati ajtót berúgta, szétfeszítette, letépte, közben ordibált,
hogy így elbánni vele, majd a fészerbe ment, és a nagy kalapácsot vette
elõ, Samunak hívják, és az oszlopokat kezdte ütni vele, de a kövek
erõsebbek voltak, úgyhogy bement Samuval, és csak a csattogás
hallatszott, a fa már nem bírta, a bútorok összetörtek Samu alatt, és
a hó még jobban hullt, és eszembe jutott, hogy Anna szájon puszilt, de
Bandi bá kijött, vajon milyen színû az aurája, a fészerbe ment, és biztos
robot, hogy ennyi ordítozás és rombolás után is van ereje, valami
kannákkal jött ki, és visszament a kúriába, majd locsolni kezdett, és
újra kijött, és egy égõ kartondobozt hajított be az ajtón, és az épülettel
szemben ült le, néhány méterre, a hóba, egy fa alá, és egy üveget vett
elõ, és nyakalta, egyszerre itta meg mind, de nem pálinka volt benne,
apu mondta utána, hogy metil volt, hogy kibaszott vele Pálinkás Géza,
és közben falta a szemével a lángokat, és vigyorgott neki, a lángok
meg falták a kúriát, Pétert meg Annát, vagyis azt, ami itt maradt
belõlük, az emléküket, mert elmentek, és néztem a lángokat, és akkor
én is várni kezdtem, hogy porig égjen minden.
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MINDEN ÉJJEL

Lovasíjászok üldöznek. Álmomban. Olyan érdekes, mintha falun
lennék, de mégis városias. Ki érti az álmokat. Felkeltette figyelmemet
ez az elkapott beszédtöredék. A férfi az elõzõ megállóban szállt fel a
buszra, és egy nõ mellé ült. Ez már a sokadik üldözéses álmom a
hónapban, tényleg, mostanában minden éjjel. Vagy menekülõs? Melyi-
ket kell mondani? Én menekültem. A nõ nem figyelt oda, kinézett a
busz ablakán. Csend. Megáll a busz, nyílik az ajtó, kétgyerekes anyuka
száll fel, a gyerekek hangosak. Sokáig futottam… egy utcában… Nem
hallom rendesen a gyerekek civakodásától. Próbálok közelebb kerülni
a mesélõhöz. A másik álmomban meg egy épületben… Vagy ugyanaz
az álom? Elnézést, leszállnék, hallom a hangot és a finom lökést
hátulról. A férfi közel hajol a nõhöz, õ meg kelletlenül tekint elõre,
meg ki. Ismerik egymást? A férfi tovább beszél, de nem hallom, újabb
utasok álltak közénk. Egy darabig nem is figyelek feléjük. Arra
gondolok, hogy vajon mi elõl menekülhet a férfi álmában. Rájuk
pillantok, a férfi haja borzos, kabátja kopott, szakálla lenõtt. A nõ szép,
de olyan stílustalan. A férfi egyre közelebb hajol a nõhöz, õ meg
idegesebben nyomkodja a telefonját, és egyre jobban húzódik az ablak
felé. A férfi beszél, csak szavakat hallok, nem értem. Mintha a keze a
nõ combja felé tartana. A nõ feláll, undorral kevert félelem festi az
arcát, a férfi nem engedi ki. De még nem fejeztem be, még álmodtam,
mondta a férfi immáron hangosabban, és nem ad szabad utat. Nem
ismerik egymást. A nõ ki akar menni, lökdösni kezdi a férfit. Engedjen
ki, ordítja hirtelen, a többi utas is felfigyel. A férfi kiengedi, a nõ leszáll
a megállóban. A férfi mosolyog, és a kabátgombját kezdi nyomogatni.
Beül az ablak mellé, egy másik férfi meg leül mellé. Minden éjjel
lovasíjászok üldöznek. Álmomban. Olyan érdekes, mintha falun lennék,
de mégis városias. Ki érti az álmokat. Kezdte ismét a férfi mesélni,
most már az új utas felé hajolva egy kis idõ múlva. A busz ismét megáll,
itt én is leszállok.

Hetekkel késõbb láttam újra õt. Ugyanazon a buszon mentem a
központ felé. A harmadik megállóban szállt fel. Majdnem üres volt a
busz. Én a munkámon gondolkodtam, valami konferenciára küld a cég,
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ettõl mindig elkap a stressz. Ahogy belépett az ajtón, eszelõsen nézett
körbe, ugyanaz a kabát volt rajta, a haja és szakálla még hosszabb.
Elment mellettem, rám nevetett, és azt mondta, mindjárt szétmorzso-
lom a kabátgombom. Ekkor vettem észre a fájdalmat a görcsös
gombnyomogatástól. Rossz szokás, ha stresszes vagyok. Leült egy
öregember mellé. Egy darabig gyanúsan nézelõdött, dülöngélt, majd
megszólalt. Minden éjjel lovasíjászok üldöznek. Ugyanaz a szöveg,
ugyanazok a gesztusok, ugyanaz a fura mosoly az arcán. Az öregember
visszakérdezett, de õ figyelembe se véve kérdését, csak mondta tovább.
Mintha betanulta volna a szövegét. Az öreg leszállt a buszról. A férfi
egyedül ült, majd a következõ megállóban felszökkent, és lelépett. Én
hirtelen ötlettõl vezetve utána eredtem. Úgy is csak téblábolni akartam
a központban. A férfi határozottan ment elõre, én követtem, és egyszer
csak visszaérkeztünk abba a megállóba, ahonnan elindult. Üvegesen
nézett elõre, majdnem vigyázz állásban, csak a kabátja gombját
piszkálva, egyébként mozdulatlanul várta a buszt. Megérkezett, õ fel,
én utána. Furán körbenézett, egy nõ mellé ült. Ugyanazt a sztorit
kezdte: lovasíjászok. A nõ félve tekintett rá, majd leszállt. Egyedül ült
tovább, majd hirtelen a buszról le, én utána, õ meg határozottan indult
ismét elõre, vissza, ugyanoda. Mintha a napja beakadt volna ebben a
húszpercben, és folyton csak ezt ismételi.

Gyorsítottam lépteimen, hogy utolérjem. Mentem mellette, õ rám se
hederített, csak ment elõre elszántan. Már a buszra lépett fel, amikor
a karját elkaptam, és visszatartottam. Meglepetten nézett rám az elsõ
pillanatban, aztán ugyanazt a fura mosolyát hozta elõ. A busz elment,
õ pedig belekezdett ugyanabba a mesébe. Minden nap ugyanezt
álmodod? Zavartan akadt meg a hirtelen kérdésre. Üldöznek, igen,
minden nap. Lovasíjászok. Miért mondod el mindenkinek? Ismét
megakadt, gondolkodott. Üldöznek a lovasíjászok. A szomszéd utcában.
Kavicsos a föld, futok, és õk jönnek utánam. Közel lépett hozzám,
olyannyira, hogy éreztem a testébõl párolgó izzadtság szúrós szagát.
Azt mondták… az üldözõim… azt mondták… És hirtelen, határozottan
átnyúlt és megszorította a fenekem. A meglepettségtõl lefagytam, majd
hátra léptem, és behúztam neki. Egy nõ felsikoltott és elfutott. A férfi
furán mosolygott, ez teljesen bolond, gondoltam, és hazaindultam.

Ezek után egyre gyakrabban láttam. Elõbb hetente, majd pár
naponta, végül naponta. Mindig ugyanazon a buszon, ugyanott, ugyan-
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azt a mesét mondva. Nõkhöz, férfiakhoz válogatás nélkül ült le, egyre
közelebb ment hozzájuk, volt, akit megfogott, simogatott, olyankor
kapott egy-egy pofot, vagy fellökték, aztán eltûnt. Megszoktam, néha
már egyenesen azon kaptam magam, hogy azon izgulok, vajon látom-e
megint. Valami fura vonzalmat kezdtem érezni iránta, vagy kíváncsi-
ságot. A gondolataimat körülburjánozta az álma, az én álmom, a
lovasíjászok. Már másra sem gondoltam. Aztán a férfi követett. Haza,
munkába, a buszra, és az álmát mondta mindig. Ugyanazt.

A folyó melletti köves utcán futottam. Izzadtam, meleg volt, én pedig
gyorsítottam. Hátranéztem, lemaradtak. Tovább futottam, az utcának
nem látszott a vége. Hirtelen újabb utca jelent meg jobbra, bekanya-
rodtam rajta, majd labirintusszerû úthálózatba kavarodtam, nem
találtam a kiutat. Ismét hátrapillantottam, és ott voltak. Üldöztek,
egyre közelebb értek a lovasíjászok, megfeszített íjakkal, a nyeregben
állva. Négyen, vagy öten, vagy tízen voltak. Én gyors voltam, a lovaknál
majdnem gyorsabb. Nem féltem, de valami hajtott elõre. Elbújtam egy
ház mögé. A lovasíjászok elfutottak mellettem. Kimentem, majd az
egyik ott termett mellettem, és eszelõsen mosolygott rám. Én futásnak
eredtem, de a csatornákból nem volt kiút. Felmásztam egy felfele vezetõ
másik csatornába, csak hogy ne a vízben tocsogjak, és lekuporodtam.
A lovak fémesek lettek és nehezek. Tankokká alakultak, és az alsó,
vizes fõ csatornában jöttek. Valaki kiszimatolt, és felém fordultak az
ágyúkkal. Ismét futásnak eredtem, egy ajtóhoz értem, bementem rajta,
a szobában egy forgószék volt, beleültem, és ott voltak a kihallgatók,
a lovasíjászok, lovak nélkül. A fülembe súgott az egyik valamit, nem
értettem, mit, émelygés és félelem fogott el.

Ismeretlen ágyban ébredtem. Fehér falak, egy kis fém asztal tõlem
balra, meg egy kis kagyló, fölötte tükör. Sarokban egy polcon ruhák
összefogva, meg egy kopott kabát felakasztva. Zsibbadok, valahogy
feltápászkodom, és a tükörhöz megyek. Már-már nem ismerem fel
magam. Hajam és szakállam lenõtt, és nagyon borzos. A felismerés
villámként hatolt át az agyamon. Kivert a veríték, a gombot kerestem
a hasam környékén, az ajtón egy fehérköpenyes alak jött be. Lábam
alól eltûnt a talaj, sötétség lett.
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