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TÓPART

Nem tudom, miért, nyaranta mindig reggel hatkor ébredek. A fürdőben felkapom a 
tegnapi ruhám at, és kisurranok a házból. Szeretem a még alig kihűlt ing ismerős érin
tését. Ilyenkor már, bárki bárm it hisz is, egyáltalán nincs korán. Az ég kéken feszül az 
udvar fölött, bárányfelhők se nagyon mutatkoznak, a cseresznye, valahol a mag körül, 
még hideg. Zsebre teszem a lakatkulcsot, elveszem a fal mellől az evezőt, és elindulok 
a partra. A kutyák vannak ilyenkor ébren a civilizált lakosságból, meg néhány pecázó.

De én nem pecázni megyek. Átvágok a m űúton, most üres, de éjszaka itt autók 
száguldozhattak, a padkán egy félig elütött sünre bukkanok. A hátsó lábát és a tüskés 
hátának nagyobb felét valahol messze hagyhatta, még csak nem is látom sehol, száraz 
a beton, ő meg valami elkeseredett életösztöntől hajtva odamászik hozzám, a száját 
óriásira tátja, és furcsa, éles hangot hallat.

Egy pillanatig csak nézzük egymást. О lassan elhallgat, én pedig hitetlenkedve fi
gyelem a tekintetét. Talán lehetnék én is az ő helyében. Gyorsan fölkapok az út széléről 
egy ott heverő fél téglát, és mintha a platóni gömbembert akarnám újra megteremteni, 
agyoncsapom vele a sünt. A téglát bedobom az árkon túl kezdődő nádba, úgy érzem, 
hogy menekülnöm kell a tett színhelyéről, és futva teszem meg azt a száz m étert a csó
nakig. A hosszú, keskeny stégen most elviselhetetlenül hangosnak tűnnek a lépteim.

A lakatot sehogy se sikerül kinyitni. Az éjszakai harm attól úgy látszik kissé meg
rozsdásodott, nem megy bele a kulcs, mikor meg benn van, nem akar elfordulni. Vég
re sikerül. Már dobom is be a láncot a csónak elejére, és ugróm is utána a végébe, de 
elvesztem az egyensúlyom, és fél lábbal kénytelen vagyok a vízbe lépni. Érzem, hogy 
az iszap lassan megnyílik alattam. Mintha a lábammal egy ember torkán állnék, ha
talmas gázbuborék buggyan föl a lábam mellett, megcsap a mocsár kínos bűze. Bele
kapaszkodom a stég szélébe, a bokámba éles fájdalom nyilall. Felhúzom magam a desz
kára, másik lábam benne hagyom a csónakban, nehogy elsodródjon. Emezt meg ki
emelem a vízből. Egy kisebb pióca tekereg a bokámon. Elhatározom, hogy vezekelni 
fogok, nyugodtan ülök, figyelem azt a ritmikus mozgást, ahogy egyre jobban teleszívja 
magát a véremmel, és elégedett vagyok.

Öt perc telik el így. Már nem érzek semmiféle nyugalmat, idegesen letépek egy szál 
sást, megpróbálok csomót kötni rá, sikerül is, de a következő és harm adik csomó pon
tosan az elsőre fűződik föl, nem áll meg külön. Inkább bedobom a vízbe, fölállok, és 
a bokámra vizelek. Egy darabig nem történik semmi. A pióca kitart. De aztán, mintha 
egy beteg testrész válna le rólam, puhán a deszkára tottyan. Ha most egyszerűen be
ülnék a csónakba, gondolom, mire visszatérnék, m ár nem élne. A nap egyre melegeb
ben süt. Fél hét felé jár. Megszánom, egy finom rúgással vízbe segítem, és még csak 
nem is figyelem, ahogy elmerül.
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Beülök a csónakba, kievezek.
Ez a nap se valami jól kezdődik, gondolom. Bár végül is miért? Talán megöltem 

valakit? Két hatalmasra tágult pupillát látok magam előtt, amiben olyan elviselhetet
len félelem van, hogy az ember elalszik vagy felriad, ha csak rágondol.

Fölkapom a fejem, az égen és a vízben már meglehetős távolságra hintái egymástól 
a két nap, rekkenő hőség van. Az órám ra pillantok. Kilenc. Elbóbiskoltam volna? 
Gyorsan az evező után nyúlok, de semerre se látom a partot. M indenütt fehér pára 
remeg. Vagy száz m éterre előttem furcsán fodrozódik a víz, mintha nem is tavon len
nék, hanem  folyón, és most érnék ki a holtágból a sodorba.

Igen, határozottan mozog ott a víz, állapítom meg, és visz is valami fatuskót. Köze
lebb evezek, ami nem könnyű, m ert elég nagy arra a sodrás, és a tuskó m induntalan 
eliramodik előlem.

Ha most legalább egy vadkacsa elhúzna fölöttünk, gondolom reménykedve. Aztán 
megállók, leteszem az evezőt. Mi ez a többes szám? Hiszen egyedül vagyok. Bal kéz 
felől megpillantom az ismerős partszakaszt, arra fordítom a csónakot, két perc múlva 
m ár kint állok a stégen. A leülepedett vízben tisztán látom a lábnyomomat.

Az út széléről a sündisznó hulláját m ár elvitte egy kutya, vagy azt a m aradékot el
taposta egy másik autó, de nem látok semmit, foltot sem a betonon.

Ugyanabban a pillanatban nagy fékcsikorgás hallatszik, egy fehér sportautó meg- 
pördülve csúszik el mellettem. Észre se vettem, hogy az ú t közepén állok. A kocsi meg
áll, orrával a szemközti árokba bámul, de még vissza tud farolni, pár kormánymoz
dulattal visszafordul az útra, és lefékez mellettem. Kiszáll egy magas, vékony, nap- 
szemüveges férfi, legfeljebb harm inc felé járhat, pálinka vagy émelyítő férfiillatszer 
szaga árad belőle. Haragosan becsapja az ajtót, határozott léptekkel elindul felém, de 
aztán megtorpan, egy pillanatig farkasszemet nézünk, bocsánat, mondja, visszaül a ko
csijába, de még nem indul el. Az autórádiót csavargatja, idegesen rávág a kormányra.

Tapintatlanság volna zavarnom, továbbindulok, és ahogy a keskeny út orgonabok
rok szegélyezte árnyékos szakaszára érek, egy pillanatra m ár hallani vélem, hogy a 
feleségem a reggelizőasztalra teszi az edényeket a teraszon. Kakaót látok gőzölögni és 
egy üvegtálban akácmézet megvillanni, a két csésze finoman összeütődik.
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Tátott torkában vagyok, 
etetnem  kell. Eszik.
(Otthon vagyok, egyedül vagyok.) 
Szüntelen. Etetem, hogy megkíméljen: 
mérhetetlen űr.


