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– Uram – fordult a fi ú felé kissé előre hajolva –, 
csak Ön után.

Egyenetlen út vezetett hátrafelé, kövekből és be-
tondarabkákból egyedi módon járdává alakítva. A 
járda mentén rózsabokrok emelkedtek, egyik-má-
sik áthajolt felette, és a ház ereszébe kapaszkodott. 
Az udvaron almafa, alatta fehér műanyagasztal két 
székkel. A fű telis-tele apró kék és sárga virággal.

A kertet sövény vette körül olyan magasságban, 
hogyha valaki elhaladt mellette, idebentről csak egy 
mozgó fejet lehetett látni. Időnként egész emberi 
alakok is feltűntek, mintha a levegőben úsznának. A 
sövény nyerítéséből vált egyértelművé, hogy lovas 
kocsi szállítja hazafelé a fáradt favágókat. A Zöreg 
ebből tudta, hogy lassan elkezdődik a napfelmente.

A kert hosszan elnyúlt, egészen az Elefánt vastag 
gránitlábáig. Mintha a természet állította volna oda 
őrül, hogy eddig és ne tovább.

– Gravitáljon ide mellém!
A fi ú az almafa törzsének támasztotta hátizsákját 

és leült a fehéren vakító üres székbe.
– Örülök, hogy itthon találtalak – kezdte a be-

szélgetést.
– Mindig itthon vagyok – bökött mutatóujjával 

szívére a Zöreg.

A fi ú erre nem tudott mit mondani, a Zöreg meg 
láthatóan nem is akart.

Kezébe vette asztalon heverő pipáját, lassú moz-
dulatokkal megtömködte dohánnyal, hátradőlt, és 
elégedett arccal pöfögni kezdte az illatos füstöt az 
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ég felé. A fi ú nézte a formátlan, mindenfelé kanyar-
gó füstöt. Ahogyan megjelent, szétterjedt, egyre fi -
nomodott, és semmibe tűnt.

„Érdekes, egyszerre van is, meg nincs is” – gon-
dolta.

Intenzív rózsaillatot érzett.

– Jöjjön, nézzen szét a bolygómon! – pattant fel 
a Zöreg, és elindult a rózsabokrok irányába. A fi ú 
illedelmes kölyökkutyaként követte.

A Zöreg újra beszédes lett.
Beszélt a rózsáról, a legtitokzatosabb virágról, 

a pentagrammáról, ami a rózsabimbó csészeleve-
lein látható, a levelek spirális egymásutánjában 
felfedezhető ötágú csillagról, a pithagoreusok tit-
kos jeléről, Adorján pápáról, aki a titoktartás szim-
bólumaként rózsát vésetett a gyóntatószékekre, a 
mohamedánokról, akik hittek abban, hogy Allah öt 
titka egy rózsában rejtezik, és a görögökről, akik 
a Xerxész elleni ütközet tervét egy rózsalugasban 
készítették a’la sub rosa.

Részletesen beszámolt arról, miképp jutott hoz-
zá a legkülönlegesebb fajtákhoz, amikor még mo-
torral járta a világot, elmondta, milyen bánásmódot 
igényelnek, aprólékosan kifejtette, milyen házi fő-
zetekkel pusztítja el a levéltetveket, hogyan metszi 
tavasszal a tövüket, és hogyan takarja be őket föld-
del télire.

Az egyik pillanatban művelt tudósnak tűnt, a má-
sikban gondos kertésznek, hogy a végén kibújjon 
belőle az egyszerű vidéki ember is, aki abban leli 
örömét, ha valakinek végre megmutathatja a biro-
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dalmát. Rózsáról-rózsára jártak, egyenként mutatta 
be őket a fi únak, mintha csak a barátai volnának.

Élvezettel hallgatta a Zöreget, de ahogy telt az 
idő, nőtt benne a feszültség. „Lassan indulnom 
kéne, hogy le ne késsem a vonatot” – gondolta, de 
kimondani már nem tudta, mert a Zöreg körbeke-
rítette szavaival, és végtelen beszédében egyetlen 
aprócska rés, cseppnyi űr sem maradt. Kezdte úgy 
érezni, hogy a kert csapda, a Zöreg a fogva tartója, 
a kert végén meg egy elefánt áll őrt, hogy meg ne 
szökhessen ebből a rózsaillatú csapdából.

Egyre gyakrabban nézett lopva az órájára.
Újra és újra el akart búcsúzni, de a Zöreg nem 

hagyta szóhoz jutni. Szavai börtönrácsoknak tűn-
tek, melyek mögül lehetetlen a szabadulás.

A mutató vészesen közeledett ahhoz a ponthoz, 
amin túl már végképp semmi értelme elindulni.

– Mennem kell – mondta ki végre.
– Nem sürgős, nem sürgős, nem sürgős – szaj-

kózta a Zöreg monoton hangon.
A fi únak olyan érzése támadt, mintha igazából 

nem is sietne. Mintha abban a pillanatban, hogy ki-
mondta, mit akar, akarata el is párolgott volna.

Fegyvertelen állt a Zöreg előtt, és nem tudta, 
mitévő legyen. A Zöreg sem nem marasztalta, sem 
nem zavarta.

Ahogy a hegyet nézte, halk mormolást hallott. 
Egy pillanatra úgy tűnt, a szürke kőelefánt elevene-
dik meg, hogy segítsen a fi únak dönteni, de a való-
ság sokkal egyszerűbb volt, mint képzelte.

A Zöreg beszélt alig hallhatóan a rózsáihoz.
– Hát te? – kérdezte tőle.
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– Rózsát simogatok – felelte a Zöreg, majd a fi ú 
értetlenségét látva hozzátette: – A rózsákat szavak-
kal simogatják.

A fi ú csóválta a fejét.
– Most már mindent tud a rózsákról – mondta a 

Zöreg –, kivéve…
– Kivéve?
– Azt csak érezni lehet.

Sötét volt, amikor újra elfoglalta a szállást. Na-
gyokat sóhajtott, miközben kipakolta ruháit a háti-
zsákjából. Úgy érezte, kicsúszott a kezéből a dön-
tés. Gondolatai megállás nélkül zakatoltak. Fejében 
akkora zaj volt, mint egy zörgő szerelvényektől 
nyüzsgő pályaudvaron. A hegyek és a város vitáz-
tak benne a Zöreg kertjével. Egyszerre szeretett 
volna menni és maradni.

Úgy döntött, lezuhanyozik.
A víz magával vitte a mérgét.
„De jó lenne már otthon” – gondolta.
„Nem sürgős, nem sürgős, nem sürgős” – zaka-

toltak a Zöreg szavai a fülében, mint a vonatkere-
kek, amikor elaludt.

Hiketnunkban ébredt.
A nap már erősen tűzött, amikor a fi út az ösvé-

nyen találta. Gyors léptekkel kapaszkodott felfelé, 
hogy minél hamarabb a csúcsra érjen. Egy óriásfe-
nyő mellett ment el éppen, mikor a közelből hangot 
hallott.

„Hová rohan?” 
Megállt.
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Körülnézett.
Nem látott senkit.
Sehogy sem értette. Mikor újra nekiindult, lábai 

lelassultak, és elnehezültek, mintha ólomból lettek 
volna.

„Tényleg, hova is sietek én?” 
Mint akinek örökre elment a kedve a hegymá-

szástól, hátat fordított az árnyékos ösvénynek, s el-
indult visszafelé. Ahogy kimondta magában, ólom-
lábaiból elszállt a súly, s könnyed léptekkel indult 
el a falun keresztül az Elefánthegy tövéhez, ahol a 
Zöreg lakott.

Akkor még nem tudta, hogy igazából most indult 
el az Ösvényen.

– Á, a mi kis hegymászónk! Csak nem tölti ná-
lunk a nyarat? – ironizált a Zöreg, amikor megpil-
lantotta a fi út a kapuban.

– Kénytelen vagyok egy hétig maradni – felelte 
kissé szemrehányón.

– Kerüljön beljebb!
A fi ú tétova léptekkel lépte át a kaput.
– Örülök, hogy itt van – mondta, amikor a fi ú az 

almafához ért. – Minden ajándéknak örülök, bármi-
lyen csomagolásban is kapom – folytatta, miközben 
szúrósan végigmérte újdonsült vendégét.

A fi ú úgy érezte, mintha a Zöreg átlátna rajta. A 
csomagoláson minden bizonnyal.

– Meleg napunk lesz – nézett a fakókék égre.
– Ö… igen – helyeselt a fi ú. Még mindig zavar-

ban volt.
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– Van egy játékom a maga számára. Pontosan 
ilyen meleg napokra való. Vagy hideg napokra.

– Milyen játék?
– Végtelenül egyszerű: egyszerűen végtelen – 

kezdte a Zöreg. A világ legkönnyebb játéka, tehát 
a legnehezebb. A játékok játéka. Sokan inkább a 
Himaláját másszák meg oxigénpalack nélkül, és a 
tibeti sherpák helyett maguk viszik fel holmijukat 
a csúcsra, minthogy ezt játsszák – folytatta a tőle 
szokatlan elánnal.

Lendülete a fi úra is átragadt. Izgalom töltötte 
meg a levegőt.

– És mi a játék neve?
– VANNI.
– Vanni?
– Aha – helyeselt olyan hangon, mint egy kihe-

rélt vén kecske. A ház ereszén pihenő macska fel-
ugrott, s pillanatok alatt eltűnt a tető túlsó részén.

– És miből áll?
– V.A.N.N.I. – betűzte a Zöreg.
– Kösz, ettől okosabb lettem – jegyezte meg gú-

nyosan a fi ú.
– V annyi, mint Volt már maga motor az éle-

tében? A annyi, mint A zsákban ugrálást pró-
bálta már? N annyi, mint Nem beszél véletlenül 
dzsiberisül? Napfelmentét látott-e már önmagá-
ban? Ivott már hegyi forrásból teát?

– Azt hiszem, mindegyikre nemmel kell felel-
nem.

– Sok „nem”-ből lesz az igen.
– És hogyan kell VANNI?
– Elmagyarázom a játékszabályt: Figyeljen!
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Elővette pipáját, többször az asztal széléhez ütö-
gette, faragott pipaszurkálójával kipiszkálta a benn-
égett dohányt, friss, illatos dohánnyal megtömköd-
te és rágyújtott. A kavargó füstben úgy ült olcsó 
műanyagszékén, mint egy olümposzi isten alapvető 
stílusérzék híján, vagy a sokadik falusi Buddha a 
szentnek egyáltalán nem nevezhető Elefánthegy lá-
bánál, amin még egy árva fügefa sem található.

A fi ú türelmetlenül várta, hogy végre megszólal-
jon. Nyugtalanul fészkelődött a helyén, mintegy a 
Zöreg szoborszerűségének ellenpontjaként.

A Zöreg egyik pipáról a másikra gyújtott.
– Szerintem, te játszol velem! – csattant fel a fi ú, 

mikor újabb csipet dohányt vett ujjai közé.
– Aha – bólintott derűs közönnyel a Zöreg. – A 

„VANNI” – nevű játékot.
– Előtte el szokták mondani a játékszabályokat 

– oktatta ki a fi ú.
– Elmondtam, de maga nem fi gyelt. Még egyszer 

utoljára elmondom: Figyeljen!

A Zöreg ismét elhallgatott. Újra a pipáját töm-
ködte.

A fi ú felállt, dacosan hátat fordított neki, s elin-
dult a kert felé. A színes rózsák, és a lába alatt zörgő 
faforgácsok magukra vonták a fi gyelmét.

Észre sem vette, hogy már a játékot játssza.
Mintha a rózsák illatosabbak lennének, színük 

élénkebb, a pirosak égővörösek, a sárga tearózsák 
szirmából napfény sugárzik, a fehérek vakítanak, 
mintha maguk is fényből volnának.
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A rózsaágyásokba szórt faforgács járataiban fe-
kete hangyák igyekeznek az élénkzöld fűszálak rej-
teke felé. Fénylő hátuk ide-oda cipeli a földre hulló 
nap maradék morzsáit.

Úgy nézett a kertre, mintha egy pillanatra meg-
világosodott volna.

– Napfelmente – mutatott fénylő arccal a Zöreg 
a fi ú háta mögé.

A fi ú a hegy felé fordult. Az Elefánt aranyszínben 
tündökölt. Napokkal ezelőtt az Orrszarvú-hegyről 
jött lefelé, amikor először pillantotta meg a lombok 
között a sugárzó aranytömböt.

– Napfelmente? – csodálkozott hangosan.
– Aha – tagolta a Zöreg. – Figyeljen csak!
– Tényleg – vette észre kis idő múlva –, az Ele-

fánthegyen felfelé kúszik a napfény.
Gyermeki szemmel nézte, mint valami csodát. A 

Zöregről meg is feledkezett.
Az közben az egyik rózsabokorhoz lépett, és 

maga felé húzott egy virágot. A vajsárga szirom 
áttetsző füstté vált, ahogy a hegyről visszaverődő 
fény átsütött rajta.

Úgy tűnt, mintha a Zöreg színes rózsafüstöt lé-
legezne.

Mire a nap felment a hegyen, a Zöreg is eltűnt. 
Csak a színes nejloncsíkokból készült függöny 
mozgásából sejtette, hogy bement a házba.

Várt egy kicsit. A várakozást megunva elindult 
a kapu felé, amikor odabent megszólalt egy zon-
gora. Rövid időre megtorpant, hallgatta egy kicsit, 
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aztán búcsúzás nélkül elindult a szállására. Ahogy 
távolodott a háztól, a Zöreg zongoraszó formájában 
lopakodott utána.

Minél gyorsabban ment, annál halkabbnak tűn-
tek hangléptei. De minél halkabbnak tűntek, annál 
közelibbek voltak. Aztán ráborult az álom csendje.

Fehér elefántot lát. Lomha léptekkel közelít fe-
léje.

A műanyagcsíkok meglibbentek, az ajtóban 
megjelent a Zöreg, kezében kopott fémtálcán gő-
zölgő csészéket tartott.

– Hűvös a reggel – mondta, mikor az almafa alá 
ért. A fi ú dideregve ült a széken, de a jázminillattól 
szemlátomást felélénkült. Örömmel vette kezébe 
a forró csészét, s a melegség hamarosan átjárta az 
egész testét.

– Azt álmodtam – kezdte lelkesen...
– Hogy felébredt – szakította félbe a Zöreg, de a 

fi ú úgy érezte, hogy teljesen beléfojtotta a szót.
– És most újra álmodik, vagy nem? – nevetett 

jóízűen a Zöreg.
A fi ú nem szólt. Hosszú ideig gondolat-álmába 

merülve szürcsölgette a teáját.
A csendet a Zöreg törte meg.
– Dujba kone volote?
– Te...ssék? – mondta a fi ú, mint aki álomból éb-

red.
– Dujba kone volote? – ismételte a Zöreg.
– Nem értem – mondta a fi ú, és kissé közelebb 

hajolt a Zöreghez.
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– Dujba, dujba? – fi rtatta tovább a Zöreg.
A fi ú nem hitt a fülének. „Vagy velem van baj, 

vagy ezzel a Zöreg gel” – gondolta magában.
– Egy szót sem értek abból, amit mondasz – 

mondta kissé ingerülten.
– Dzsiberis – jelentette ki a Zöreg.
„Dzsiberis? Az meg mifene? Mintha már egy-

szer említette volna” – gondolta a fi ú.
– Ne pof meretana fakmo tono famakata – foly-

tatta a Zöreg az egyoldalú beszélgetést.
„Lehet, hogy ez a dzsiberis az itteniek hivatalos 

nyelve?” – tűnődött magában. – „De inkább halan-
dzsának tűnik, mint egy nyelvnek.” 

A fi ú nem tudta, mit feleljen.
– Muta mala foglopi – biztatta a Zöreg, de a fi ú 

csak hallgatott.
– Csondi puka, noma ci. Koma szona pufuj rezi. 

Puklaj frondo, kondo mala se pa mondo purda komi, 
pufkaj mara nicsim dora, umi paca domoki – mondta, 
mondta a Zöreg, mint egy gép. Úgy hullottak belőle 
az értelmetlen szavak, mint darálóból a kukorica-
szem. Már jó ideje halandzsázott, mikor a fi úból is 
kikívánkozott a szólhatnék.

– Nyavila – mondta félszegen.
– Csendzso! – kiáltott fel a Zöreg, mintha csak 

azt mondaná „Na végre!”
– Csendzso, csendzso, dinga duba – bátorította 

tovább a fi út.
A fi ú egyre merészebb lett.
– Dzserbe szorinama kandzso, etta puffa, bini 

cok pufl ej – mondta szép lassan formálva a szava-
kat, elvégre élete első mondatát alkotta dzsiberisül.
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– Csiccsa! – csettintett elismerően nyelvével a 
Zöreg, és határozottan azt mondta:

– Kulejmapandi!
Úgy hangzott, mint egy parancs. A fi ú nem tudott 

ellenállni. Kitört belőle is a dzsiberis.
– Mori penata fénaloglo pandita krane, dzserba 

szu manga libra, konkanyare, kudirkafóre. Ne moj 
szu puklaj, szu dore, szu nyavila mana cumma, 
rimika fatyi, nu pocsáre dzserbe szimil, dunde 
piláta kiderni poki, tito mare kinasklias – mondta 
egy szuszra, és hátradőlt a fehér műanyagszéken.

Büszke volt magára, mert megtartotta első be-
szédét dzsiberisül. Azt maga sem tudta, hogy mit 
mondott, de ez már előfordult vele olyankor is, 
amikor a mondandója értelmes szavakból állt.

A Zöreg nagy elevenséggel folytatta a hiketnunki 
nyelvórát.

– Ne moj csanda kufka dore – jelentette ki hatá-
rozottan. Úgy hangzott, mint a megfellebbezhetet-
len igazság.

– Pancsa dudu mára – szállt vitába a fi ú.
– Ne moj csanda kufka dore – ismételte meg iga-

zát a Zöreg.
– Csendu – vágta rá a fi ú foghegyről.
– Csendu-mandu, fi cek-bicek, trucska-pucska – 

gügyögött a fi únak, aki ezt sértésnek vette.
– Pufkuj – fordult el durcásan a Zöregtől.
– Male-pale – folytatta a Zöreg a játékot, de a fi ú 

nem reagált. Ajkait összeszorítva ült, és a hegyet 
bámulta.

A Zöreg nem hagyta abba. Egyre csak gügyögött 
neki a dzsiberis kimeríthetetlen szótárából, ahol a 
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szavak száma végtelen, hiszen minden pillanatban 
új szó születik. A szüntelen halandzsa megtette ha-
tását. Bár kívül dacosnak látszott a fi ú, de belül már 
kész volt, hogy bekapcsolódjon a játékba.

– Csupandi peletas, rakme toli mane pukáj cofi , 
cufa, mentabogla pukigli – adta ki magából gyer-
mekes dühét, átszakítva ezzel magában a gátat.

Lett is nagy bábeli dzsiberis az almafa alatt, 
ahogy ketten egyszerre mondták. Szavaik úgy ka-
paszkodtak egymásba, ahogy a teabokrok a kert-
ben, nem lehetett megkülönböztetni őket.

Mintha a dzsiberisnek illata volna, folyékony il-
lata, ami átszivárog a szógátakon, áttöri a gondo-
latzsilipeket, örömmel áraszt el, és egybekapcsol a 
Zöreggel.

– Hiketnunk – szólalt meg reszelős hangján a 
Zöreg.

A fi ú úgy riadt fel, mint akit álomból ébreszte-
nek.

– Ideje hazatérni – mutatott ujjával a Zöreg az 
Elefánthegyre.

– Már ennyi az idő? – lepődött meg a fi ú hang-
jában csalódottsággal, mikor meglátta a sötétszürke 
gránittömböt. – Előbb még úgy éreztem, olyan nem 
is létezik, hogy idő.

– Valahogy mégis felkúszott a nap az Elefánt há-
tára és már tessékelte is kifelé a kertből.

„Többet ide se jövök” – rezgett benne tovább 
egészen hazáig a Zöreg udvariatlansága. Szállására 
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érve már sokkal békésebb volt. Ledobálta magáról 
a ruháit és gyorsan megfürdött. A víz elvitte mérgét.

„Milyen különös hely ez!” – gondolta elalvás 
előtt. „Vajon hova cseppentem, és mi vár még itt 
rám? És ki ez az udvariatlan, ragyogó szemű öreg?” 
– kérdezgette, aztán megadta magát a közelgő 
álomnak. Talán ott mindenre fény derül.

„Mindenkinek megvan a maga elefántja, aki ke-
resztülviszi a sivatagon” – mondja egy gyermeki 
hang, pedig a sivatagban az égvilágon senki nincs 
a fehér Elefánton kívül. Amerre a szem ellát, min-
denütt végtelen homok. „Ami igazán lényeges, az a 
szemnek láthatatlan” – jegyzi meg ormánya alatt a 
fehér Elefánt. A semmiből hirtelen egy kócos fi úcs-
ka tűnik elő. Olyan pöttöm, hogy csak egy dudornak 
tűnik a nagy Elefánt fején.

– Miért nem szóltál hozzám tegnap egész nap? 
– kérdezte másnap a Zöreget, aki lábát szétvetve 
ült a fűben, és rozsdás csavarokat mosogatott egy 
konzerves dobozban. Körülötte mindenféle csavar-
kulcs, fogók sokasága, meghajlított csövek, köztük 
egy kipufogóféle és egy radiátorszerű vasdarab.

– Szavak, szavak – dünnyögte maga elé, és ola-
jos kezével legyintett. – Tegyen le belőlük húsz de-
kát az asztalra!

A fi ú számonkérő hangulata pillanatok alatt szer-
tefoszlott. Szívesen ellenkezett volna vele, ha va-
lami belül azt nem sugallja neki, hogy a Zöregnek 
van igaza. Inkább kedvességre váltott.

– Szeretnék feltenni neked néhány kérdést.



40

– Egy nap, egy kérdés – jelentette ki ellentmon-
dást nem tűrő kedvességgel a Zöreg.

A fi ú fejében sűrűsödő kérdések válaszfalba üt-
köztek. Nem is ütköztek, inkább csak belesimultak, 
hogy a következő pillanatban már a válaszfal másik 
oldalán törjenek felszínre.

– Nekem ez a VANNI kínai. Lefordítanád?
– Mindenki maga választja a hegyet, amin át sze-

retne menni.
– Mi köze a hegymászásnak a „VANNI”-hoz? – 

nézett értetlenül a Zöregre.
– Aki tud Vanni, az tud hegymászni is. De aki 

csak hegyet tud mászni, még nem biztos, hogy tud 
Vanni.

– Rám célzol?
– Nekem csak a szám jár – emelte fel mindkét 

kezét mentegetőzve a Zöreg. – Maga célzott ma-
gára.

– De hogy világosabb legyek – folytatta kis idő 
múlva –, vegyük azt, hogy maga felmegy a hegyre, 
odafent boldog, amikor meg lejön, elfogja a szo-
morúság. Másnap újra felmegy, hátha. De még szo-
morúbban jön lefelé. Harmadnap ugyanaz, ha nem 
rosszabb. És így tovább.

Miután befejezte, hangosan felnevetett.
– Mi nevetnivaló van ezen? – nézett komolyan 

a Zöregre. Úgy érezte, a Zöreg tükröt tartott elé, és 
most nevet azon, akit benne lát. Ha látta volna saját 
magát, bizonyára ő is nevetett volna, amennyiben 
egy halotti maszkon van bármi nevetni való is.
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– Te meg egész nap egyhelyben ülsz – fordította 
sértetten a tükröt a Zöreg felé, de a Zöreg saját ma-
gán is nevetett.

– Anyagot gyűjtök a könyvemhez – szólalt meg, 
mikor látta, hogy a fi ú immáron másodszor szúrta 
magába saját tüskéjét.

– És mi lesz a címe? – kérdezte a legyőzetett.
– Az ember, aki nem ment el Santiago de Compos-

telába.
A fi ú arcán megjelent az első mosoly. Halvány 

fény követte a szemében, és öröm a szívében. A 
Zöreg csatlakozott hozzá, és a két nevető tükör 
együtt szétmállasztotta a fi ú arcára merevedett ko-
molyságot.

– Egy hegyet megmászni nem nagy kunszt – foly-
tatta később a Zöreg –, az ember megteszi egyedül 
is, de a VANNI az már döfi . Ahhoz lélekjelenlét kell. 
Lelki sherpa nélkül semmire sem megy.

– Lelki sherpa?
– Aki mindvégig ott van, miközben maga a saját 

hegyének mászásával van elfoglalva. Biztos ismeri 
a történetet.

– Milyen történetet?
– Halála után a földi halandó kérdőre vonja az 

Istent:
– Atyám! Amikor jól ment a sorom a földön, az 

úton mindig két pár lábnyomot láttam. Ebből tud-
tam, hogy mellettem vagy. De amikor rosszra for-
dultak a dolgok, csak egy pár lábnyomot láttam. 
Hol voltál akkor?

– A karomban vittelek, fi am.
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– Csak nem azt akarod mondani, hogy te vagy az 
Isten? – kérdezte gúnyosan a fi ú. – A te karoddal.

– Elfogad lelki sherpának? – kérdezte a Zöreg, 
mint aki meg sem hallotta, amit a fi ú mondott.

Hosszú ideig csend következett.
A fi ú kissé szégyellte magát, a Zöreg meg tün-

tetően a bicepszét erősítette. Elégedetten csettintett 
nyelvével, ahogy a száraz pergamenbőr alatt dom-
borodott a tojásszerű izom.

Hirtelen felpattant, és apró léptekkel a kerti kút-
hoz sietett. A lendület a fi út is elkapta, és akaratlan 
követte.

– Engedje le a kútba a vödröt, s elmúlik a szom-
júsága! – mutatott lefelé a Zöreg.

A fi ú maga felé tekerte a kútkereket. Odalent 
csobbanás hallatszott, és a kerék megállt. Várt egy 
kicsit, aztán elkezdte ellenkező irányba tekerni. Kis 
idő múlva a láncon horpadt vödör emelkedett fel, 
teli vízzel.

A Zöreg már tartotta is a markát. A hűs vízzel 
megpaskolta arcát és prüszkölt egy nagyot. Minden 
mozdulatából frissesség áradt, ami pillanatok alatt 
átragadt a fi úra. Mintha a Zöreg az ő arcát is meg-
mosta volna.

– Mit szólna egy teához? – ajánlotta a Zöreg.
– Benne vagyok.
– Ki sem látszik belőle – nevetett a Zöreg, és már 

szaladt is fürgén a ház felé.
Ebben a pillanatban a fi ú könyökével óvatlanul 

meglökte a vödröt, a kút kereke magától pörögni 
kezdett, és a vödör nagy lánccsörgéssel és csobba-
nással becsapódott a vízbe.


