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A folyón lefelé 

(ballada) 

A semmiből bukkant fel, 
oda is tért vissza 

Az Úr lakozott benne, 
s mit ráhagyott, elfogadta 

 
Magasba lökte a karját: 

– Micsoda káprázat ez a minden! – 
Megölték az egyik juhát, 

elégtételt veszen 
 

A róka képű Petre tette, 
elhagyta az asszonya 

Megérintették a szavak, 
többé nem lehetett ura 

 
Az első volt, ki nekiindult 

a folyó sodrán lefelé 
A Nap kapuján átballagva 
az örök lélek honába tért 

 
Alábbhagyott a zsivaj, 

nem kavargott a nép tovább 
Áhítattal félve várták 
a szent ember szavát 

 
Ki tenyerét összedörzsölve 

roppant markába fújt 
– Tűz, te vezess üdvre, 
merre egyenes az út! – 
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Lena mátrixa 

Esther már hónapok óta náluk lakott. Alkonyodott, mikor a lány a 
szobája ablakához lépett, és a földig érő hófehér függöny rejteke 
mögül megpróbálta leskelődve kivenni a villából kicsit sem siető-
sen távozó, túl harsányan nevetgélő, kerti partira hívott vendége-
ket. Idegen volt számára ez a világ. Valami tompán fájt a testé-
ben. Kicsit megszédült, de az egész oly hamar elmúlt, mintha 
csak átsuhant volna rajta egy eltévedt, rossz pillanat. Arcát az 
ablakhoz nyomta, nyelvével megérintette a finom csipkeszálak 
mögött az üveg kesernyés hűvösét. Altesti fájdalma sehogy sem 
illett a narancsos égbolthoz, a fülledt melegben lebegni látszó 
távoli fasorhoz, s ahhoz a fürkésző, zöld szempárhoz, amely a 
falon túli világból szemlélte minden egyes mozdulatát. Lena tekin-
tete mindenhová elkísérte. 

A kőkerítés egyik oszlopa csúcsára páracsomó telepedett, a 
narancsos égbolt sötétbe fordult. Esther begörbítette meztelen 
talpának lábujjait, hogy minél kisebb felületen kelljen a verítéké-
ben állnia. A felvillanó kerti lámpák bántóan az arcába világítot-
tak. Még hallotta, hogy valaki rémülten felkiált – nem ismerte fel a 
hangot, oly messzinek tűnt –, és a karjába kapja őt. Coloman 
leheletét érezte a bőrén. Nedves, véres hálóinge gömbölyű hasá-
ra tapadt, lába csupaszon himbálózott, ahogy futottak vele a sö-
tétbe. 

Néhány órával később egy soha vissza nem térő pillanat ész-
revétlenül múlt el. A boldogság oly hirtelen röppent fel és mállott 
szét a magasban, hogy Lena nem tudta követni. Nem maradt 
utána más, csak egy minden tagját megfeszítő, bömbölő, rúgka-
páló csecsemő. Lena döbbenten figyelte, s közben nedves kezé-
vel a zöld műtősköpeny alatti szoknyáját markolászta. Lába alatt 
fel, s alá hullámzott a kőpadló, fülében vadul lüktetett a vére. Mé-
lyeket lélegzett, s bár erősen émelygett, megpróbált bátorítóan 
Estherre nézni. Tétován még a lány homlokát is megérintette. 



9 

Esther nem engedte, hogy Lena a kezébe vegye a gyermeket. 
Képtelen volt uralkodni magán, minden porcikája reszketett. Ami-
kor a bába megtörölgette és a másik nőnek nyújtotta a kisfiát, 
rádöbbent, hogy csődöt mondott, mint titkolt gyermekét örökbe 
adni szándékozó anya. 

– Ő az enyém – suttogta, majd egyre hangosabban kiabált, 
végül már a klinika folyosóján is hallani lehetett az ordítását, hogy 
senki nem veheti el tőle a babát, és a nagyságos asszony kitöröl-
heti a seggét a neki szánt pénzével. 

Lena egyedül választotta ki a megfelelőnek tűnő megesett 
lányt egy irodán keresztül, ahová csak kíváncsiságból toppant be. 
Az asszony, ahogy mozdult, ahogy édes hangon szólt, különös 
varázsával a bőre alá ette magát annak, aki akár csak egyszer is 
találkozott vele, lénye átitatta a gondolatokat. Az irodánál se kér-
dezte senki a miértről, és nem mondtak ellent sem neki. Esther 
Lenát külsőleg húsz évvel ezelőtti önmagára emlékeztette, első 
találkozásuk után már a dacossága is. Az asszony titokban tekin-
télyes összeget ajánlott neki a babáért, és a lány nem kérte ki 
magának az ajánlatot. A szóbeli egyezség létrejötte után viharse-
besen elhagyta szűkös albérletét, nem várt a hivatalos papírokra. 
Távoli, poros kis falujában úgy tudták, dadának szegődött külföld-
re, és valóban az volt a célja, hogy a szülés után minél messzebb 
távozzon, de jóval merészebb tervekkel. Nem költözött be az 
iroda által fenntartott otthonba. Amikor kóbor macskaként hívatla-
nul, s váratlanul megjelent a villa kapujában, Coloman még nem 
sejtett semmit. Lena mindig csak utólag avatta be őt a terveibe. A 
férfi egy sakkjátszma alatt tudta meg az asszony Estherrel kap-
csolatos szándékát. 

– Sosem mondtam, hogy ne szülj gyereket – pislantott Lenára, 
s közben csatasorba rendezte bábuit a sakktáblán. 

Az asszony megpróbált nyugodtnak látszani, pedig majd szét-
vetette a düh. Bár legszívesebben felüvöltött volna, visszafogta a 
hangját. Lelki szemei előtt már látta, ahogy a tüdejéből kiáramló 
szélvész asztalostól, mindenestől a sarokba repíti élete párját. 

– De nem is biztattál. Sőt! Emlékezz csak! Már elfelejtetted, 
hogy amikor a megismerkedésünk után néhány hónappal teherbe 
estem, és közöltem veled a hírt, te jelentőségteljesen elhúztad a 
szád? 
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– Ne vádaskodj! Nem én javasoltam, hogy vetesd el. 
– Te voltál az, aki nem állt ki mellettem! – vágott vissza Lena, s 

úgy fújtatott, mint egy gőzmozdony, de Colomant nem tudta ki-
zökkenteni a nyugalmából. 

– Mert nem is volt szükséged rám. Nélkülem döntöttél. 
– De hát egy dohos pincehelyiségen kívül nem volt semmink 

sem. 
A férfi lehajtott fejjel merengett. 
– Valóban nem volt semmink sem. Csak te meg én… 
Coloman családja akkoriban vesztette életét egy közúti bal-

esetben, amikor Lenával találkozott, s azon a bizonyos pincén, 
meg egy csodálatosan megmunkált, cseresznyefából készült 
sakk készleten kívül, csak adósság maradt rá. Lena ötlete volt, 
hogy fogjanak valami üzletbe. Colomannek úgy rémlett, Lena se 
nem aludt, se nem evett, míg két kezével rendbe nem tette a 
helyiséget. A falakon futó csövekből csöpögött a víz, az egyetlen 
apró ablak üvegtábla nélkül meredt a nagyvilágra, de Lena szá-
mára ez maga volt a paradicsom. Képes volt akár tizenhat órán 
keresztül is dolgozni. Aztán kiadta a pincét. És a befolyó bérleti 
díjból bérelt egy másikat. Majd azt is felújította. Üzleti tanácsadó-
ja, pedig, a cseresznyefa sakk készlet lett. Imádta az agytornát. 
Esténként nagy csatákat vívtak Colomannel. Míg a férfinak a sakk 
csak egy játék volt, addig Lena sakkjátszmák alapján tervezte 
meg minden egyes további befektetési lépését. Tökélyre fejlesz-
tette kombinációit, kiszámította üzletfelei lehetséges döntéseit, s 
mire más észbe kapott, ő már újabb nyereséget könyvelhetett el 
maguknak. Amikor kiderült, hogy útban van a baba, Coloman 
valóban elhúzta a száját, de tisztességgel megkérte a lány kezét. 
S bár Lena roppant életenergiája két embernek is soknak bizo-
nyult volna, ő nemet mondott a házasságra és a gyerekre is. Va-
lahogy egyikük sem bánkódott a későbbiekben miatta. 

A dohos pince lassan a múlt homályába veszett, helyét újabb 
és egyre nagyobb üzlethelyiségek vették át. Coloman akkortájt 
kezdett régi társasjátékokat gyűjteni. A férfi gyakran álmodott 
arról, hogy a színes, míves ólomból készült indián és harcos vitéz 
figurák életre kelnek egy éjszakán, fellázadnak a cseresznyefa 
sakk készlet bábui ellen, s reggelre bosszúból tűzbe vetik mindet. 
Lena bezzeg nem álmodott semmit, se akkor, se máskor. Amikor 


