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C s a k m o s t a z e g y s z e r 

Érért; m, &hog,> 1 iti arcom a vér. Lehajtottam a fejem. 
"SzéditŐ ez a napsütés!" A hátam szinte lángolt, összeragadt 
a torkom. A fülem bedugult. Kár nem is hallottam a tenger mo-
xajlását. J%y vonalat húztam a homokba. És eszembe jutott. 
"Két évvei ezelóct, ugyanitt... 
Az is ezőko volt. Csak valamivel soványabb." 

"Na és Éva?" Mutatóujj am ismét végigszaladt a forró homokban. 
Nem mertem felnézni. "Mit tegyek?" Megemeltem a fejem. Jól 
láttam a combját. Annak a lengyel lánynak is ilyen combjai 
voltak. Zakatolni kezdett a nyakam. "Vajon ő..., vele is olyan 
jó lenne?" Visszahajtottam a fejem. "Persze utána annak is vé-
ge lett. Igen. Utána mindig vége lesz. Valami mindig megpattan. 
Elszakad, és vége lesz." Megrándultam. Három kis vonal sorako-
zott a homokban. "És Henata? Fekete volt. Német lány és mégis 
fekete. Talán neki meg is akartam mondani. De minek? Úgyis el-
utaztam." Most a hüvelykujjam szántott a homokba. "És lett vol-
na értelme? Hiszen Marinak megmondtam. Hogy nem kell. Hogy nem 
tetszik. Pedig nem volt igaz. Akkor különösképpen nagy szüksé-
gem volt rá. És mi lett belőle? Sirt és zokogott. És aztán?... 
Minden megtörtént. És többé nem volt rá szükségem." 
Az ötödik vonal kissé görbére sikerült. "Talán ők a hibásak. 
Szóhoz sem juthat mellettük az ember. Mindig azt gondolják, a-
mit ők éreznek, vagy akarnak. És kellemetlen is nekik megmonda-
ni, hogy nem ugy van. Hogy mondjon meg az ember ilyet egy lány-
nak?! ..." 
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"És Anna? Már három hónapja! Én voltam neki az első. De hát te-
hetek én róla?! Én nem akartam! Esküszöm, hogy nem én kezdtem! 
Őrültek! Mind őrültek! Én egynek sem mondtam semmit! Sőt. Min-
dig csak zavarban voltam, hogyan búzzam ki magam. Vagy nem? 
Magam sem tudom, liát persze, hogy akartam. De soha nem én kez-
deményeztem! Igen. Anna! Ő volt a hatodik." 
Felemeltem a kezem. Megdöbbentem. Hat kis, nagyjából párhuza-
mos vonal ütközött szemembe. Csurgott rólam a verejték. "Mi 
van velem?" A tenyeremre néztem. Az ujjaim lassan összezsugo-
rodtak, csak a mutató maradt egyenesen. Lassan közeledtem a vo-
nalkák felé. Igen. Ez lesz a hetedik! 
Nem, nem! Nem akarom! ökölbe szoritottam a kezem... 
Aztán mintha tüzes vas ést volna a karomhoz. Minden sejtjét 
külön éreztem. 
- Miért vagy ilyen szótlan? - kérdezte. 
Megrándultam. Szemem előtt összefutott az ég a vizzel. Hirte-
len megragadtam a kezét. 
- Márta - suttogtam izgatottan. - Én, én... Csak azt akarom... 
mondani - dadogtam. 

- Tudom - mondta és remegett a hangja. 
Elöntött a düh, hogy félbeszakított. Elhallgattam. Az arcom 
lángolt. 
- De nem megy! Nem birom! - mondtam. 
- Nem baj. - felelte. Kezeit a derekamra kulcsolta. Most vettem 
észre, hogy válla még mindig a kezeim között van. Szemébe néz-
tem. Tiszta volt és mély. Mint a tenger. Néztem és néztem. 
Elkeskenyedett, "Hülye vagyok! Mit gondolkodom! Hisz ő más! 
Egészen más! Miért vártam eddig?" Valami éles fájdalom hasitott 
a fejembe. A nap. 
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- Márta - suttogtam, de képtelen voltam beszélni. Minden arany-
nyá vált. A haja, a bőre. És a szemei. A tenger... "Nem, ez e-
gészen más! Mit problémázom egyáltalán? És miért kellett eddig 
várnom? Amikor holnap elutazom! Én őrült! Nem fogom tudni itt-
hagyni! " 
- Márta... -
Szeme fátyolosan csillogott. Szétnyiltak az ajkak. Minden össze-
folyt. És minden aranylott. A válla, a melle... "Nem, ez más! 
Ez nem olyan, mint a többi. Kell, kell! Nem birom tovább! Ez, 
most az egyszer. Ez egészen más!" 
Hirtelen rántottam magamhoz. Még a homoknál is forróbb volt. 
- Kis buta - suttogta. - Miért kellett eddig várni? Miért? 
Nem válaszoltam. Csak egyre tudtam gondolni, és az ő volt. ő... 
Arra ébredtem, hogy fázom. A nap már a vizén úszott. Felültem. 
Megdörzsöltem a szemem. Fogaim közt ropogott a homok. Megráztam 
a fejem. A hajamból is hullottak a homokszemek. 
Ránéztem. "Fel kéne költenem, hogy öltözzön fel. Még megfázik." 
Felálltam. És lassan elindultam a parton fölfelé. Nem láttam, 
csak néztem a tengert. Aztán hirtelen megmerevedtem. Megfor-
dultam, visszaléptem. 
Lehajoltam, és a hat vonalka mellé odahúztam a hetediket. 


