
Elképzelheted, lesz, aki elmondja neki. És ha azt leszúrta, akinek semmi köze nem 
volt énhozzám, mit fog veled csinálni? 

— Na, mit? 
— Megöl. Meg fog téged ölni. 
Gáspár belelegyintett a sötétbe. 
— És én, mit gondolsz, közben mit csinálok? Hátha pont fordítva történik? — 

Nyekergősen nevetett. — Ezen most még ne spekuláljunk. — Felállt. — Egyelőre 
csak egy dolog, egyetlenegy a bizonyos. Az, hogy engem a többiek várnak. Már jár 
a motor. Megyek. 

Az asszony megértette. 
— Ha innen elmentek, hová mentek? 
— Azt mondta Dan, hogy körültapogatjuk a mezőt. Vagyis az új fúrási pont, 

még nem tudom bizonyosan, valahol észak felé lesz, innen öt-hat kilométerre. 
— Óh, az nem lesz messze. A kulcsok maradjanak nálad. Aztán . . . majd lesz 

valahogy. 
— Lesz. Valahogy lesz. — Mind a ketten egy dologra gondoltak. Arra, hogy 

semmi sem fejeződött be azzal, hogy most elválnak. Éppen ellenkezőleg — tulajdon-
képpen minden most kezdődik. Gáspár készült, hogy kilép az ablakon a kertbe. Meg 
akarta ölelni az asszonyt. Eta elhárította. — Ne, ne — mondta. — És nagyon kérlek, 
ne nézz vissza. 

— Hogyhogy ne nézzek vissza? 
— Ó, ez csak olyan babona. Ha olyan valaki megy el, akivel még találkozni 

akar az ember, az ne nézzen vissza. Ügy tartják, hogy aki így megy el, azzal még 
találkozik az ember. — Két tenyerét az arcára borította, s halkan, nyögősen, nyü-
szítve felsírt. Gáspár kilépett az ablakon, áthaladt a kerten, a barackfák ágait az 
arca elől elhárította, ment a torony felé, torkát görcs szorította, a kutya úristenit, 
makogta, mi aztán az olajba beletaláltunk, de mikor talál bele az ember a maga 
életébe, a saját életébe; ember legyen, értelmes, aki ezt megmagyarázza. 

Tekintetét a toronyra emelte — már közel járt hozzá. 
Nem nézett vissza. 
A többiek — bár az idő nagyon is eltelt, már az éjfél közeledett — türelmesen 

és harag nélkül megvárták. 
(Vége) 

43 


