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Köszönet tanítómnak,

Láma Ole Nydahl-nak,

s mindőnk tanítójának,

Karmapának,

valamint az egész

Kagyü Arany Átadás Láncolatának! Köszönet minden Buddhának!

 

A káprázatvilág üressége nem követel semmit.

E könyv, ha megszületik, jó, ha nem, úgy is jó.

Miért gondolod, hogy neked járna valami?

Azért, mert az álom elhitette veled, hogy Te vagy valaki.



Pedig Te senki vagy. Üres tér. Vagy még az sem.

De kezdhetsz-e ezzel valamit, amikor a délibábszerű lények

rád függesztik tekintetüket, és segítséget várnak?

Nem célszerűbb arra gondolni:

’Ha vagyok, aki vagyok, ha tudom, amit tudok, vezetnem kell Őket!’

Mert ezzel a gondolattal tölthetsz csak igazi értelmet az ürességbe.

Csak így juthatsz el oda, ahol értelmet nyer a semmi,

s válik másokat tápláló félelem nélküli örömmé.
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Emlékezz erre a pillanatra!

 

A fény már átszőtte az éjszaka kelméjét, s ragyogása bár még csak sejthető volt, Ő állt, tekintetét
a végtelenbe fúrva, azzal a biztos tudattal, hogy ez a pillanat a minden, ez a pillanat a semmi.

Csend volt a parton, különös csend. A madarak máskor már hangjukban gyönyörködtek ilyenkor,
s  a  napra  készülődvén  tollaikat  fényesítették,  a  közeli  kirepülés  örömteli  érzését  építgetve
magukban. De most csend volt. Az a nehéz, súlyos csend, ami mindig tartogat valamit, amiből mindig
születik valami, vagy élet, vagy halál.

Simaszu érezte ezt, s őszinte bánat fogta el, hogy puszta létezésével ilyen erős hatással van a
körötte élő lényekre, bár nem akarta ezt, de már hozzászokott az érzéshez. Az e fölötti bánat olyan
természetes  társává  vált  az  évek  során,  mint  a  kardjai,  melyektől  soha  nem  távolodott  el
karnyújtásnál messzebbre. Így volt ez már 30 éve, s nem gondolta, hogy bármikor megváltozna, amíg
ebben a  testében eltöltött  egyetlen  életében időzik,  itt  a  halál  földjén,  e  furcsa  húzott  szemű
emberek között, akik életüket adják eszmékért, daimjókért, becsületért, sógunért, bármiért.

Ronin volt, gazdátlan szamuráj, de még az sem, mert amióta az eszét tudta, a maga ura volt. Nem
volt szüksége daimjóra, gazdára, hűbérúrra, akit szolgálhat, így aztán kilógott mindenünnen, nem
bírt gyökeret verni sehol, se emberek között, se helyeken, se a saját életében. Legalábbis így érezte
sokszor. De talán éppen ezért, minden pillanat az otthona volt, minden hely az élete helye, minden
ember önnönmaga része. Úgy járta át ez az érzés ebben a pillanatban is, mint tüdejét a hűvös
levegő, vagy mint ahogyan a kelő nap sugarai végigszáguldottak a part fáinak levelei között, jelet
adva  a  készülő  madaraknak  az  indulásra.  De  a  madarak  csendben  indultak  és  csak  kevesen.
Ösztöneik súlya alatt inkább a fészekben lapultak tovább. A halál szele járta át a tájat.

Simaszu érezte és tudta, hogy hamarosan megint egy részét fogja elveszíteni. Tudta, mert már
számtalanszor  megtörtént  vele  ez.  Minden  halálos  győzelemmel  elveszített  egy  részt  az  élete
hosszából, s bár nem tudta, mikor jön el a vég, ez még kiszámíthatatlanabbá tette a jövőt. Igazából
semmi nem volt, ami kiszámítható lett volna, egyszerűen azért, mert nem létezett számára a jövő.
Mindig csak a pillanat létezett. Ezért nem félt, nem remélt, nem vágyott, még csak büszke sem volt,
habár sokan vádolták ezzel. A rengeteg halál azonban az idők során úgy mosta el büszkeségét, mint
ahogyan a lábai  előtt  hömpölygő folyó mosta el  lábnyomait,  melyeket ideérkezvén a homokban
hagyott.

Körülnézett, lépett egyet jobbra, egyet balra, aztán hátát a folyónak vetette, s úgy döntött ez a
legjobb pozíció, amit az életnek e kiszámíthatatlan pillanatában elfoglalni képes. A siait, a kihívást
már rég nem Ő akarta.

Most sem. Nem akart idejönni, nem akart harcolni, nem akart győzni, nem akart semmit, s most
mégis itt állt, tudta, hogy harc lesz, bár rövid, és ismét győzni fog, mert ez az élete, ami ellen nem
tehet semmit. Hogy semmit ne akart volna, az talán túlzás. Érteni szeretett volna, mint mindenki.
Értelmet találni a történések mögött, és talán hasznossá válni a létezés ezen piciny időpillanatában,
amit az emberek emberöltőnyi életnek neveznek. Nehéz volt azonban számára, hogy hasznosnak
érezze magát, amikor eddigi élete minden pillanata arról szólt, hogy el kellett vegyen egy életet.

Figyelte a neszeket, a csendet, s ezekből, mint mozaikokból rakta össze magában a pillanatot.



Tudta, hogy egy csónak közeledik. Háttal állt a folyónak, de látta, hogy a csónakban három ember ül,
a  negyedik  pedig  áll,  peckesen,  könnyű harci  ruhájában,  feldíszítve,  büszke tartásával  kezét  a
kardján pihentetve. Érezte a két evezős ember remegését, szívdobbanásuk pergését, izzadt tenyerük
nyirkosságát. Még a csomót is érezte a gyomrukban. A félelem szaga úgy terjengett köröttük, mint a
dög szaga a levegőben, ha meglengeti  a szellő.  A csónak hátuljában ülő férfi  nyugodt volt.  Az
egyetlen személy, aki Simaszut érdekelte. Mindig kereste azokat, akik jelenlétében nyugodtak tudtak
maradni. Két ilyen embert ismert életében.

Az egyik az anyja volt, a másik egy gésa. Az anyja mindig vele volt. A képe úgy égett bele
tudatába, mint hátába az a tüzes nyílvessző a mimaszakai csatában, melyet abban a pillanatban
képtelen volt elérni és kihúzni. A heg örök nyomát, mint részét viselte tovább. Az anyja képe is ilyen
heg  volt  a  tudatában.  Tudta,  hogy  ezzel  már  nem tehet  semmit.  A  pillanatot,  melyben  anyja
eltávozott, eltékozolta. Nem foghatta kezét, bár szerette volna. Nem csókolhatta arcát, bár szerette
volna.  Nem ajánlhatta a Buddhák kegyeibe,  bár szerette volna.  Még csak azt  sem tudta,  hogy
meghalt.

A gésa csak néha jutott eszébe. Olyan estéken, amikor biztosan tudta, hogy elkerüli a harc.
Pillanatok voltak csak ezek, de édes pillanatok. Sok évvel ezelőtt ismerte meg Edoban, egy szépen
berendezett fürdőházban, amikor mint ritka alkalommal, hajlandó volt levetni ruháit, s mint még
ritkább  alkalommal  odabízni  a  pillanatot  egy  másik  emberre,  vagy  még  inkább,  megosztani  a
pillanatot  egy  másik  emberrel.  Talán  ez  volt  élete  legféltettebb  titka.  Olyannyira,  hogy  még
önmagának sem merte bevallani. Azon egyszerű oknál fogva, mert meggyőződése volt, hogy egyetlen
élete van, amit él, a harccal, a kihívókkal, a kardjaival és a halállal. Ott Edoban az a pillanat egy
másik élet volt. Megengedte néha magának, hogy visszagondoljon arra az estére, de olyan volt ez a
visszagondolás, mint fiatal lányok ábrándozása cseresznyevirágzás idején. Szép és haszontalan.

A csónak lassan közeledett. Szeretett volna már túl lenni az egészen. Az ilyenfajta küzdelmek már
rég nem jelentettek számára semmit. Tudta, hogy soha nem talál legyőzőre, mert aki legyőzhetné
talán,  az  kikerüli.  Rég  nem  akart  már  bizonyítani  semmit,  senkinek.  Önmagának  sem.  Akik
bizonyítani akartak, voltak azok, akik megkeresték Őt. A bizonyítani akarás azonban egyenlő volt a
halállal.  Mindannyian tudták ezt,  akik eljöttek,  s  mégis,  újra és újra megtették.  Ki  büszkén, ki
szerényen, ki  bátran,  ki  fennhangon, ki  némán. Egy közös volt  bennük, mindannyian a halállal
szerettek volna szembenézni. Ilyen volt a csónak orrában álló ember is. Könnyű ruhát viselt, ahogyan
Simaszu, de ruhája vagyonról és előkelőségről árulkodott. A kék selyem még friss volt, alig mosott,
surrogását szinte hallani lehetett,  bár a férfi  látszólag mozdulatlanul állt.  A csónak orra már a
fövenyen siklott, amikor Simaszu szinte észrevétlenül kilépett ashinakájából. A fonott szalmaszandál
láthatatlanná  vált  a  part  homokjában.  Még  mindig  háttal  állt,  bal  keze  katanája  markolatán
nyugodott. A kard még aludt. Jobb keze szabadon lógott teste mellett. Ha valaki hirtelen pillantott
volna rá, azt hihette volna, hogy díszszemlén tiszteleg. A ladik zökkenve állt meg a homokon. A két
evezős  a  helyén  maradt.  A  csónak  orrában  álló  ember  fürge  mozdulattal  szökkent  a  partra,
valószínűleg  szerette  volna  elkerülni,  hogy  lábai  a  vizet  érjék.  Lépett  egyet  előre,  aztán
mozdulatlanná  merevedett,  mert  arra  számított,  hogy  a  tőle  pár  méterre  álló  alak  megfordul
érkezésére, de Simaszu mozdulatlan maradt. A csend dagadt, keményedett és egyre sűrűbbé vált.
Olyan súllyal nehezedett a pillanatra, hogy a két evezős egyike hirtelen csuklani kezdett, de mivel
próbálta leplezni és visszatartani az ingert, az artikulátlan hang formájában hagyta el a száját.

- Itt vagyok! – szólalt meg a férfi.

A rekedt hang úgy dördült bele a csendbe, oly erőteljesnek hatott, mint amikor egy ember fejébe
húzott lábasra ütnének rá egy vasdoronggal.

Simaszu némán és mozdulatlanul állt.



- Uram! – hallatszott egy csendes hang a csónak hátuljából, de a férfi, jobb kezével, Simaszu
háttal állva is határozottan látta, nagyot legyintett háta mögé a levegőbe.

- Mit képzelsz magadról? – dörgött tovább a rekedt hang – Ki vagy? Isten vagy? Nincs ember,
akinek tiszteletet adnál?

Simaszu nem mozdult. Állt némán, laza tartása egykedvűségről árulkodott.

- Vagy süket vagy talán? – a férfi egy pillanatnyi szünetet tartott, aztán folytatta – Mondták, hogy
őrült vagy. –

Simaszu jobb keze végigsimított lágyan kabátja szegélyén, s mielőtt még megfordult volna, a
szelídség fátylával borított hangján csak annyit mondott:

- Menj haza! –

A férfi arcán egyszerre futott át a harag és az iszonyat hulláma.

Látszott, hogy szólni akar, de a hang elakadt a torkában. Álltak egymással szemben, még csak azt
sem mondhatnánk,  hogy farkasszemet nézve,  mert  Simaszu tekintete barátságos volt  és szelíd.
Látszott, hogy a férfi tanácstalan, bármi is volt a célja, kizökkent az időből.

Simaszu tudta,  hogy ez  a  pillanat,  amikor  le  kell  sújtania.  De tudta azt  is,  hogy az  időből
kizökkent állapot a férfi számára is a legjobb pillanat lehetne. Ez különböztet meg bennünket –
gondolta, s a csónak hátuljában ülő ember felé fordulva kérdezte:

- Ki vagy Te? –

A férfi fiatal volt. Nagyon fiatal. Simaszu számára meglepően fiatal. Még szinte gyerek. Nyílt
tekintete, nyugodt arca nem árult el semmit. Mivel nem mozdult, Simaszu nem tudta felmérni, vajon
mennyire járatos a kardforgatásban. Ruházata inkább egy szerzetesre vallott, de ahhoz is nagyon
fiatalnak tűnt. Simaszu tekintete elidőzött a fiú arcán, nem fürkészve, nem kíváncsian, csak úgy,
szelíd érdeklődéssel. Szívesen lépett volna egyet a csónak felé, de a férfi kettőjük között állt, s azért
jött, hogy Őt legyőzze. Tudta, ha bármerre mozdul, a férfi kardot fog rántani. Lassú mozdulattal
agurába  ereszkedett,  úgy,  hogy  a  kényelmes  törökülés  közben,  hosszú  kardja  mellé  feküdt  a
homokba. Úgy ítélte meg, marad elég távolság, ha ki kell rántania. A férfi ideges tekintettel, de
lassan,  teste  előtt  keresztben,  jobb  kezét  katanája  markolatára  helyezte.  A  közben  a  fák  fölé
emelkedő nap sugarai megcsillantak egy pillanatra kardmarkolatának aranyozott végén, és Simaszu
eltűnődött, vajon mi hozta ide ezt az embert? S míg tudata egy része ezzel a gondolattal maradt,
tudata másik felével újra a fiú felé fordult.

- Ki vagy? – kérdezte újra szelíden, s kíváncsian várta, vajon a hang, ami-kor megszólal, remegni
fog, vagy sem.

- Ieszu vagyok – mondta a fiú olyan hangon, amitől Simaszu bensőjét gyönyör öntötte el. A hangok
a saját hangján szóltak. – Elkísértem apámat, hogy megküzdjön veled. Miért küldöd Őt haza?

- Nem okos dolog a halállal  randevúzni.  Bár apád nyilván másképpen gondolja ezt – felelte
Simaszu. – Mi célja azzal, hogy magával hozott?

- Harcos vagyok én is. S tanú is szükséges a történésekre.

- Hol a kardod? – kérdezte Simaszu, bár tudta a választ.



A fiú a csónak aljából felemelte kardját. Hasonló volt az apjáéhoz, egy díszes, majdnem új katana,
az a fajta hosszú kard, amit a legtöbb szamuráj használ. Simaszu nézte, ahogyan a fiú a levegőben
tartja a kardot, s azon

tűnődött, vajon amikor Ő ennyi idős volt, hol és merre járt az országban, egyedül, egy tucat
halálos küzdelemmel a háta mögött, nem várva és nem keresve senki által. Ha legalább egy ilyen
apja lehetett volna! Vajon hogyan történt volna az élete?

- Vidd haza apádat! Gyakorolj! Találkozunk még.

- Hogy gondolod? - bődült bele a csendbe a férfi hangja – Küzdj becsülettel!

- A becsület nem fogja felnevelni a fiadat – válaszolta Simaszu csendesen. - Tudom, hogy nem
félsz  a  haláltól,  különben  nem  jöttél  volna  ide.  Menj  haza,  senki  nem  fogja  kétségbe  vonni
bátorságodat. –

A  férfi  eszelős  tekintettel  lépett  jobbra,  majd  balra.  Látszott,  hogy  mostanra  teljesen
megzavarodott.  Simaszu  számára  nem  volt  szokatlan  tapasztalat  ez,  még  képzett  harcosok  is
összeomlottak körötte, s ehhez még csak megszólalnia sem kellett sokszor. Ebben a pillanatban
azonban a csónak hátuljában ülő Iaszu hirtelen előre szökkent, s két lépéssel már a fövenyen állt.
Apja odakapta tekintetét, Simaszu pedig tudta, ez volt a második pillanat, amikor levághatta volna.

- Menj vissza a csónakba! – utasította Ieszut az apja, de a hangjából már eltűnt az erő. A két
evezős,  akik  eddig  riadt  tekintettel  próbáltak  láthatatlanná  válni,  most  ijedten,  de  érdeklődve
felemelték fejüket  s  várakozón,  kikerekedett  szemmel  apró nyögés,  vagy inkább nyüszítésszerű
hangokat hallattak.

- Nem akarok harcolni – mondta Simaszu csendesen, de olyan nyomatékkal, hogy a madarak
hangja elnémult egy pillanatra, s megint az a fajta csend borult rájuk, amit kevesen bírnak elviselni,
s még kevesebben tudnak birtokolni.

Tulajdonképpen meglepték saját szavai,  mert bár sokszor érezte már ezt,  de így kimondani,
hangos szóval, mások előtt, ez soha nem történt még meg. Idáig jutottam – gondolta – s voltaképpen
elégedett volt magával. Az öreg, aki annak idején apja helyett apja volt, s aki táplálta testét és
szellemét, oly sokszor elmondta, dünnyögte, morogta, néha szónokolta, hogy mélyen tudatába égett:
„ha még ebben az életedben egyszer eljutsz odáig, hogy nem akarsz többet harcolni, a Buddhák
maguk közé vesznek”. „Mit csinálnék én ott?” – kérdezte mindig, de érezte, már gyerekként is, hogy
egyszer el kell jöjjön valóban az a pillanat. Fogalma sem volt, hogyan történik ez, mi is lesz utána, és
egyáltalán, milyen lehet a Buddhák között?

S most úgy tűnt, eljött a pillanat, Ő pedig egyszerűen csak tudomásul vette. Nem akart semmit.
Régen megtanulta, ha az ember bármit elvár, hibát követ el.

A gésát Mearínek hívták. Ha eszébe jutott, újra és újra mindig úgy élte meg a rég együtt töltött
estét, mintha éppen most történne, mert akkor sem és azóta sem várt el semmit attól a pillanattól, s
ettől  mindig  minden  friss  maradt,  egyetlen,  egyszeri,  s  ugyanakkor  örök.  Nem  tudott
visszaemlékezni, hogy mióta van birtokában ennek a titoknak, azt sem tudta, hogyan tett szert rá, és
néha azt sem értette, hogy mások számára miért titok mindez.

Boldogsághullám futott végig tudatán, az a fajta, amit jól ismert, mert gyakran tapasztalta, bár
nem tudta volna megmondani, mi váltja ki, miért pont akkor, s azt sem, meddig fog tartani. Most
annyit érzett, hogy ez a pillanat is egy kerek egész, maga a teljesség, a folyóval, a parttal, az erdővel,
a megbúvó madarakkal, a csónakkal, a két egyszerű evezőssel, a fiúval és a férfival, aki azért jött,



hogy megölje őt. Sebhelyes arcán, alig észrevehetően, halvány mosoly futott át, amit talán csak a fiú
vett észre.

- Nem akarok harcolni – ismételte meg Simaszu.

- Lehet, hogy nem akarsz, de fogsz! – csattant fel a férfi hangja, s anélkül, hogy egy lépést tett
volna, testével Simaszu felé mozdult.

- Az mondtam, nem akarok harcolni…, nem azt, hogy nem fogok. –

Simaszu a fiúra nézett. Tekintetéből szeretet áradt, jól észrevehető szeretet, amitől mindenki más
zavarba  jött  volna,  de  Ieszu  csak  ált,  kardját  tokjának  közepén  bal  kezében  tartva,  pontosan
ugyanolyan egykedvű képpel és hanyagnak tűnő tartással, ahogyan nem sokkal előbb még Simaszu
tette.

- Ülj vissza a csónakba! – mondta Simaszu, de tudta, hogy Ieszu nem fogja ezt megtenni. Ő maga
sem  tette  volna  meg.  –  Nem  kell  mindenkinek  meghalnia  ahhoz,  hogy  a  családod  becsülete
megmaradjon –  mondta,  de tudta,  hogy Ieszu fejében már ott  a  kész  válasz.  Az  apa zavartan
pillantott hol Simaszu, hol a fia felé, láthatóan tétovázott, vajon mit kellene tennie, Simaszu pedig
tudta, mert látta a férfi gondolatait, ahogyan cikáznak le, s fel, hogy a következő pillanatban mi fog
történni. A csapás felülről érkezett. A férfinak egyetlen hosszút kellett szökkennie, hogy elérje a
homokban ülő Simaszut. Az egy villanás alatt ültő helyéből jobbra dőlt, s miközben a homokban jobb
alkarjára támaszkodott, bal kezével, magasan és hosszan kinyúlva fonákul fogva kirántotta kardját,
aminek pengéje a keresztben a feje fölé tartott alkarjára feküdt. Mindez egy rövid mozdulat volt. A
két penge acél éle úgy vágódott egymásba, mint ahogyan a semmiből érkező, lelket megsemmisítő
villámcsapás taglózza le a szelíden legelésző barmot. Elkezdődött – gondolta Simaszu. Ez volt az
utolsó gondolata, s már tapasztalta is, amit ilyenkor mindig, hogy az idő lelassult, pontosabban
megszűnt, minden álomszerűvé vált, s innentől kezdve már nem Ő volt az, aki irányította a dolgokat.
Egyet tehetett, megállíthatta a történést. Ezt azonban még egyszer sem tette meg, amióta az eszét
tudta.  Ennek  köszönhette,  hogy  annyi  halálos  küzdelem  után,  még  mindig  élt.  A  pengék
csattanásával  egy  időben,  Simaszu,  jobb  karját,  mint  egy  rúgót  használva  talpra  szökkent,  s
katanáját két marokra fogva maga elé tartotta. Ebben a pillanatban pontosan úgy nézett ki, mint
ahogyan a harci festményeken a szamurájokat harc közben ábrázolni szerették. Koncentráció, erő,
összpontosítás, kevély fenség, csak a pompás ruházat nem stimmelt. Simaszu nem sokat adott az
ilyesfajta külsőségekre. Ha pénze volt, azt inkább ételre és jó szállásra költötte, a maradékot pedig a
szegényeknek  adta.  Mit  tud  ez  a  fiú  az  életről?  –  futott  át  fején  a  csodálkozó  kérdés.  Nem
lekicsinylően, inkább kíváncsiságtól átitatva. S mi végre mindez, ami most történik? Egész életének
ez  a  pillanata  volt  idáig  a  legizgalmasabb,  amire  vissza  tudott  emlékezni.  A  várakozás  tette
izgalmassá.

A férfi oldalra lépett, kereste a legjobb pozíciót, de Simaszu tudta, hogy a nem létező időben nem
létezik ilyen. Állt mozdulatlanul, s a nem létező időt elmélkedéssel töltötte ki. Ki ez a fiú? – körözött
tudatában a kérdés, – s vajon mikor fog mozdulni? Ha valaki képes lett volna figyelmesen fürkészni
az arcát, mosolyt fedezett volna fel rajta. Hangján a dal vészjósló intonációval csendült fel: Szép
gyermekem,

Ne higgy nekem,

Az éjjel már közel.

Az álmok fényes útjain



A boldogság jön el…

Nem akarta, de a dal jött magától, s tudta, ahogyan a sorok véget érnek, a küzdelemnek is vége
lesz. A férfi előreszökkent, újra felülről vágott, de Simaszu egy könnyű mozdulattal kitért jobbra a
kard útjából, bal kezében tartott hosszú katanájával, mintegy kísérve csak a feléje sújtó lefelé tartó
pengét, miközben jobb kezével előrántva wakizashiját a férfi felé mozdulva egy erőteljes vágással kis
híján elválasztotta fejét a testétől.  A rövid kardot a félig átvágott nyakcsigolya állította meg. A
minden irányba szökő élénkvörös vér kerek foltot hagyott a fövenyen, beborítva Simaszu arcát és
ruháját. A fej, félig oldalra billenve, mozgásra kényszerítette a testet. A férfi lépett egyet jobbra,
karjai lehanyatlottak, kezéből kiesett a kard, majd megtántorodva elvágódott a homokon.

Ez lett volna a vége annak, ami pár másodperccel ezelőtt elkezdődött, de Simaszu tudta, hogy
most jön az, amit talán a legpontosabb szóval semminek lehetne nevezni. Az a fajta kiüresedés, amit
még soha nem próbált meg leírni, mert érezte, hogy nincsenek rá szavak. Ez volt az a pillanat,
amikor elveszített egy darabot az életéből. A megállt idő elnyelte az életet, úgy, hogy a halál még
nem érkezett meg. Se élet, se halál, se

köztes lét. Így értve a semmi. A megnevezhetetlen, amire nem csak szavak nincsenek, de érzések
sem. A hiány, de még az sem, mert a hiány is egy érzés. Talán a keresztény pokol lehet ehhez
fogható, gondolta, annak alapján, amit a fehér ruhás papoktól hallott erről vándorlásai közben. De
ezzel sem volt mit tenni. Oly sokszor tapasztalta már ezt meg, hogy szinte jó ismerősként fogadta, s
tudta, ahogyan jött, úgy el is megy.

Egy ismerős hang húzta vissza a pillanatba. A penge alig észrevehető suhanása, amint kirántják
hüvelyéből. Ieszu állt ott, arcán azzal a közömbösnek tűnő tekintettel, ami mindig halálos. Vagy így,
vagy úgy, de mindig halálos. Simaszu erősen a föld felé lendítette wakizashiját, hogy a vért lecsapja
róla, aztán, miközben bal kezében még katanáját tartotta, bal karján felül és alul lapjával végighúzta
a  rövid  kardot,  tisztára  törölve  azt,  azt  mondva  ezzel,  befejeztem  a  harcot.  Mindkét  kardját
hüvelyébe tolta és lassú mozdulattal újra a homokba ült az élettelen testtől alig egy méterre. Csak
ezután törölte le arcáról a vért. Ieszu nem mozdult.

- Hagyd! – mondta Simaszu. – Nem változtathatsz azon, ami kívül esik az életeden. Aki vet, csak
az arat. A dolgok elrendezik önmagukat.

Elhallgatott, mert a pillanat hosszához mérten már soknak találta a szavakat. Ieszu, apja élettelen
testének túloldalán térdre rogyott, mintha az előző mondatok tonnás súlyként kényszerítették volna
a  földre.  A  Napot,  alig  észrevehetően,  egy  hatalmas  fehér  felhő  takarta  el.  Az  éles  napsugár
kellemesen opálossá vált, enyhe szellő futott végig a part menti fák levelei között, s a madarak
hirtelen énekelni kezdtek, mintha egy láthatatlan kéz jelt adott volna nekik. A csónak oldalához
ütemesen loccsanó víz adta a kíséretet. A két evezős, mint két riadt állatka, legszívesebben rohantak
volna el, messze, de a félelem megbénította őket. Egy hal ugrott fel a vízből, csobbanása vidáman
visszhangzott a madárdaltól átszőtt csendben. Simaszu újra megszólalt, de most már hangjának
áradása oly természetesnek tűnt, mint a napsütötte kék égen átúszó felhők vonulása.

- Látom sokat tanultál apádtól. Nincs miért keseregned. A kalász, ha megérett lehajtja fejét,
kipergeti a szemeket, elmúlik, hogy új élet születhessen. Harcossá akarsz válni? Akkor meg kell
halnod ezerszer. De mától Te vagy a családotok feje. Ezért told vissza a kardodat. Nem én vagyok az,
akit le kell győznöd.

- A becsület úgy kívánja – mondta a fiú ugyanazon a hangon, melytől Simaszu bensőjét nemrég
oly elragadtatás hatotta át. – Tudod Te is.



- Nem, Ieszu, én nem tudom, mert nem tudhatom. Most úgy tekintesz rám, mint egy személyre,
de én nem személy vagyok, én egy történés vagyok.


