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Antonio Vivaldi

   Vigad a pór, táncolva, énekelve, 
   a bő termést örvendezőn fogadja, 
   ma még Bacchus borától víg a kedve - 
   holnap álomba hamvad majd vigalma.
   Minden vigadjon, dalra, táncra kelve! 
   Legyint a langyos légtenger fuvalma, 
   a gazdag évszak mintha integetne: 
   édes álomból szép gyönyörbe csalna.
   A vadászok hajnalban útra kelnek, 
   kürttel, puskásan, alvó falvakon túl 
   vadat hajszolva jó nyomot követnek.
   A megriadt vadállat puskaportul 
   prüszköl, rohanna, ám futása sebzett, 
   bukdácsol még, aztán a fűre fordul.
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Vagyis az arc olyan volt, mint Pepéé, csak egy kicsit öregebb Pepéé. Hát ez meg ki? 
És ha Pepe, akkor meg mit keres még itthon? Már rég a gazdaságban kellene lennie! 
Egyáltalán mi folyik itt? 

Kikászálódott az ágyból, és a tükörhöz lépett. Róza nézett vissza rá, csak egy kicsit 
idősebb kiadásban. Az aranyhaj kicsit fakóbb volt, a szép arc meg kicsit ráncosabb, 
de a búzavirágkék szemek ugyanúgy csillogtak, mint máskor. „Szóval tényleg igaz! 
Mondják, hogy huss, úgy elröppen az ifjúság, hogy észre sem vesszük, de sosem hit-
tem volna, hogy ilyen sebtiben!” – gondolta az asszony, és már jöttek is az emlékek: 
hogy milyen szépen éldegélnek Pepével, hogy a gyerekeik, Matteo meg Rita már 
felnőttek és elköltöztek az erdőszéli házból, és már csak ők laknak itt Bolhással meg 
a többi állattal, ami kicsit unalmas, de ez van. Bolhás – mintha megérezte volna, 
hogy a gazdi rá gondol – álmában mordult egyet. Róza az alvó ebre nézett, aztán a 
mellette álló, gyümölccsel megrakott kosarakra… Hirtelen beugrott egy friss gon-
dolat is a sok emlék mellé: hiszen ma van az ősz ünnepe, mikor dallal és főleg tánccal 
búcsúztatják a nyarat, a sok munkát, a forróságot, és köszöntik a pihenést, a szelíd 
őszt! Van, aki friss cipót, van, aki rétest, más meg sültet hoz, ők meg Pepével a gyü-
mölcsfelelősök. Róza sóhajtott egyet, aztán nekifogott, hogy ellássa az állatokat meg 
a napi teendőit, és elhessegesse ezt a sok kényelmetlen gondolatot a vágtató időről.

Amúgy ezen a reggelen nem csak Rózának voltak kellemetlen gondolatai. Régi 
kedves ismerősünk, Fortuna, a Szerencsehozó sem érezte valami pompásan magát 
a bőrében, ami azt illeti. Egyfolytában ott motoszkált a fejében, hogy a legutóbbi 
kívánságteljesítős programot kicsit túlzásba vitte. Róza most nem szajkózta folyton, 

A harmadik rész – az ősz – a meglett kor zenéje. A pihenésé, az ünneplésé. A mula-
tozók a nyár vagy egy élet kemény munkájának gyümölcsét élvezik, folyik a dínom-
dánom. Ünnepelnek, táncolnak, vigadnak a népek, és persze, ahogy az lenni szokott, 
van, aki a végére kicsit túlzásba viszi az ünneplést. No, ő a csetlő-botló pityókos, 
aki egyik embertől a másikig támolyog, próbál barátkozni, beszélgetni, de már csak 
csuklani tud. Néha elesik, néha felkel. Neki sokkal gyorsabban forog a föld, amit 
könnyebb úgy elviseli, hogyha lefekszik és egy jót durmol.

A második tétel az ő hortyogó álma. Békés, megnyugtató. Végre nem forog sem-
mi, végre stabil a világ. A mi részegünk jót durmol valamelyik asztal alatt. Néha 
horkant egyet, aztán alszik tovább. Tőle aztán történhet bármi.

Az utolsó tétel egy őszi hajtóvadászat. A vadászok készülődése, a lovak izgalma, 
a vágta, a vadászkutyák csaholása, a puskalövések – mindent látunk. És halljuk a 
vadászkürtöket. Aztán megpillantjuk a vadat is. Menekül a hajtók, a kutyák, a vadá-
szok, a lövések elől. A végén pedig a hegedűszó – van, akinek azt hirdeti, hogy 
a bekerített vadat bizony elejtették. Mondom, van, akinek… Mert én úgy hiszem, 
ez az űzött vad felszabadult tánca. Örül, mert megúszta a vadászatot, és mert túl-
járt a vadászok eszén.

Másnap reggel Róza még mindig furán érezte magát. Emlékezett, hogy valami nyug-
talanította az éjjel, de mi is volt az? Nem tudott rájönni, hiába törte a fejét, ezért úgy 
döntött, inkább nem töri tovább. Kinyitotta a szemét, és pont Pepe arcába bámult. 
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hogy mit is szeretne, csak egyszer csusszant ki a száján az a fránya kívánság. Amikor 
pedig rákérdezett, akkor meg csak úgy rábólintott, hogy persze, persze szeretné, 
de látszott rajta, hogy nagyon máshol jár az esze. Pepe meg otthon sem volt, és bár 
eddig is mindig az történt, amit Róza akart, de így kizárni a férfit abból, hogy a saját 
sorsa felől döntsön, nem tűnt teljesen szabályosnak a szerencsehozásban. Fortuna 
úgy döntött, hogy soron kívül működésbe lép. Csak még azt nem tudta, hogyan. Az 
öreganyós módszert már kicsit maga is unta, és előbb-utóbb csak feltűnt volna, ha 
másnak nem, hát Bolhásnak, hogy folyton arra lebzsel. Szóval az anyókás színjáték 
ejtve. – De akkor mi legyen? Mi legyen? – morfondírozott a Szerencsehozó a note-
szét lapozgatva. – Megvan –, derült föl a képe –, ide Sete kell! Holnap elkapom, és 
egykettőre rendbe rántjuk ezt az ügyet – nyugodott meg Fortuna. Becsukta a note-
szét, és ezzel úgy, ahogy van, el is feledkezett az egészről.

Sete amúgy egy őz volt. Egy őzsuta. Még gidakorában került Fortunához, aztán 
valahogy ottragadt. A feladata az volt, hogy terv szerint csávába kerüljön hol itt, hol 
ott, és aztán azon, aki segített rajta, Fortuna is segített. Általában jobban ment ez, 
mint Pepéék esetében, ami kész szerencse, mert nem lett volna jó, ha a baklövéseivel 
pont a Szerencsehozó szoktatja le a népeket a jószívűségről…

Szóval Sete bajban volt, nagy bajban. Persze a munkaköri leírásában szerepelt a 
bajba jutás, de csakis és kizárólag Fortuna felügyelete mellett, és munkaidőben. Ő 
pedig most a szabadnapján került kulimászba. De nyakig! A dolog úgy esett, hogy 
Sete már régen volt szabadságon – Fortuna munkamániája miatt, amit amúgy ő hi-
vatástudatnak hívott –, és ezen a verőfényes őszi napon úgy döntött, hogy kiadós 


