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Hernyák Zsóka

Elefánttemető

Nem tudtam rajta segíteni, pedig akkor már kéttonnásra fogyott . Gra-
fitszürke füleit molyrágta lyukak díszítették, bánatos fekete szeméből kö-
vér könnycseppek csurrantak . Pedig szeretem az állatokat, mentettem a 
menthetőt . De Zsizsa, a mélabús elefánt, úgy tűnt, nem figyel és nem fe-
lejt . Sovány farkával elhessegette a legyeket és bömbölt, mint egy elefánt . 
Közben a sírgödörre gondoltam, hogy egy ilyen nagy testű állatnak hatal-
mas gödröt kell majd ásnom, és az ásóm így is csorba, sovány karizmomat 
pedig régóta rázza a láz . Azon méláztam, hogyan tudnám rávenni, hogy 
eleve egy gödörbe haljon bele, ha már úgyis mindegy neki . Zsizsa, nincs 
kedved sétálni egyet?, kérdeztem, de Zsizsának nem volt kedve sétálni, a 
vége az lesz, gondoltam, hogy a gödröt kell idehoznom neki, ami viszont 
még így is kisebb munka, mint egy újat ásni . Maradj itt, mindjárt jövök!, 
mondtam Zsizsának, aki úgy tett, mintha éppen most lehelné ki a lelkét, 
szemét becsukta és sóhajtott egy nagyot, rázkódott, aztán kisimult . Ha-
lott vagy?, kérdeztem, de nem volt halott, mert válaszolt, és én elindul-
tam keresni egy otthonosan tágas és földszagú odút, Zsizsa végső nyughe-
lyét, ami remélhetőleg nincs messze, és könnyen szállítható . Nem is olyan 
messze találtam egy földrakást és mellette egy összkomfortos gödröt is, 
ami bár kicsi volt, jó néhány pozitív tulajdonsággal bírt, profi munka volt, 
úgy is mondhatnám, a falai simák voltak, mint a márvány, és természe-
tes trágyaszag lengte körül . Van itthon valaki?, ordítottam bele a gödör-
be, és bár nem válaszolt senki, mégsem volt üres, a fenekébe egy borzcsa-
lád halt bele, egymás mellett nyújtózkodtak, mint a szardíniák a doboz-
ban, két nagy és három kicsi halott borz . Az isten áldjon meg benneteket, 
kívántam, és már indultam is tovább . Kellett neked ilyen nagyra nőnöd?, 
bosszankodtam húszpercnyi séta után, éppen akkor, amikor megláttam a 
második gödröt, ami innen nézve kellően tágasnak tűnt, mellette egy he-
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lyes kis kert díszelgett, zsenge pázsittal és fehér léckerítéssel . Kopp-kopp, 
mondtam, és a gödör fölé hajoltam, amiben ezernyi sárga és hold alakú ku-
kac lebzselt, némelyik felugrott a levegőbe és pördült egyet, majd vissza-
esett társai puha testére . Ti vagytok az első lakók?, kérdeztem, de nem vá-
laszoltak, ezért továbbindultam . Mire visszaérek, bizakodtam, a sárga ku-
kacok talán Zsizsára költöznek, leeszik róla a súlyfelesleget, így könnyebb 
lesz szállítanom, ha úgy hozza a szükség . Félórás séta után találtam rá a 
harmadik üregre, de túl szűk volt ahhoz, hogy Zsizsa oda költözzön . Az 
üreg fenekén narancssárga massza bugyogott, és amikor egy követ dob-
tam bele, sisteregve nyelte el . Az üreg falai feketék voltak, mint a kátrány, 
és fényesek, mint a kőolaj, és bár Zsizsát soha nem szerettem különöskép-
pen, ilyen helyre akkor sem költöztetném, ha a bejárat mérete megfelelő 
lenne . A fekete üregtől nem messze találtam rá az ideális nyughelyre: be-
járata széles volt és könnyen megközelíthető, mellette málnabokrok, fene-
kén pedig egy barna bundájú hím medve . Nekivetkőztem és leereszked-
tem a gödör fenekére, hogy kihúzzam onnan a medvét, felszabadítva a la-
kájos vermet Zsizsának . Amikor megmarkoltam a medve bundáját, az fel-
hördült, és a sovány karom felé kapott . A könyök alatti részt leharapta, és 
véres fogaival vicsorgott felém . Elnézést, nem tudtam, szabadkoztam, és 
csonka kezemet az ég felé emelve próbáltam kimászni a csapdából . Mi-
kor ép kezemmel sikerült fogást találnom a gödör falán, felhúztam ma-
gam, de a medve nem elégedett meg távozási szándékommal, íves karma-
it a nyakam alatti bőrbe vájta, és térd alatt leharapta tehetetlenül himbáló 
lábaimat . Diadalittasan üvöltött, én pedig nagy nehezen felhúztam csonka 
testemet a talaj szintjére, és kúszni kezdtem . Két nap múltán értem vissza 
Zsizsához, a kúszástól a hasam és a nemi szervem környékéről lehámlott a 
bőr . Vércsíkot húzva magam után közelítettem meg a két tonnát nyomó ál-
latot, aminek testét a várttal ellentétben nem borították be sárga dögkuka-
cok . Hogy vagy?, kérdeztem, és Zsizsa súlyos fejének bólintásával jelezte, 
hogy egész jól . Indulnunk kell, mondtam, látod, mivé lettem, tettem hoz-
zá, és hosszú győzködés után sikerült rábírnom, hogy a hátára fekhessek . 
Lassú és súlyos léptekkel haladtunk az erdő mélye felé . Zsizsa fejét leszeg-
ve bandukolt, én pedig érdes, szürke bőrébe kapaszkodva próbáltam a he-
lyemen maradni . Egész nap utaztunk, mire elértünk a célunkhoz, Zsizsa 
leendő otthonához, amelyet hosszú kúszásom alatt néztem ki neki . A föld-
be vájt verem akkora volt, hogy Zsizsa többedmagával is kényelmesen el-
nyújtózkodhatott benne . De úgy tűnt, a kényes állatnak nem felelt meg 
új otthona, hevesen rázta a fejét, és ledobott a hátáról . Pedig még társasá-
god is lenne, mondtam nyögve, és Zsizsa kelletlenül belenézett a verembe . 
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Tágra nyílt, sötét szemében tükröződtek a verem alján pihenő, hozzá ha-
sonlító és tőle eltérő testek; apró és szőrös testek, nyúlánk és sikamlós tes-
tek, érdes és fakó testek, amelyek, mint a kirakós darabjai, egymáshoz si-
mulva egyetlen, tarka képpé álltak össze . Onnan, mutattam a kép egy üres 
pontjára, hiányzik még egy kis szürke . Zsizsa eszeveszetten kapkodta a fe-
jét, és farkával gyors ütemben csapkodta a gödörből felé szálló legyeket . 
Ne kéresd magad, tudod, mennyi munkám van ebben, kérdeztem tőle, de 
úgy tűnt, nem érdekli, ormányával csupasz hátamra csapott, én pedig ép 
karommal próbáltam elhajtani a Zsizsa faráról felém szálló legyek raját . 
Nézd, milyen otthonos ez a hely, győzködtem, és a tőlem telhető leggyor-
sabban kúsztam be a gödörbe . Az ott pihenő vörös és fakó testeken halad-
va mosolyogtam bizalmasan Zsizsára, de ő továbbra is csak rázta súlyos és 
szürke fejét, és fékevesztetten csapkodott a farkával . Jó, ha ennyit ér ne-
ked a munkám, akkor maradj magadra, mondtam sértődötten, és a verem 
fala felé kúsztam, hogy kimásszak . Zsizsa azonban továbbra is rázta a fejét, 
úgy tűnt, nem felejt, és ahelyett, hogy kihúzott volna, megfordult, és farát 
felém mutatva távolodott a veremtől . Az erőm teljesen elhagyott, meg sem 
próbáltam felhúzni magam, elvégre, ahogy mondtam is, ennél otthono-
sabb nyughelyet nemigen találni a vidéken . Helyette lassan és biztosan ha-
ladtam az ernyedt testeken, amelyek közül néhány hasonlított rám, néhány 
pedig teljesen eltért tőlem . Komótosan közelítettem a gödörfenék nyuga-
ti oldala felé, ahol emlékezetem szerint van egy csonka törzsnyi üres hely, 
ahonnan hiányzik még egy kis vörös .


