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Pacskovszki Zsolt

MEGSEBZETT ÖSZTÖN
Petn Györgynek

Délután előbújt ugyan egy rövid időre a nap, vakító, fehér fényt ontva a kifutópályára, 
a hőmérő higanyszála azonban makacsul mínusz tizenöt fok alatt maradt: a leheletek 
gőzölögve szálltak felfelé a hideg levegőben, az arcok kék-vörösre dermedtek, a kezek 
meggörbedtek. Alig hetven-nyolcvan méter hosszú szakaszt szabadíthattak meg a jég
takarótól dél óta, és Rusznák egyre idegesebben toporgott közöttük, rájuk-rájuk 
szisszenve vékony hangján:

-  Igyekezzenek már, a szentségit, mindjárt besötétedik...
-  Ha maguk miatt nem lehet itt holnap felszállni, esküszöm, hogy...
-  Csinálják már, Nyika! Miért lazsál?
Nyika nem pillantott fel. Rá-rálehelt kék ujjai hegyére (kezdetben megpróbált 

ugyan kesztyűben dolgozni, de a zúzmarás pamut másodperceken belül odafagyott 
a lapát nyeléhez, ha pedig hirtelen újra elvált tőle, a szerszám minduntalan kicsúszott 
a kezéből), aztán csak kaparta, törte egykedvűen a kifutópályáról a csonttá fagyott je
get; lehelt, tört, kapart, lapátolt; néha megfogalmazódott a fejében valami kérdés:

Megkövesedett az arcom?

Hogy hívták azt a lányt? Egy kávéházban találkoztunk, a Boulevard Saint-Germainen. Egy 
LESPOIR... igen, egy LESPOIR nevű kávéházban. Hogy hívták őt? Hegedülni tanult...

Vajon mit csinálhat Rusznák, amikor egyedül van?

ha pedig már nem jutott az eszébe semmi, megpróbálta felidézni magában Anna Ka
rina mosolyát Godard Bolond Pierrot-jában, vagy verssorokon, regény címe ken, francia 
szavakon töprengett:

jégmadár — martin-pécheur

gyászdal = chant de deuil

Utazás az éjszaka mélyére = Voyage au bout de la nuit -  Louis-Ferdinand Céline regénye, 
eredeti nevén Louis-Ferdinand Destouches. Az anyja keresztneve volt a Céline? A nagyany
jáé?*-

Olykor-olykor azért felemelte a fejét, és vetett egy gyors pillantást a többiekre. Szit
kokat mormogtak a foguk között, a következő másodpercben pedig fojtottan, nyögve 
felröhögtek valamin.

-  Csinálják már, Nyika! Miért lazsál?
Nem válaszolt semmit. Tudta, a hadnagy ott áll majd még egy darabig elhúzott

A nagyanyjáé. (A szerző.)
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szájjal előtte, aztán némán legyint, és odébb botorkál. Az eddig eltelt hónapok folya
mán egyszer sem keveredett nyílt összetűzésbe senkivel; néha, hallotta, összesúgtak 
ugyan a háta mögött: „elvont”, mondták nevetve, vagy: „remete”, vagy valami sértőb
bet, de szemtől szembe soha semmit, mintha valamiért mindenki tartott, félt volna 
egy kicsit tőle, talán nem is annyira magas termete, kisportolt izmai, mint inkább a 
mássága miatt

félelem = la peur 

még a hadnagyok is.

Rezzenéstelen arccal, törődötten dolgozott tovább. Nem sejtett, nem érzett meg elő
re semmit. Tört, kapart, az ujjaira lehelt, lapátolt. Tört, kapart... -  megremegett. Egy
szer csak megremegett. Ijedten egyenesedett ki, a lapátra támaszkodott, és nyelt egy 
nagyot.

A barackkompót?

Görcsösen markolta az otromba szerszám nyelét, és egész testét megfeszítve pró
bálta meg összeszorítani a beleit; a vér hol elöntötte az arcát, hol meg kiszökött belőle.

A barackkompót!

A homlokát kiverte a verejték.
-  Már megint áll, Nyika! Mi az, rosszul van?
-  Baj van -  ennyit tudott rebegni elfehéredett ajkával; ellökte magától a lapátot, és 

szaladni kezdett. Meg-megcsúszott a síkos havon, hallotta, hogy a hadnagy vékony, 
sipítozó hangon utánaordít valamit, de csak futott, rohant, aztán már nem volt mit 
tenni: gyorsan kicsatolta a nadrágsziját, a nadrág szárát a bokájára gyűrte, és oda gug
golt egy apró bokor mögé. A szemét becsukta, összeszorította, hogy ne lásson, ne lássa 
a hadnagyot, a többieket, a nevetésüket azonban így is hallani vélte.

Holdkráter = cratére lunaire

ezt ismételgette magában, miközben lassan, borzongások kíséretében megkönnyeb
bült. Mélyet sóhajtott, megtörölgette magát egy papír zsebkendővel, felegyenesedett, 
és miközben felhúzta, begombolta a nadrágját, a felszállópálya felé sandított. Senki 
nem figyelte... A többiek lehajtott fejjel dolgoztak, Rusznák pedig neki háttal sétálga
tott. Nyika csodálkozó arcot vágott, becsatolta a nadrágszíját, aztán a bokor tövébe 
pillantott, és elsápadt. Összeráncolta a homlokát, kezét a szájához emelte, hangosat 
nyelt.

De hát...

Értetlenül kapkodta a fejét, elképedten meredve hol a többiekre, akik továbbra is 
lehajtott fejjel kaparták a jeget, hol az üres hóra a lába előtt.
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Hol van a székletem?

Úgy állt ott, mint aki lenyelt egy kardot. Mint akit hátba szúrtak. Mint aki mindjárt 
elsíija magát.

Hol...

-  halvány bakancsnyomokat vett észre a hóban, és váratlanul Novákot meg Amingert 
pillantotta meg, akik egy a mellükig érő bokor mögé húzódva álltak, a lapátjukra tá
maszkodva, és görcsös erőlködéssel próbálták visszafojtani a szájukból kitörni készülő 
nevetést.

Nyika bizonytalan lépést tett feléjük. Aminger az arca elé kapta a kezét, Novák pe
dig előbújt a bokor mögül, és megvakarta az orra tövét. -  Keresel valamit, Nyika?

-  Hol van?
Novák ráhunyorított, felhúzta a szemöldökét.
Nyika látta a szeme sarkából, hogy a többiek leteszik a lapátot, és Rusznákkal az 

élen csendben feléjük araszolnak.
-  Hol van? -  ismételte meg remegő szájjal.
-  Mi van veled? -  mosolygott Novák, majd Aminger felé fordult: -  Mi van ezzel, te 

érted?
Rusznák csípőre tett kézzel állt meg néhány méternyire tőlük. -  Mi az istent csinál

nak itt? -  mondta halkan.
-  Elvették...
Novák köhögést színlelve nevetett fel. A többiek lassú mozdulatokkal félkört for

máltak Rusznák háta mögött.
-A  székletem... -  hebegte Nyika.
-  A széklete?! -  Rusznák kikerekítette a szemét. -  Miről beszél maga, Nyika? Mit 

akar ezzel?
Aminger felprüszkölt. Kilépett a bokor mögül, és előrelendítette a lapátját: -  Sze

rintem ezt hiányolja, hadnagy úr...
A hosszú, barna hurka egyenesen Nyika lába elé toccsant.
Rusznák elmosolyodott, mögüle kuncogás, göcögés hallatszott.
Nyika nyelt egyet, meredten bámult a székletére.
A homlokán kidudorodott egy ér, szuszogva szedte a levegőt.
Nevetések, fogak között mormolt megjegyzések, fütty, kivörösült, kaján arcok, ne

vetések, szívdobogás.
Megtörölte a homlokát, az ajkába harapott, tétován mocorgott egy darabig, majd 

a körmével lassan körbetúrta a havat a hurka körül.
-  Mit csinál ez? -  suttogta valaki.
Megszívta az orrát, és felegyenesedett a hótálcával.
A sovány Aminger és Novák arcára ráfagyott a mosoly. A hirtelen támadt csendben 

csak Nyika szuszogása hallatszott. Senki nem mozdult. Meredten álltak. Mintha meg
dermedtek volna a hidegben a testek.

-Jöjjenek -  törte meg félénken a csendet Rusznák. -  Jöjjenek, csinálják.
A szavai azonban megfagytak a levegőben.
Nyika összeszűkített szemmel nézte Novákot és Amingert, és tett egy reszketeg lé

pést feléjük.
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-  Én... -  nyögött fel Novák -  én csak...
-Jöjjenek -  szólalt meg újra Rusznák, türelmetlenül fordulva egyet a sarka körül. 

-Jöjjenek már.
Nyika nem nézett rá. Az arcán mintha halvány mosoly futott volna át. Leejtette a 

hurkát. Határozott lépésekkel ment vissza a kifutópályához, felemelte a lapátját, az 
ujjaira lehelt, és törni kezdte a jeget.

Solange.., Persze, Solange-nak hívták azt a lányt Hegedülni tanult 

mondta magában.
Azok pedig még mindig ott álltak tétován, moccanatlanul, mintha jégbe fagytak 

volna.

Marchall György

SZERETNÉK TOVÁBB ÉLNI

Régen a semmibe tűnt és zsugorodott, harcot itatásokkal
hogy nem bírt egyik kardforma csoportnövényem,
azután egy muskátlim elszáradt. Levelei, a pöndörek sorra lepörögtek,
meredeznek a ceruzavékony, csupasz szárak,
s körülöttük megfehérült ezüsttelenül mind a föld.
Hajszálaim már régóta hulldogálnak, fészek mégis csak 
a talpam alatt gyűlhetett volna belőlük, s homlokomon
rajzolódnak az első pókháló-szálak: s bármily vékonyak is mind, el egyiket sem

simíthatom.
Száraz muskátliszáraimmal írni nem tudok, 
néhány ezüst hajszálammal számolni ki fog?
Gombolyagom ha megszakad -  el- s leteszem néha én is -, 
nem tudhatom, ki veszi föl s szaporítja értőn tovább; 
engem tapostak már eleget, de ez miért oly nagy titok?
Hadd hajoljak feléd, kicsi sansevieria-hajtáskám, 
te megszűrni aligha fogsz; és míg nekem éppen
patológiám csapolják, s veszik szüntelen el, de meg soha tőlem a levegőt, 
te csak szívd magadba, hadd nőj nagyra, ami még 
megmaradt: azt a jó maroknyian kevés föld-erőt.


