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Az óra künn berregett a konyhában, hogy ne zavarja az alvó csa
lád nyugalmát. Csak az asszony hallotta meg, ösztönösen, mintha egy
megszokott kéz a vállán megszorítva emelné ki a hajnali bódulatból. 
Fél 6 van -, gondolta. Fekete haját visszasimította a homlokán. A de
rekában tompa sajgást érzett, puha tehetetlenség fogta le még a két kar
ját. A nyitott ajtón át a szeme a másik kis szobába tévedt, ahol három
ágy állt egymás mellett, akár egy kórházban, vagy menhelyen. És
míntha az a barna fiúláb. amely a test alá gyürt takarón feküdt, míntha
a párnán felrajzolódó leányarc homályos szőkesége erőt, vagy figyel
meztetést sugárzott volna felé, fürgén ugrott le fekhelyéről. Lábujjhegyen
osont be hozzájuk, a fiúhoz és a lányhoz, aki összekuporodott testtel,
gyűrött kis hálóruhácskájában olyan árván és kiszolgáltatottan feküdt
az ágy közepén, akár egy elüldözött mesebeli kisasszony a faleveleken,
amelyeket hűvös éjtszakára egy tölgy tövéhez összehordott a szél.
Aztán a harmadik kis ágyhoz lépett, ahol Gáborka, a hároméves feküdt,
felpúpozott fenékkel, elcsavart fejét pirosan a párnába fúrva. Nézte.
Arcát lágy melegség öntötte el. Pár percig állt igy, kicsit büszkén, kicsit
elernyesztő szeretettel, aztán megrázta a fejét, gyors léptekkel indult
az előszoba felé.

- Edit! - szólt akkor utána egy ébredő hang -, Edit!
-'- Aludj csak Béla, aludjál még - s ujját az ajtó peremére téve,

halkan engedte vissza a kilincset maga után.
Ahogy a konyha felé közeledett, egyre növekedő világosság várta

már, a nyári időszámítás májusi reggelének szürke, munkás világossága,
a mindennapi robot, amelynek egyes mozdulatain nem is kellett többé
töprengenie. Vizet eresztett hát a kávéslábosba, meggyujtotta a gázt.
Az ablakhoz lépett, kinyitotta. Az udvar négyemeletnyi mélységben fe
küdt alatta, szűken és homályosan, mint valami nagy kút betongyűrűi,

amelynek felkavart vize lassan üllepedni kezd. Az első emeleten az
egyik konyhaablak már nyitva volt, égett a. villany, fiók csukódott,
aztán apró zaj, talán csészék, kanalak zörögtek.

- A mérnökné már dolgozik -:- gondolta Edit. Egyszerre úgy
érezte, hogy elmaradt valamitől, hogy megelőzték. Elővette a fekete
nyelű konyhakést, vizzel telt tálat tett az asztalra, s a kosárból egymás
után szedte elő a csírás, fonnyadt burgonyát. Ezt a csendes, kevés figyel
met igénylő házimunkát talán szerette is, A reggeli frisseségben ilyen
kor el-elgondolkozott, szó, mozdulat, kép suhant el három kis gyerme
kének életéből, vagy az ostrom szűkölő napjai, ilyenkor örült annak,
hogy épen, szépen megmaradtak, hogya csapból viz folyik, hogy van
villany, és ég a gáz, fejük felül az akna nem szakította le a háztetőt. És
ilyenkor jutottak eszébe Vranyák igazgatónak intelmei is, felrajzolódtak
az okvetetlenkedő apró gyerekfejek, akiknek meg kell tanítania a betű

vetést. Mert tanítónő volt. Feleség volt, anya és cseléd, aki hajnalban
kél, ebédet főz, iskolába megy, de szive vissza-visszadobban, mit csinál
most odahaza a magárahagyott két kisebb gyerek. És ha délben haza
érkezik, András fiának kezét karjába öltve, akkor csókolja őket szen
vedélyes és örvendező szeretettel: Jók voltatok? Nem történt baj? O,
Istenem! - És befejezi a főzést, ebédet ad, takarít, hogy rend legyen,
mire az ura a hivatalból visszatér, aztán mosogat, uzsonnát készít, haris
nyát javít, gombot varr, de félre kell tenni a tűt, mert elkövetkezik a
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vacsora. Utána lecsutakolja a három gyereket, ágyat vet, fektet s a
konyhában várja már a mosatlan edény, meg apirosszélű lavórba gyüj
tött apró gyerekfehérneműk. Hát megint este van? O, nem, már tizen
egy óra elmúlt és amikor éjfél felé kimosott, ráncos ujjakkal, derekát
fájditva bújik a díványra. ajándék-e az az öröm, amely férje testéből

felkinálkozik? Az öröm kötelesség, az élet kötelesség, lenyúzódni, rom
lani, vénülni. adni kötelesség. A teste-lelke úgy nyúlik el ezeken a
szúró, hegyes kötelességeken, mint ahogy a fakír fekszik a deszkán át
vert szögeknek hegyén, sértetlenül, de kényelmetlenül. Az ostromlott,
a szenvedő Budapest igazi hősei a családanyák - bókolva mondták ezt
neki is, de a hősökre legtöbbször csak mások büszkék, a hős komoran
hallgat, vagy szomorkásan elmosolyodik.

Edit mosolygott és hámozta a burgonyát. Tejes színű viz csordultig
töltötte meg már a tálat, sok száj, sokat eszik.

- Jó reggelt I Itt a háziszolga.
A konyha ajtajában a férje jelent meg. Két karjával fogott fel egy

halom cipőt.

- Már felkeltélj
- Hogy a csodába ne? Negyedhét elmúlt.
- Jaj Istenem, hozd csak hamar a tejport az előszobaszekrényből.

Vizes a kezem.
- Már megint krumplit hámozolt - Kérdezte Béla kicsit kötődve,

kicsit komoran.
- Paprikás krumpli lesz ebédre, de frissen csinálom, csak előké-

szitek mindent.
- Már megint krumpli. Bab, krumpli, bab, krumpli. Hol az a kulcsj
-- Rajta lesz a szekrényen.
De nem volt rajta. Az előszoba asztalán sem volt. A bőröndön sem.

Béla akkor négykézlábra állt, hogy a földön keresse. Hirtelen ingerült
ség fogta el. - Nem birom ezt a reggeli hajszát -, morogta. A tenyeré
vel dühösen dörzsölte borostás arcát. És ahogy már szemrehányó sza
vakra készen indult a feleségéhez, a fogas egyik kampójára akasztva
megpillantotta a kulcscsomót. - Na, ez az, mert nálunk semmi sincs
a helyén!

Mire a tejporos üveggel a konyhába lépett a frissen főtt rozskávé
szaga terjengett a levegőben. Az ingerült, éhes állat benne is valahogy
megcsillapodott. Az ablakhoz állt, fogta a cipőket, letörölte róluk a port,
s egy kis rongydarabbal lehelletszerűen hol barna, hol fekete krémet
kent rájuk, szükség szerint. - Jó reggelt, jó reggelt - köszöngetett a
szomszédoknak, mert a konyhák egyszerre elevenek lettek, ki ingujj
ban, ki pongyolában, ronggyal, cipőkefével, tollsöprűvel kukkantott ki
az udvarra, mozgott, járkált, serénykedett. És mikor a sebészorvost is
ott látta a konyhaablakban a második emeleten, amint két apró gyerek
cipőt kefélt, Bélát megsuhintotta a nagy sorsközösség gondolata, meg
vigasztalódva fütyülni kezdett.

Nyüzsgés, lárma fogadta a szebában. András nyomban elkapta a
cipőt, a földre tottyant vele, füzője szétfoszlott végét nyálazta, hogy a
lyukba beletaláljon. Emőke féllábon ugrálva kereste elveszett harisnyá
ját, közben hol énekelt, hol jajgatott. Gábor, a legkisebb gyerek maga
biztosságával verte ágya rácsát: Ortöztessenek för! Ortöztessenek för!
No mondom! - kiáltotta makacsul, mit sem törődve anyja csitító
szavával: Mindjárt, míndjárt, csak szétrakom az ágyneműt.

Vermes Béla rosszalóan nézett végig sarjadékain. Andrásra rá
is szólt: .
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- A székre ülj föl, ne- a földön kuporodj, te maflaI - aztán össze
szedte ruháit, bevonult a fürdöszobába.

Mikor a férfiönzés félórás szertartása után borotválkozva, meg
mosdva, tempósan felöltözve családja körébe. visszatért, már az asztal
nál találta őket. Maga is leült. Zsírral kent meg egy szelet kenyeret,
beleharapott, feketekávét ivott hozzá, lassan kortyolva. Edit meg hol az
órára nézett, hol a kíslány szájába tömött egy kockára vágott zsíros
kenyeret, hol Gáborkát biztatta, hogy jól markolja meg a csésze fülét.
Félnyolcat ütött az óra.

. - Már reggeliztél? - kérdezte Vermes Béla fontoskodó aggo-
dalommal.

- Igen, igen - felelte az asszony, egy hajtásra kiitta maradék
kávéját -, nézz a Gáborkára, Béla - és elrohant, hogy megmosakodjék.

Vermes Béla megtörölte száját, tálcára szedte a kávéscsészéket,
kivitte a konyhába. Aktatáskájával a kezében várakozott. András is ott
állt már, iskolára készen, markában szorongatta a lapos tízórait.

- Edit, jössz már?
- Igen, igen, - és kíperdült a fürdőszobából, a tükör elé állt.
- Emőke, Gáborka, jók legyetekl - Kíáltotta, miközben felcsavart

hajába tüzögette a hajtűket. - Az építőkockával játszatok. A konyhá
ban, az asztalon van a lekváros kenyér, ott egyétek meg, ne a szobában.
Emőke vigyázz az öcsédrel Gáborka, te meg ne harapj. :es ne eresz
szetek be senkit. Csak az ablakot nyissátok ki. Küldjétek át Irma nénihez.
Jaj, András, fuss be, nézd meg, be van-e zárva a balkon ajtaja? A bal
konra kimenni nem szabad. Na, mehetünk.

Mindennap így ismételgeti el reggeli intelmeit. Mindennap meg
marad a szorongás a szívében, vajjon lesz-e foganat juk. A folyosón
megáll, becsönget a szemközti lakásba.

- Irmám, - mondja a barátnőjének -, légy szíves nézz át egy
kicsit a gyerekekre.

Férjének meg a fiának cipői már a lépcsőn kopognak, amikor Edit
hirtelen visszafordul.

- Menjetek csak, menjetek előre! - Eszébe jutott, hogy este a
rádióasztalkán felejtette anagyollót.

András türelmetlenül lóbálta táskáját a ház előtt.

- Elkésünk, meglátod Apuka. Ni, hát ez mi?
A fal tövében fényes bádogcsövek hevertek, egy deszkapalló kor

láttal. Olyan volt, mint egy kis hid, ilyet látott a mctoros csónakoknál,
meg sok-sok vastag kötél.

- No végre - szólt Vermes Béla -, kijavítják az esőcsatornát,

nem fog beázni a szoba fala.
- És minek ez a híd?
- Híd? Ja persze, két gerendát dugnak ki az eresznél, arra húz-

zák fel kötéllel ezt a pallót, így rakják fel az új csöveket, hogy ne kell
jen állványt építeni.

- Anyukám, javítják a csatornát - kiáltotta András.
- Az ollót raktam el, - szólt Edit magyarázkodva és mind a hár-

man sietve indultak el a Körút felé.

Emőke végre elrágta a szájába gyüjtött zsiroskenyeret, a horgolt
terítőből egy fehér szál lógott ki, azt csavargatta az ujja köré. Meg
húzta. A szál engedett. Erre megijedt egy kicsít. Eszébejutott a tegnapi
verés. Leugrott a székről. Gáborka a hüvelykujját szopva szaladgált az
asztal körül. Valami dalt dünnyögött.

- Játsszunk! - mondotta a kislány. - Jó?

222



- Jól
- Főzzünkl

Gábor széles ívben megrázta a fejét.
- Neem, neem, játsszunk virramost ...
- Villamost, nem bánom, aztán főzünk. Jó?
Begyakorlott, cinkos mozdulatokkal fogtak az előkészülethez.

Emőke a szoba hosszában egymás elé húzta a két szőnyeget, az volt a
pálya, a sin, Gábor nyögve és kipirultan cipelte oda a két zsúrasztalt,
lefektették a földre. Egy-egy párnát tettek az asztallábak közé.

- Jaj, - mondta Gábor - a rángatótl
A rángató Veres Bélának borotvaszíja volt. Emőke a fürdőszobá

ban a székre állt, leakasztotta, odaadta az öccsének. Gáborka ezalatt a
játékládából előkotorta a "karapácsot", egy darabját a szétszedett, piros
számológépnek, amelyből csak az egyik talp meg az oldalfa maradt meg
együtt. Visszamentek a szobába. A .kíslány a szekrény mellől felvette
három babáját, egyiket Gábor kezébe nyomta, aztán betelepedett ki-ki
a maga kocsijába, a párnára, az asztallábak közé, a babákat az ölükbe
ültették. a kisfiú beakasztotta a rángatót, megverte a kalapáccsal a föl
det, meghúzta aszíjat: - Csin, csin -, a villamos megindult. Sokáig
utaztak így különböző állomásokon át, csín, csint kiáltva, fütyülve, zi
hálva, mint a gőzmozdony, egyre gyorsabban, egyre szenvedélyesebben.
Emőke anyás aggodalommal szoritotta magához rakoncátlankodó két
babáját.

- Aliga! -.:. kiáltotta a kislány. - Kiszállásl
- Nem Arigal Mezőkövesdi Kiszárrás!
- Aliga! - ismételte Emőke elképzeléséhez ragaszkodva.
- Mezőkövesdi

- Aligal
- Mezőkövesd, mondom már - kiáltotta a vérmes kisfiú és hogy

szavának nagyobb nyomatékot adjon, a kalapáccsal fejbeverte előtte

ülő nénjét.
Emőke arca hosszú ráncokba torzult, levegő után kapott, de mí

előtt rászánta volna magát az ordításra, megfordult, kis tenyerével jó
kora ütést mért a megszeppenten és dacosan várakozó öccse képére.
Mindketten sírva fakadtak. Gábor feltápászkodott az asztallábak között,
az ölében tartott babát dühösen hajította a szoba közepére, a papírmasé
fej nagyot koppant aparketton.

- Jaj, jaj a babám - kiáltotta a kislány s az ötévesnek fölényé
vel magához szorítva, elkezdte csépelni öccse fenekét.

Gábor üvöltött, rúg-kapált, karmolni próbált, a dulakodásban ke
resztül estek az asztallábakon, s ekkor kis kan fejével nénje combjához
furakodva, a meztelen húsba beleharapott. A kislány éles kiáltással
engedte el öccsét. Nagy, tehetetlen kétségbeesés szakadt rá. A dívány
hoz futott, arcát a párnába fúrta, vinnyogva sírt.

Gábor könnyein keresztül átcsillant a győztes hímnek büszkesége.
Testét himbálva, néhány lépést tett a villamos felé, megfordult, felvette
a babát, tanácstalanul forgatta a kezében. S mert nénje sírása még min
dig erősbödve töltötte be a szobát, barna szemében a büszkeséget lassan
lassan felváltotta a megszeppenés. Pár percig habozott, aztán lopakodva
nénjéhez ment, a babával. együtt hangtalanul melléfeküdt. A síró lány
ügyet sem vetett reá. Gábor rövidesen elúnta a néma békülési kísér-:
letet. Lemászott a díványról. újból összetolta a két asztalt, a babákat
a párnákra rakta, aztán nagy zörgéssel előhozta fából készült autóbu
szát, egy lovat, két őzet meg egy nyulat; mindegyik játék hosszú mad
zaggal volt ellátva. A madzagokat az asztallábakhoz húzva, sorra be-
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fogta őket a villamos elé. Emőke már félszemmel rendezkedő öccsét
figyelte. .

Különös zaj hallatszott akkor a mennyezet felől. Először Gábor
vette észre, felegyenesedett a nyula mellől. Kövér kis ujját feltartotta:

- Hal
Emőke hirtelen abbahagyta a sirást. Felült. Odafönn tompa puffa

nás, nyikorgás, morgás.
- Ha! - ismételte Gábor, a nénjére nézett és még a félelemmel

játszva hozzátette:
- Ha, mumusok!
A kislány leugrott. Lassan hátrálva, arccal a titokzatos zaj felé

közeledett öccséhez. Gábor végtelen bizalommal fogta meg nénje kezét,
hol testvérének arcát, hol a mennyezetet nézte és amint a karikára nyíló
szemen, az elsápadó bőrön megérezte a szokatlan jelenség megfejthe
tetlen voltát, alig hallhatóan rebegte,

. - Mumusok, mumusok - és szorosan a nénjéhez bújt.
A zaj' erősbödött, dobogás, nyikorgás vegyült belé, igen, igen,

mintha valaki aprókat sikítana. Hiába volt napfény az ablakon túl, ott
künn az utcán, Emőke agyára egyszerre csak ráborult az ismeretlen
padlás fekete árnyékokkal hasított borzongató homálya. Egy-egy lépést
téve hátrafelé, szorosan összefonódva huzódtak az ajtóhoz. -- Nincse
nek mumusok - akarta mégis mondani, eszébejutottak anyja, apja okos
szavai, amikor nagy csörömpöléssel hatalmas ütések zúdultak ott fönn
a falra. Emőke halott fehér arccal felsikoltott, öccsét magával sodorva,
eszeveszetten menekült az előszóbába.

- Irma néni, jaj, jaj, Irma néni!
Ott csüggtek már mind a ketten a bejárat ajtaján, arcukat a rácsra

tapasztották, Emőke képtelen volt a zárban a kulcsot megfordítani,
üvöltöttek, ahogy a torkukon kifért.

Három asszony is futott rémülten a folyosóra. Azt hitték, valami
baj érte őket. Irma is jött tésztás kézzel, sápadtan, a megosztott aggo
dalom miatt. Benyúlt a nyitott ablakon, átfordította a kulcsot, a két
gyerek reszketve kapaszkodott a ruhájába.

- Mi baj, szent Isten! Gyerekek!
- Ott" ott, - szólt végre Emőke, meg-megvonagló kis kezét a

szoba felé nyújtva.
Mi van?

- Ott' - nyögte ismét a lány.
- Csináltatok valamít?
A két gyerek a fejét rázta.
- Hát akkor? Eltörtetek? ...
- Nem. Hallani!
- Hallani?
- Hallani valamit.
- Varramit, igen - szólt Gáborka is felélénkülve, aztán feltar-

totta kis ujját az asszony elé: - Mumusok, igen - mondta rebegve -,
rossz mumusok.

Irma elnevette magát.
- Megijedtetek! Na gyertek, megnézzük.
Előrement. Emőke még mindig az asszony ruháját fogva, követte

őt. Gáborka összekulcsolta ujjait, lassan, félénk érdeklődéssel ment
utánuk. A szoba közepén Irma megállt, hallgatódzott. flles nyikorgás
hallatszott megint, aztán kopácsolás, Bádogot vertek. Az asszony nevetett.

Ez volt az? - kérdezte a t.utásra kész gyerekektől. - 0, ti
csacsikI Bádogosok javítják a csatornát. Új csövet tesznek. Bádogosok.
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- Bádogosokt - ismételte Emőke, fehér arcán megjelent az első

mosoly.
- Hát ettől ijedtetek meg Pintyőkéim? Ni, még milyen sápadt az

én kis rózsaszálam. Nem szabad megijedni semmitől, na és ez a Gabi?
Hát te is? Te fiúi

Gáborka aprókat ugrálva magyarázta:
- Nem mumusok, neem, bádogosok.
Irma ellensége volt minden titokzatosságnak, végleg ki akarta

irtani a gyerekekből az ijedelmet.
- No várjatok! - szólt. - Meg is mutatom őket. - Abalkonhoz

lépett, kinyitotta. A zaj erősbödve tódult be a meleg májusi levegővel

együtt. Gábor egy lépéssel visszahúzódott.
- Gyertek, csak gyertek. Te is Gabi!
A két gyerek kicsit huzódozva követte, aztán a balkonon kitágult

a szemük a csodálkozástól. Csigákon átvetett kötélen lógott egy hi
dacska. A pallón két ember épp az ereszhez kapcsolódó hajlott csövet
szerelte be kissé oldalt a fejük fölött.

Úgy-e - mondotta Irma -, félni nem kell semmitől, a bácsik dol-
goznak. Gyertek most már be, mennern kell. Forr a tésztavizem.

Becsukta az ajtót.
- A tízárait megettétek már?
Emőke megrázta a fejét.
- Hát egyétek meg, mert kikaptok a mamától. És máskor ne csap

jatok ilyen lármát. Ha kell valami, kiáltsatok át, szervusztok
Pintyőkéim!

A két gyerek anyai parancs szerint a konyhában kezdte majszolni
a lekváros kenyeret. Aztán lassankint a szobába szivárogtak vissza
maszatos képpel, egy-egy kenyérhéjat szorongatva. A zaj már nem ré
mítette őket. A kislány kiszedte babáit a villamosból, egy székre tette,
betakarta, aztán a tamlát megfogva tologatta őket az asztal körül, mint
egy kocsiban. Gábor "karapácsával" az autóbuszkereket verte, időn

kint egy-egy élesebb surlódó hangnál, amely már a fal felől hallatszott,
önmagát megnyugtatva, megszólalt:

- Nem mumusok, neem. Bádogosok! Bácsik dolgoznak, jó bácsík,
úgy-e, Emőke?

Az meg egyszer csak abbahagyta a játékot, a balkonajtóhoz futott,
az üvegen át próbált a bádogosokra lesni. Az orra csaknem ellapult, de
nem láthatott semmit. Kétkézre fogta a kulcsot, csavart rajta egyet.
A kulcs engedett. Lenyomta a kilincset. Az ajtó nyitva volt. Emőke

tétovázott. Ekkor a megosztott bűn, a megosztott felelősség ösztönétől

vezetve az öccséhez fordult:
- Nézzük meg őket, jó?
Izgalmában lábujjhegyen ugrándozni kezdett.
Gábor felállt a földről, aprókat ugrálva lelkendezett:
- Nézzük meg, nézzük meg!
- A jó bácsikat - mondotta Emőke anyás leereszkedéssel, Meg-

fogta öccse kezét. Kimentek a tiltott balkonra.
- Bácsi, mi nézzük a bácsikat - kiáltotta Emőke, kapcsolatot ke

resve ezekkel a nagyhatalmú, furcsa emberekkel.
A bádogos beillesztette a csövet, kezébevette a forrasztórudat,

barátságosan mosolygott a gyerekekre.
- Úgy-e, jó itt nekünk! Mi? Hintázunk. Egész nap hintázunk,

úgy ám!
Ellökte magát a faltól, a palló kibillent, lágY' ringással mozgott a

nehéz kötél. Emőke felnevetett.
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- )jn is szeretnék! - kiáltotta.
- Majd megnősz és eljössz hozzám inasnak. Jó?
A csiga megcsikordult. Ernőke már kinyujtott kézzel elérte a palló

szélét, amely abalkonperemét súrolta.
- Vigyázz! _. kiáltotta a bádogos. - Vigyázz a. kezedre!
A kötelek balra tolódtak, a palló becsúszott a balkon falához.
- Elég! - kiáltotta megint a bádogos, de most már a segédjének,

ez tekerte a kötélcsavarót - s egymásba húzta a csöveket.
. Harangoztak.
- No, itt a dél. Abbahagyjuk.
- Felhúzzam?
Nem köll, itt kimegyünk.
A balkonhoz jöttek a pallón.
- Kimehetünk itt, babuskák?
Emőke riadt gyönyörűséggelnézett fel rájuk, bólogatott. A két férfi

átugrott betonperemen. Gáborka a falhoz lapult. Onnan bámulta a két
csudálatos embert, akik motyóval a hónuk alatt már kifelé mentek, át
az előszobán.

A két gyerek magára maradt. Először visszamentek a szobába. Tén
feregtek, nem tudtak mihez kezdeni. A balkonajtó nyitva állt. Emőke

megfogta Gábor kezét, húzta maga után.
- Nézzük meg, nézzűk meg megint.
- Jó, -- mondta Gábor, komolyan, elégedetten.
- Nézd, - szólt a kislány felsőbbséggel magyarázva a dolgokat,

- ez itt a kötél -, megfogta a kötelet -, vastag, erős kötél, látod?
Olyan, mint a hinta, igazi hinta, a bácsik hintáznak rajta.

- Nem a mumusok, neem.
~ Á, dehogy, a bádogos bácsik. Ott csinálták a csöveket. Látod?
- És hintáztak.
- Hintáztak. Jó volna hintázni, úgy-e Gabi? Azt hiszed, én nem

tudnék? - szólt hirtelen. Szőke hajában meglebbent a fehér másni,
ahogy felvetette a fejét.

- )jn is tudnék - mondta Gábor határozottan.
- Á, te nem, te kicsi vagy. De én megfognám a kötelet, hupsz,

fölugranék és kinn lennék a hintán. Nal
- Én is megfognám a köteret, - szólt Gábor. A levegőbe nyúj

totta a karját.
- Köteret, köteret, te csacsi. De én nagy vagyok. Csak hupsz és

fönn lennék.
A szeme csillogott. Hirtelen befutott a szobába, kis székét hozta,

az összecsukhatót, felállt rá, onnan a kötéIbe kapaszkodva a balkon
peremére térdelt, lassan, óvatosan ereszkedett le a pallóra.

- Na! - kiáltotta diadalmasan. - Mit mondtam!
Gábor csak nénje fejét láthatta, fehér masnis szőke fejét. Zavart

gyönyörűség űlt ki a szemébe. Hüvelykujját a szájába dugta, egyik
lábáról a másikra állva izgett-mozgott nyugtalanul.

A kislány már a deszkán űlt. Előtte a fal szürke, mállott vakolattal.
A cipője orrával el is érhetné. Meglendítette a lábát, hogy a hintát kissé
mozgásba hozza, de a nehéz palló meg sem moccant. Visszahúzta a tér
dét, felállt. A vékony vaskorlátba kapaszkodott, körülnézett. Boldog
volt, büszke. Alatta a platánfák zöldje libegett. Látta az utca végét, autót,
kocsit, ni és ott befordult a villamos. Mégis egyszerre nyugtalanság
fogta el, mintha valami furcsa húzás suhanna át a fején. Jobb volna ki
menni innen, vissza, vissza. S ahogy a balkon betonjára akarja emelni
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a lábát, érzi, hogy ólommá lett a teste. A szeme még mosolyog, csak
a két keze markolássza görcsösen a korlát vasát.

Együtt jöttek ki délben az iskolából. András sápadt volt, karikás
szemü, elnyúzta a délelőtti tanítás. A gyerek sovány arcocskája szinte
ijesztően betegesnek látszott a májusi fényben. Vermes Béláné össze
számolta pénzét, tiz deka vajat vett a fűszeresnél. - Neki - gondolta -,
csak neki ad majd belőle, meg Emőkének. Gabi elég kövér.

- Siessünk - szólt a fiára -, ne húzd a kezem, gyerünk!
Persze, mindig sietni kellett, de mindennap újból olyan különösen

nyugtalan. Ugyan mit eszelt ki mára az a pajkos, szeleburdi lány. Szét
fejtette a horgolt terítőt? Kítörte megint egyik széknek a lábát? Nem
baj, csak velük ne történjék semmi sem. Nem lehet ezt kibirni idegek
kel, ezt a délelőtti feszültséget, ezeket a szörnyű délelőttöket. De hát
az orvos két hétre kitiltotta Gábort az óvodából, mert impetigója volt,
genyes kis kelések a combjain. Most már nincs rajta több. Holnap
beviszi őket az óvodába. Inkább értük szalad két utcával tovább, csak
vége legyen ennek az izgalomnak is.

Már a ház elé értek. Az asszony tépelődésébe elmerülve, be akart
fordulni a kapun. De András rántott egyet a kezén. Két ember állt pár
lépéssel tőlük felszegett fejjel, izgatott beszédben, s akkor egymásután
álltak meg a járókelők, az egyik azt kiáltja: Fel kell menní, felmenni,
de nyomban.

'- Nézzük meg anyuka, mi van ott?
Edit visszalép a kapuból, a járda közepére megy, felnéz.
- Isten!
Tenyerét a szemére csapja, egy pillanatra bénultan áll, aztán re

kedten, suttogva mondja, miközben megrázza egy ismeretlen férfi karját;
- Csak ne kiáltsanak, ne kiáltsanak, az Istenért!
]js fut, fut fel a lépcsőn, a lépcsőn fel és át a fordiilókon, nem érzi

a szúrást a bordái közt, fel a fépcsőn és nem érez fulladást, viaszszinű

arccal fut a lépcsőn, a végtelen kárhozaton át, merev tekintettel, kezét
előrenyújtva, mintha egy zuhanó pilletest alá tartaná a tenyerét és csak
lépcsők vannak előtte, lépcsők, lépcsők négy emeleten át.

A zárat már úgy nyitja, mint egy árnyék. A táskáját az asztalra
csúsztatva, oson át az előszobán. A nyitott ajtóban meglátja Gábort,
szájában hüvelykujjával, Gábor nyugtalanul himbálja magát. Lábujj
hegyen fut oda, nesztelen. Villámgyorsan kell cselekednie.

- Anyu! - kiáltja a kisfiú. De ő már ott áll, nyugodtan moso
lyogva, hogy meg ne rémítse a gyereket. A két keze, mint egyacélperec:
a kisleány két karján feszül. Emőke az anyja arcába néz, döbbenten és
megkönnyebbülve. Egy lendület, a gyerek lába a drótkötéibe akad, de
ő magához rántja ezt a megmentett kis testet, magához szorítja, szinte
bepréselné a bordái közé. Beviszi a szobába, a díványra teszi le óvato
san, akár egy beteget. Aztán mintha felocsudnék, egy lépést hátrál, nézi,
nézi az előtte ülő kisleányt, akinek szája körül fel-felsuhan a sírásba
reszkető mosoly. Edit arcát megint elönti a viaszos sárgaság. A szeme
merev lesz, a két karja lendül egyet-egyet: - jobbról, balról két pofon
csattan Emőke arcán. Gábor bűvölten nézi őket, lassan húzódik a
sarok felé.

Edit elfordul. Kiáltani akar. Furcsa szorongás fut a torkába. A teste
megrázkódik.

- Ki e... ki - csak ennyi hang tört elő a szájából s mintha a
gerincébe nyulva kitépték volna tagjainak mozgató szálait, ájultan
zuhant el a dívány előtt.
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