
2\. KILENCEDIK GYOMOR Irte. Szarka Géza

Alig gördült le a véres függöny, alig tértünk vissza faluról romos Jakásunk
'ba, rövidesen vendég jelentkezett az udvaron. Ehesen és esengve bámul reám
kerek szemével akkor is, mikor megcélzem egy kővel. Félreugrik. valekant
egyet, és elszánt szomorúsággal néz tovább, mintha azt rnondaná: - Majd
meglátjuk, ki birja tovább? !

A gyerekek kunyerálnak: ne bántsam a kutyát, .mert olyan szomorú ku
tyaszerne van", no és "megszólalásig hasonlít a Palló Jenci bácsi kutyájához",

Jenci barátomat Dadhauba hurcoltáJk, ott pusztult el. Kis háza félig rom,
lakhatatlan,' családja elköltözött a városból.

- De mít adunk neki enni? - tör ki belőlem az ellenállás végső tarta
léka. - Nyolc ember - nyolc gyomor. És akkor egy kutyát kilenceddk gyo
mornak? Hisz látjátok, semmink sincsen I Csak dobáljátok azt a tolakodó
-ebet, ez érzi, hogy mi gyenge, .kása-emberek vagyunk!

Nem dobáljuk. aztán slussz! Az a kutya marad.
Mélyített, érdes hang rnondja ezt, a férfiasságet élvező öblösséggel. A

Bányász, a legnagyobb fiú. Csak ő -mer lázadni az apai hatalom ellen. Három
hónapig a dudari bányában dolgozott a háború vége felé. Most aztán - a há
ború elmúltával is - Ikemény és érdes, mint egy igazi csillés.

- Aztán majd te eteted fiam, jó? !
- Etetem hát ... etetik .. -, etetjük mi.nd, de ezt a kutyát nem lehet el-

kergetni, apu! Hátha tényleg a Jenci bácsié volt? Úgy látom farkas egy kis
kuvasz beütessel. Az én zsánerem.

Tényleg rnond valamit a gyerek. Jenci kucyájának is volt ilyen fehér folt
a mellén. Szinte átmelegít a gyerek önzetlensége. Neki is zörög a csontja az
éhezéstől, a szívem összefacsarodik, ha 'reá nézek. Persze se zsír, se tojás, se
cukor, csak egy kis lisztünk van, kevés szárazbabunk és egy csésze olajunk.
Nyolc éhes szempár vizsgálja egymást.jnem kenvérféltően, kannibálrnódra, ha
nem egymást tébtve, a sorsközösség végzetével lelkünkben.

Azt hiszem, én már idegeimet fogyasztom tápládék gyanánt. Alig bírok
járni. Valami neuritist rnond az orvos barátom, - "éhes vagy", - mondja
tréfás komolysággal -, "a fogyókúra most nem látszik célszerűnek". Fáj a lé
pem tája is, de a legfájdalmasabb a lelki kín: mi lesz a hat növő gyerekkel?
Mindig a népes család jurdctöje voltam és rnost nem tudok aludni éjszaka az
aggodalomtól és az önvádtól. hátha egész életem egyetlen nagy tévedés? ! A
bárányka-elmélet, úgy látszik, megdőlt. Itt vannak körülöttem éhesen és cse
nevészedve tévedésem áldozatai, gyermekeim, akiknek puszta léte vádol, hogy
tán mégis másoknak van .igazuk, akhkmem engedték világra születní gyerme
keiket, és rnost ,nyugodtabban,felelősebben tudnak szemébe nézni egy-két
gyereküknek, rníg én az eltitkolt önvád és a polineuritis poklában loínlódorn ...

Még szerencse, hogy a Bányász néhanapján hoz egy kis gyümölcsöt alkal
mi munkáért, de semmi .kalória, semmi evési öröm nincs benne. És most még .
-ez a kilencedik gyomor is ?

De az emberfia úgy se tud semmit se adni a gyerekeinek, hát Iegyen meg
Ja kedvük! Elkereszteljük a kutyát Nincsen-nek, ez tökéletesen kifejezi a két
oldali állapotot. Van egy nagy ládárrk, ezt oldalára fordítjuk, és szalmát de
szünk beléje. Egyelőre .megfclcl vkutyaháznak. Kívánesi vagyok, hogyan viseli
majd a Nincsen a mi megnyúlt bőjtünket ? .

Semmi kedve nincs hozzá. Már a második napon csontot rág, noha nálunk
híre-hamva sincs az ilyesminek. "Ismeret'len tettesek"-től kapta. Valahogy híre
ment az utcában, hogy mi a ny J1c éhes száj mellé egy gazdátlan kutyát is
befogadtunk, nohát "nekik sincs mit enni, aztán még kutyát is etetnek, nosza
adjunk neki !" .
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Már mínt a kutyának. így lett a Nincsen csontcsászár. Még velőscsontot is
látunk nála néha, ezt biztos vágóhídi embertől kapta, Pálmkáséktól. Suttyom
ban 'csorog a nyálunk. rníkor befutnak a kutyabarát edények. Az ember haj
landó volna elfelejteni a maradékok moslékí jeIJ.egét, - dehát még se Iehet,
már a gyerekek rníatt sem! A Nincsen tökéletesen "békebeli" ssínvonalon
kosztol, még el is áshat csontot, ami kutyáélknál körülbelül a disznóölésnek
felel meg. De hol vagyunk mí a disznóöléstől ? Még a csirke is csak álomkép,
és nem tudunk megkapanntaní egy nyamvadt gerlét sem, pedig kacagnak. tur
békolnak tömegével a Tomokon és a fákon. De ha egyszer Iégpuskánk sincs !

Karnerék megtoldják a Nincsen porcióját egy 'kis kosár körtével. Ez ne
künk szól, köszönjük, Nincsen! Borosék nyolc cső kukorícát küldenek a kutya
lakomán kívül. Már nem tejes, inkább szegfejes. de jól töm, és laktat. Nincsen
ezért is dicséretet kap. A Bányászra is esik egy kis dicsfény, egészen nagyfiú
lett, míntha legalább is egy magányos rtigrist szelídített volna meg, vagy egy
jól tejelő tehenet kötött volna el valahonnan. A Nincsen vakon engedelmeske
dik neki, rníntha érezné, Ihogy ott az erő és a pártfogás. De valamennyien
megszarettük a fogadott kutyát, Éppen hogy csak beszélni nem tud, - a sze
mével cselekszi azt. Pacsst ad, és "aportiroz", persze csak követ vagy fa
darabot.

Egyik n8lP aztán megszakadt ez a furcsa szimbiózis. Eltűnt a Nincsen.
Reggel még elkísérte egy darabig a Bányászt, míkor ez földiszederert ment
egy barátjával Seregélyes felé {vért izzadtunk az aggódástól, hogyaknáTa ta
lálnaJk lépni, nagy harcok voltak arrafelé). Estefelé épségben jöttek meg a
fiúk egy-egy .karma szederrel, de a kutyának híre-hamva sem volt. Azt mondja
a gyerek, lemaradt tőle, igaz, meg is dobálta, mert nem jó, hogy olyan messze
elkujtorog 'hazulról ...

Mikor vacsorához ülünk, előhúz a tarisznyájából egy jó darab sonkát,
testvérekközött is több egy kidőnál.

Hált ilyen szedrek nőnek a seregélyesi mezőn? Előlegben összeszalad a
nyálunk, az éhes szemek mágnesesentapadnak a halványpiros illatos húscso
dára. Apró, gyöngyöző felkiáltásak kisérik a gyerekszájakból a sonka meg
dicsőülését, amint az húsvalóságából a fogak malmán keresztül vérré és szép
optimizmussá őrlődik. Még ének is hangzik fel, dünnyögve, hálával, szinte
valami elfelejtett ősemberi szertartás hangulatával.

- A telt gyomrok himnusza, - sóhajtom majdnem boldogan feleségemnek.
Csak a Bányász hallgat.
- Mi van veled. Öcsi? - kérdem később négyszemközt,
- Semmi.
- Úgy hallgatsz- Te, '" te titkolsz valamit.
- Én ? Titkol ... Hja igaz, eladtam a Nincserit a senkáért.
Egy pillanatra szíven ütött a dolog. Sajnáltam a kutyát, és haragudtarn a

gyerekre. De aztán elgondoltam: mennyire szerethet bennünket és a gyomrát
ez a gyerek, hogy kedvelt kutyá]át eladta? ! Gyomrát? Az életét, az életünket
szereti! ... Milyen ikaverriás a szeme az éhségtől, mínden bordája kilátszik,
ha pőrén van, de ilyen a többi is. A feleségem egyetlen nagy szem, az én
neurítísem erősödött, mázsanehéz a lábam, üresek a csontjaim, - ilyen lehet
az éhtifusz első stádiuma.

A gyerek el van keseredve.
- Ilyen gyalázatos az élet! - kesergi. - Rosszabb vagyok az állatnál. •
- Legalább rendes embernek adtad el ?
- Valami telep-őr itt a fa-telepen.
- Akkor talán jó lesz az ellátása.
Odabenn nem mondjuk meg a kutya elárultatását. Minek ízgassuk a 50n-
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kán elgyönyörödött kedélyeket? Ismerem a népemet: a szívén keresztül nézi a:
világot.

f:jfél felé felébredek. A gyerekek is nyugtalanul hánykolodnak- A sQII1ka,
a szokatlan gyomorvendég boszorkánypilleként nehezedik az álmukra. Csak az:
egyéves, édes kicsi jövevény álmodja nyugodtan sonkatlan álmait.

Egyszercsak kutyaüvöltés hangzik fel az udvaron. Egy rövid elő-vakkantás.

után hosszú fájdalmas vonítás. Valami iszonytató, szivdöbbentő szorongás és
elhagyatottság van ebben a farkasüvöltésben, az ember a halál misztériumát
érzi. Nem mozdulok a helyemen, hátha más nem hallja.

Most két..három elő-vakkantás, köhögő követelés. - csak aztán következik.
a velőkig hatoló vonítás.

- Apa, hallja? - suttogja a vaságyról a Bányász. - Azt hiszem, a
Nincsen.

- Eh, dehogy! Aludjál csak, biztos, valami szomszéd kutya.
Az üvöltés többször ísmétlődík, nehéz elviselni. Ezek az apró elővakkan

tások, ezek jellegzetesen a Nincsen "repertoár"-jából valók. Te szegény pára..
te, talán rosszul bánnak veled új !helyeden, és most visszajöttél a Júdásokhoz.,
hogy számon kérd az árulásukat ? !

A legnagyobb csendben .kiosonok a teraszra. A Bányász a sarkomban van.
- Ott, '" ott a diófánál, - suttogja a fülembe, - Ott, ahol a csont-

raktára van.
Valami tényleg mozgolódott arra
- Nincsen ! - Szólítom melegen,
Apró vakkantás, lihegés, az öröm halandzsája. Nem lát minket, jobb is.

így sötétben jobban rejtve marad a bűnünk, Ebben az ösztönös ostobaságban
ringatjuk magunkat. Az apró becstelenséget jobban elrejti az ember, rnínt a
nagyot.

A kutya a sűrű orgonabokorban elkezd csontot rágni, majd elhalkul. Reg-
gelre hült helyét leljük. Talán csak érzékszerveink játéka volt az egész? Most
már el kell rnondanom a családnak az egész kutyaügyet a senkától a vonításig..
A gyerekek - ahogy .vártarn, - zúgolódtak a Nincsen elvesztése rriiatt, az any
juk arca azonban ragyogott: legalább hatféle kutyabetegséget elsorolt már, amit
elkaphatnak a gyerekek a kutyától - a galandféregtől kezdve a tűdőféregíg ...

Két vagy három éjjel nem jelentkezett a Nincsen. Nappal sem látta senki.
sajnos, elterjedt a híre "a kilencedik gyomor eltűnésének", ezért elmaradtak
a szeretetlábasok is. Nincs kutya, - nincs étel. Ez csak logikus.

A negyedik napon megint felhangzott a vonítás. A különbség csak az, hogy
most legalább féltucat elővakkantást művelt, az ária rábeszélő része tehát
meghosszabbodott, és sokkal drámaibb, mint eddig volt.

- Ingerült, - mondja leverten a Bányász. - Istenem, rrii lakik az ilyen
állatban! Nem érzi ki, apu, a szemrehányást a vonításából ? A csalódást a·
piszok emberben. És ez a piszok én vagyok.

- Nincsen, :kicsi kutyám ! - kérleli a sértett lcutyát, De az nem jön ki a
bokorból, csak a szeme parázslik, és megvető vonításat hallatja, rníntha azt
möndaná: - Kupeccel nem tárgyalok !

Mikor másnap is megismétlődik az éjféli számonkérés, szörnyű kombiná
ciók érlelődnek meg bennem: hátha veszett az a kutya! Vagy talán tényleg
a Jencié volt, és a hontalanság hónapjai alatt annyit szenvedett, hogy időnkint

rnegvadult ?

Nem lehetett már bírni. A gyerekek is fel-felébredtek a kísérteties voní
tástól. és Mária, a középső, lkimondta a rnisztíkus női sejtelmet:

- Hátha a szegény Jenci bácsi szellemét látja szegény?
Emlékeznern kellett Maupassant kísértet-kutyájára is, ezért nem nagy

meggyőződéssel tíbtakoztam a feltevés ellen. Nem maradt más tennivaló, mint
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'elmenni a futelepre, a kutya új gazdájához. Nincs több félkilométernél, ennyit
.az én neuri tisem is elbír bottal támogatva.

Valahonnan ismerem 'ezt a félkarú Nyirí bácsit. Az öreg tempósan szűrí ki
.a szór' a csibukja mellől, rníkor a kutyát előhozom:

- A Nincsen? Ja, az el nem mozdul mellőlem éjszaka. OlJan fürge, aikár
a sügér.

- De nálunk vonít fél-éjszaka!
- Ez? Ez? E'bbion nem! Itt fjutJkároz a telepen, hásze ki se tud menni!

Én óránként körüljárom vele a telepet ... Szóval, öcsém, - fordult a fiamhoz,
- megérte a két sonkadarabot.

Micsoda ? Ennyire tévedtünk volna? Emberek bilokációjáról hallottam
már, de kutyáéról nem. Egyszerre 'két helyen? Vagy az öreg elalussza néha az
ellenőrző órá t ? !

Ahogy 'látom, a Ikerítésen bizony vannak dugott rések, amelyeken át ügyes
kutya kisurranhat. Nem vallatjuk tovább az öreget. A Bányász odamegy a
kutyaólhoz, és nyájasan Ikaptatja az állatot. Nincsen először rávícsorog, aztán
az örömtől szinte megveszve ugrál a láncon. No jól van, te bilokációs kísértet
kutya, nincs baj !

Az a két darab sonka is szeget üt a fejembe, de nem vallatom a fiamat.
Elvégre éhes voLt a pajtása is meg az övéi is. "Ha neked van, legyen más
nak is !" - így szól valahogya bányász-evangóhum.

Már jól augusztus végén jártunk, mikor beállított hozzánk az öreg Nyirí,
Megszökött a kutya ! Két napja nem látta, azt hitte, ide tanyázott. Mikor meg
tudta a valóságot, igen elángyorodott, O csak félembernek érzi magát éjjel a
kutya nélkül. Harmadik szornszédunk, Pálinkásné, friss értesülést hozott a
Nincsenről. Tegnapelőtt - eltűnése napján - látta az' utcán a Budai úton.
Vakkantott is egyet örömében, mikor őt meglátta (csontbarátság fűzte őket

egymáshoz még a ,,'mi ídőnkből"), de aztán tovább rnent, már mint ő, Pálin
kásné. Alig ment ötven lépést, találkozott a sintérrel, amint 'hurokkal a kezé
ben settenkedett a járdaszélen a vaskocsija előtt ...

A sintér! Mindnyájunk arca elborult. Az öreg Nyíri hürnmögve búcsúzott.
Mí közünk is van már mekünk ehhez a kutyához ? ! Hisz már nem a mienk!

Jogilag nem, az bizonyos, de érzelmileg a miénknek valljuk továbbra is. Mí
voltunk {számára a béke első szigete a véres háború után. Á Bányász jóvol
tából 'nálunk ismerte meg újra az emberséget, amit utoljára Jencinél élvezett.
Örjítő avra gondolni, hogy ez a nemes jószág a sintér zsákmánya lett! Drót
háló a torkán .. " behúzzák a vaskocsiba. és viszik a vágóhídra.

A Bányász estefelé elszaladt a sintérhez a Felsővárosba. Nem engedték be.
Miért is nem jelentettük be a szegény kutyát mindjárt az első napokban a
városházán ? ! Fizettünk volna érte akkoriban - mondjuk - ötvenezer pen
gőt, tíz tojás árát, és kapott volna a nyakára egy bilétát, ami a sintértől meg
mentette volna.

Alattomos merényletnek tartom elvenni az életet egy jóhiszemű, ártatlan
lénytől csak azért, rnent a gazdája véletlenül nem váltotta ki a bilétáját, .és
mert bőre van, amit 'úgynevezett kultúrcélokra használ fel a homo sapiens.
Mintha engem - mondjuk, - a ruhámért vagy az arcom színe miatt ütnének
le egy andalgó alkonyi sétán ! ...

így kúsznak megriasztott gondolataim Jenci barátom felé. Öreá is így tör
tek a fegyveres pécérek.

A Bányásznak is valami hasonló dolog jár a fejében.
- Azért, apu, piszok dolog a háború! Ilyen mészárIást!... De miért is

hurcolták el a Jenci bácsit?
Ismered a modern tragikum-elrnéletet. Nem kell tragikus vétség a hősnek,

elég, ha sokkal kiválóbb, mint a környezete. Felfalják a törpék ...
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Megálltunk, mert a bottal is nehezen jártam.
- Tudod, mire gondolok töprengő óráimban? Hogy az ártatlan megölt

rni lliók vére felkiált az égre. Azért olyan süket velünk szemben ... vagy mit
beszélek? Minden borzalmasan összefügg. Orvosi nyelven szólva toxinmérge
zésben szenvedünk.

A gyerek próbálja emészteni, amit mondtaen, Az ilyen bányát" járt ember
nek élesebb a valóságérzéke, mínt az élet sodrán :kívül élő, szobaí embernek.
Talán az ő lelke filmjén is átcikázik az elhurcolt gyermekek, mindent sejtő

asszonyok éskétségbeesett férfiak arca!
- Mondja, apa, miért nem próbálták a felnőttek megakadályozni azokat

a förtelmeket ? Ha én nagy lettem volna! ...
Keserűen kell mosolyogmom. Elnézern a gyerek kiéhezett, legyengült

alakját.
- Jenci bácsi sorsára jutottunk volna, - rnondom csüggedten.
Rám néz. ,Talán felméri a szemével. mi lenne, ha ez a romember :nem

lenne, - ha nem látná riadt, mindentől iszonyodó szememet? Aztán csak
ennyit mond:

- Jenci bácsi az hős, ugye? Vagy vértanú?
Nem tudok felelni. Lehet, hogy rnind a kettő.

Reggel szégyellősen jelenti ki a nyolc gyomor képviselője, hogy nincs már
ennivalónk, csak egy kis olaj meg néhány marék <liszt van "raktáron". A je
gyeket is mind bevaltottuk már. A tojás darabja húszezer, a lóhús már két
százezer körül jár. Ki bírja ezt? Könnyek pásztázzák az arcát. Ez pedig nagy
szó. Mert lefogyva és éhezve is mindig rnosolyog, erőt ad nekünk és az egész
szornszédságnak, - de iha nem tud enni adni, akkor nem bírja a harcot ...

Megvártam, rníg elmegy valamiért, aztán megszöktem a Bányász tarisz
nyájával. A parasztnegyed felé baggyogtam botomra támaszkodva. Erre van a
sintértelep is. A magunk életét egybekötöm a Nincsen életével,

Uram Isten, Iehet, hogya felismerhetetlenségig leromlottam ? Alig ismer
meg valaki. Senki sem .kérdezl , mit akarok ilyen romtesttel meg ezzel az üres
tarisznyával ? Megismertem egy újfajta köszöntést:

- Adjon Isten, nekünk sincsen!
A szétlőtt és szétbombázott házak mint szétrúgott kockajátékole hevertek

az út mentén, és csorba Iogakkal suttogtak:
- Nekünk sincsen!
Széilőtt harckocsik hevertek az utcákon és páncéljuk odvas résein sipí

tották felém:
- Te sánta emberkutya, nekünk sincsen!
De ugyanezt mondták az ép házak lakói is, még pedig különböző hangle

tétben: panaszkodva vagy síránkozva, fagyosan vagy mellbevágó kőzönnyel.

Siettem onnan el.. nehogy szánalmamban nekik adjam az üres tartsznyámat.
Valaki rnegszólalt mögöttem:
- Tudtarn !
A bányász.
- Mit tudtál, fiam?

.- Hogy maga unegszökik hazulról ilyen állapotban, - .'. és hogy ilyen a
paraszt.

- Ne ítélj, hogy ne itéltessél !
- Ugyan apa! Maga jól lecsúszott a parasztjaival! Glóriát font a fejük

körül, és most hiába zörgéti a gyufaskatulyáit meg azt a pár nyamvadt ciga
rettáját, - a paraszt szóba se áll, el se kezd ennyivel cserélni, mi meg dögöl
hetünk éhen! Csak akinek nincs, az érti meg azt, akinek nincs!

- Ne folytasd! Mit keresünk akkor itt? AJkinek van, az nem Ad. Akinek
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nincs az adna, - de nincs, mit! Ez őrület! Ez nem lehet igaz. Ez szofizma! .. _
Hát lopj unk, mí ? !

A fiú lehorgasztja fejét az éhezéstől öreges arcával.
- Lopni? - motyogia, - mit?
Kiértünk a hosszú gazda-soron át a mezőre, Gyilkos aszály égette a harc

kocsiktól sebzett, hullafoltos rríezőt. Itt-ott néhány csenevész lóhere-petrence·
kuporgott ritkás, agyoniárt, kisült kukcrícaföldek mellett, amelyeken csak mu
tatóban zörgött egy-két cséve. Gazos parlagföldek megtek lövészárkoktól és
tankcsapdáktól megszabdalva. Éhes egerek ezrei futkostak lábunk körül, és .
nyüzsgött a töméntelen szöcske meg a tücsök, az aszály bomlott muzsíkusai,
Mintha ezek is pattognák:

- Nekünk sincs! Nekünk sincs!
Egy darabig szótlanul nézzük a kiterített mezőt, aztán halkan felszakad

belőlem:

- Mondd, Öcsi, mit keresünk itt?
A gyerek nem tud szólní. Ha tudnánk is lopni, nincs mit. Inkább adni ké.e

ennek a vérző, üszkösödő földnek.
- Látod, fiam, igazságtalan voltál az előbb a paraszttal szemben. Hát lehet

ebből adni? Ennek a földnek is neuritise van, mint neikem. Ez is éhes. Vagy
már halott.'.

Könnyek lazítják meg a hangomat.
- Csak semmi könnyezés, öregúr! - adja az erőset a gyerek. - A föl

dön végig kell vágni ekével vagy ásóval! Ki kell belőle húzni, ami benne van!
Szóval üres tarisznyával kell hazamennünk. No legalább nem feledke

zünk meg a kutyáról. Képzeljük el, ha tele 'volna a tarisznyánk, - szegény'
kutya talán elfelejtódne ! De így?

- Ott 'a sarkon a kisközben a sintértelep, - mondja izgatottan a Bányász.
- Most aztán nincs pardon. Maga üljön le, apuka, arra a nagy kőre, hisz alig
áll a lábán. Én majd benyomulok akárhogy is, aztán hozom a kutyát,

- Ha még megvan. - mornnoIom magamban, úgy hogya gyerek ne hall
ja. Leülök az ámyékbavJó húsz perc múlva jön a Bányász, de kutya nélkül.
Ellenben a tarisznya meg a szütyő (ezt ő hozta) degeszig van gyenge hajú,
szűzies nyári rózsakrurnplival. Tojást is villogtat felém egy papírzacskóból
szinte részeglllten a sikertől.

Varázslat ez?
A tudatom "cenzora" először mégis a Nincsenre kívánesi. Nincs a telepen,.

hangzik a válasz.
- És a krurnplí meg a tojás?
- Az? ...
Elkomorult az arca
- Te csak nem? ...
- Hogyhogy ? Mi az, hogy "csak nem ?"
....,.. Csak nem ... csórtad ?
A döbbent arcon akarva-akaratlanul mosoly fut át, amibe egy kis fölény

is vegyül. .

- Nem merí kirnondaní ugye, hogy loptarn ? ! ... hahaha, csak azt rnondja,
esórtam.. Persze így szebben hangzik, úriasabban ! Hát tessék tudomásul venni,
hogy én se nem loptam, se nem csórtarn. hanem kaptam! A tarisznyát, meg a
szütyőt meg kellett tömnöm !

- Kellett? Nem értem. Te bemész egy halálra ítélt kutyáért a sintérhez.
és kijössz onnan két tarisznya krumplíval meg egy stanicli tojással - kutya
nélkül! ... Te ... te, csak nem a kutya , '. ára? Júdáspénz ?

A gyerek rám néz, és nem felel. De a szeme azt mondja, ha nem volnék:
az apja, hát rám rohanna. Kivesz a zacskóból egy tojást, óvatosan leütí a ku-
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.pakját a tarisznyaszí] csattjában, aztán egy hajtásra 1cihörpenti.· Dörzsöli a
hasát.

- Mennyei ! Aldott vítamín ! Magának is jó volna egy hajtás koncentrált
tyúkvitamin ! Becsszavamra, mint a pezsgő!

Mikor legyíntek, megvesztegető ügyességgel még egy tojásra törvényt tesz,
.az arca egészen kifényesediik, szinte azonnal vérré vált a kiéhezett gyomorban
a tyúkvítarnín, - "etesd a bestíát !" - gondolom magamban.

- No és Nincsen? Amíért bementél ?
- Mondtam már ... azt mondták, ők már nem ölnek meg többé dróthálós

kutyát . " Fogadalmuk van ...
Bamba felelet. Lehet megmámorosodní két nyers tojástól ?
Bemegyek a gyepmesterhez. a :tl.ú értetlenül cammog utánam. Gyászruhá

ban az egész ház. No ez nem újság. Sok házban divat a fekete szín.
Hummelné, - így hívják a gyepmester özvegyét, - megismer, és felfakad

benne a tályog, ami a gyász mögött van. Kisfia benne égett a síntérkocsíban,
amíg ő a Bakonyban járt krumpliért. Játszottak, és a pajtás bezárta a kis
Imrust a vaskocsíba, és meggyújtotta a kutyáknak szánt alomszalmát . " Ű

volt a kiskutya . . . .
- Csak vigyék azt az átkozott krumpli t! - nyögi az asszony szinte ré-

mülten.
Most már világos előttem a krumpli és a tojás rejtélye!
- Soha többé nem hozunk kutyát avaskocsiban ... a fiam koporsójában ...
Menekülni akarok a fájdalom házából, ahol úgy sem tudok vigasztalást

adni, rnert közhely volna, vagy gúny, - eszembe villan, hogy a szomszéd ut
cában van elhurcolt barátom romos, elhagyott háza is, - a tragédia tömör
jelenvaló, - mondom, kavarog bennem valami, amit nem lehet kimondani, 
már a kilincsen a kezem, mfkor kutyavínnyogást hallok.

Megcövekedik a lábam.
- Van még rab kutya? - kérdezem meglepődve.

- Egy-kettő, .míg el nem viszik.
tgy leltük meg a Nincsent.
Szinte a másvilágról jött vissza.
f:s mentünk haza hármasban. Eiül a Bányász a krumplíval meg a kutya

viháncolva, ujjongva az újra megtalált élet miatt. Bennem nem tud megérni
az öröm. Bénítja a lelkemet azok sorsa, azoké a millióké, barátoké és ismeret
leneké, akiknek vaskócsivá változtatták az Isten szabad egét.

-
NÉMEDI ISTVÁN VERSEI
SZűLETÉSNAPOMRA

Minket nem dédelt születésnap.
Nem hullt virág, se csók, se dal ránk.
Mintha sohsem születtünk volna,
dolgoztunk, mintha meg se halnánk.

Onnepi nagy csokor helyett volt
saprőnyél és szapora zápor.
Sokszor bizony a nevünk napján
kaptunk ki istenigazából.

Igy volt, de már vigasztal6dunk.
Nyilik felettünk új, derűs FJg.
Gyógyfürdős rossz epénkből lassan
elpárolog a keserűség.
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