
garettát kapar elő, pedig az előbbi még ott füstöl a hamutartőn. Mégsem
gyujt rá, hanem felugrik és kapkodva öltözni kezd. Míntha a mozgása
elindította volna a gondolataimat:

- Várj!
Nem várna, de én gyorsabb vagyok. Kirántom a komódfiókat és elé

bedobok egy ezüst kávéskanalat, Ki vanbelevésve? Hatot vettem tőle,

amikor nem volt állásban. "A családi ezüstöket vesztegetem" - siránko
zott akkoriban.

- l tt a családi ezüstöd. Krommer Irén monogrammjával ...
Száját nyitvafelejti, úgy bámulja a kanalat. Most alatta robbant ar:

.ákna, Lassan visszacsuklik a fotelbe. Nem bírom elviselni az arcát. Há
tatfordítok.

- Ne ülj le. Eredj innen.
- Föl ... föl ... följelentesz ?
Nem fordulok vissza.
- Kinek ? Nagyon rég elfógyott már a Vidonné, született Krornmer

Irénből főzött szappan. Örült zsidólányok meg nem gyűjtenek stafirun
got ... Menj. Hallod, menj már! - Nem akarok sírvafakadni előtte. 
Pusztulj, nem érted!

Végre, bevágódik az előszobaajtó. Nem tudok sírni. Megint hallom il
.szívemet. Valahol van szevenalettám ... tudom már, itt a kisasztalon lát
tam. Ahogy matatok, egy öngyújtó akad a kezembe. Monogrammos női

jószág, ezüst. Kl van belevésve ... ? Szétrobban a fejem. A lábaim nem
akarnak elvinni a vízcsaphoz ... Csengetnek. Ez visszajött. Az öngyujt6
€rt?! Megmarkolom most ... most a képébe vágom! Fölrántom az aj
tót. .. Gyurika. Máris ömlik belőle a szó:

- Hoztam ötöst, Anya l Enekből. És, Anya, a Hoffmannék megint
azt akarták, hogy csúfoljuk a Koszost. De én mondtam, hogy az én anyu
kám mondta, hogy ő sír, ha sokan bántanak egyet ... Miért sírsz, Anya.
mondom, hogy én nem csúfoltam és nem engedtem nekik se, mert én
erősebb vagyok, mint a Hoffmann ...

Letérdelek eléje, hámozom róla a kabátot, csorognak a könnyeim,
ügy csókolom okos kis fejét:

--- Köszönöm, kicsi Fiam, köszönöm ...

ZIVATAR ELOTT

Idegeim idegeim
a sziirke ég oLy aLacsony
vak vásznát kejéli a nád
horpadt tőLe a Badacsony

a sirály röpte is alig
fér el a két kelme között
a Lelkem nagyobb mindenütt
sűrű homáLyba ütközött

a hajó .apró pilte csak
szekrénybe zárt picike moLy
kintrekedt a határtaLan
az aLkony mögött vaLahol

báLákká tornyosul a csend
zsákokba kötve húny a hang
a parton puha pára ül
vattába fúl az estharang

talárt ölt már az éjszaka
egyetlen gombja csontfehér
a semmin függ tekintetem
akár az alvó denevér.

Bittef La{os


