
A FALAK F;NEKELNEK l r t a Dallos Sándor

Foltozem a kabátom, s a tű meg-megakad az össze-vissza foltozott
szővet göcsőrtjeiben. A pincében ülök, ahdl lakom, a fény benéz az ab
lakon, kint lábak igyekeznek tova, s nekem már olyan prakszisom van
ebben, hogy ahogy varrás közben fel-felpillantok, két lépésből megálla
pítom, hogy ki lehet az igyekvő láb gazdája. Csöndes és kontempláció
foglalkozás a foltozás; szeretek elbabrálgatni vele, mert közben mindig
elgondolkodom.

Délután háromnegyed négy lehet, március elej'e van,a tetőkről dől

a viz, de még hideg van. A pince különösen nyirkos, így hát fűtök; a for
gácsláng morogva zúg, s a nedves szén, ahogyamelegtől szétfakad, néha
akkorákat pattan, mintha revolvergolyó került volna a parázs közé. A
kályha szélén kis kölcsönzött kék fazékban langyosodik a vacsorára való
tej, még nem forr, de innen-onnan már duruzsolni kezd. Korán szoktam
vacsorázni s lebúvok a pokrócom alá, hogy kevesebbet fogyjon a villany.
Most még jól látok itt az ablaknál, akármeliták templomtornya még pi
ros a lenyugvó nap fényétől, és bent a sarokban már gyülekezik a homály
és hovatovább a falak is énekelni kezdenek. Mert a falak este énekelnek.

Nem lehet megmagyarázni, miért, de határozottan hangjuk van. Fi
nom, elnyújtott zümmögésük, mint egy távoli, nagyon távoli ének, mely
nek csak a dornínánsa reszket el idáig, valami halk, folytonos pengés,
mint mikor az acélhúrt fújja gyengén a szél, drótkórusok zümmögése
vagy a téglák parányai jajgatnak az öt emelet súlyától. Nem túdja az
ember. Gyakran gondolok arra, hogy talán a falakban keresztül-kasul
vonuló villanydrótok erezete adja ezt a különös hangot. Talán a generá-
torok és dinámók zúgnak el idáig? .

De az is lehet. hogy csak a magányosság hangja ez.
Mert végtelenűl magányos tud lenni az ember. Ilyenkor este, mikor

már a fény bizonytalan s a dolgok elvesztik határozott körvonalaíkat,
minden irrealitásokba téved, az anyagok lényege eltelik mesével, a fa-o
lak elkezdenek énekelni, s az ember egyedül marad. J ó lenne, ha ilyen
kor ez vagy az, ismerős, ismeretlen vagy akár egy rendőr is rányitná az
ajtót, de nem jön senki sem. Ez azaz idő, mikor mindenki társaságban él,
utcára megy, elkészülődik vagy éppen hazatér, míndenki önmagával van
elfoglalva, a nappali dolgok elhagyják az embert, s az álom még nem
jön. ül csak a homályosuló ablaka alatt, gubbaszt egy rossz' kabáttal az
ölében, a kihült tút már rég beleszúrta a foltba, s míg egyre jobban terül
rá a sötét, érzi, hogy lassan-lassan szinte kihül és sziget Lesz az átmele
gülő dolgok között. Idegen és sziklákból összerótt sziget, valami vulkáni
eredetű, holdbeli kráterszirt, melyen meghasad a szél, világűrbeli egyedül
valóság. Se állat, se. semmiféle élő nem érzi ezt, csak az ember.

így van ez minden este. Ma is. ülök itt s elgondolom: valami nehéz
testi munka lenne jó, őtkilós kalapáccsal állni az izzó vas előtt s zukální
hajladozó derékkal. míg a mcster kiskalapácsa cifrázva ugatja a tempót
az üllőn, nagy sinvasakatt emelni huszadmagammal, bányában dolgozni
pislogó mécs mellett, de befogni a testet, ebben élni, mert a szellem sze
parál, s a test, az izomritmus összehoz, hasonlóvá tesz és bajtársiasságet
nevel. íme, most hamarosan megjön ide, a főlöttem levő lakásba az esz
tergályos, jó fáradt, megmosdik, megtörli ugráló izmait a durva kender
törülközővel, barackot nyom a gyerekei fejére, megkérdi a feleségét, mi
lesz a vacsora, aztán rágyújt, beigazítja a rádiót s zenét hallgat. A fű

szeresnél megkezdődik az esti forgalom. Az ócskavasas most zár be. Az
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udvari suszter igyekszik, mert estére szóló postamunkáia van. Az asz
talos kezében dalol a fűrész, s jó gyantaszag van körülötte. És így tovább,
és így tovább. A test nem hagyja el az embert, a fáradtság olyan, mínt
egy barátságos pipa, leül az ember, s az izmai, melyekkel egész nap igye
kezett, meaélnek neki és szóval tartják, rokonságot szálaznak közte és a
Viilág között. .

Ezeket gondolom, megrakom a kályhát, a tűz bőgni kezd, megint
odaülök az ablak elé, hallgatom a siető lábak kopogását, s közben föl
főlnevetek. mint egy harmadik személy, hogy milyen gyalázatosan egye
dül vagyok. Nem fáj ez, inkább szórakozás, alapjában nagyon jól megszok
tam ezt, talán még szeretem is, hisz az ember az odvas első fogát is meg
szeréti lassan, ha nem nagyon fáj, s elnézegeti s tudja, mindez nem
fontos, ostoba és gyöngeségre mutatá idegjáték mindőssze; a fontos
az, mi belül van, amit akar az ember. Az egészséges látás és az energia,
amely felmozdulva, kemény, mint a vas, masszív és megbízható, akara
tos, jó férfierő. és persze, ha ütni kellene a következő pillanatban, mindez
villanás alatt elmúlna s odavágna az ember istenesen; ez itt, tudom,
anyám álmodó vére, hanem ütni nem kell, minden dolog a fejt tehén
nyugalmával békés, a falak már valóban énekelnek, s fölpillantva, látom,
hogy az ablaknál egy ázott, piszkos dakszlikutya áll, orrát odatólja az
üveghez, s szemei ragyognak, mintha láz fűrtené öket, s panaszosan nyüszít.

A szemünk összekapcsolódik a félhomályban és nézzük egymást. Moz
dulatlanul bámulunk az ablaküvegen keresztül egymásra, egy villogó sze
mű, kóbor kutya és én. Én csöndben vagyok, s az vékonyari nyüszít oda
kint. Az este itt van már, az utcán égnek a villanyok. A kutya teste hosz
szú, aránytalanul hosszú, s hasa csaknem a földet érinti. A farkát behúzta
a hasa alá, s az inai jóformán kővé meredve tartják. Nem tudom meg
magyarázni, hogy lehet, de olyan tekintete van, mint egy asszonynak.
Mozdulatlanul áll, a szemét rámszögezí és sír. Olyan, mintha meg lenne
mérgezve.

- Gyere be! - mondom előbb csöndesen, hogy magam is alig hal
lom, aztán kiáltok:

- GYeI'e bel
A térdemre csapok, mint ahogy hívni szokták a kutyákat. Aztán fel

állok, az ajtóhoz lépek, felmegyek a lépcsőkön, kinyitom. Akkorra a ku
tya is ott van, áll, majd anélkül, hogy rámpillantana, előreszegett fejjél
lebotorkál a lépcsőkön. A kályhából kivilágít a tűz, a kutya arra tart
zsinóregyenesen, mintha húznák, s elfekszik a kályha mögött a pokrócon.
Nem látom, csak hallom. Különös érzésem van.

- Vendégem érkezett! - mondom. - Jóestétl
Leülök a székre, de most már a kályha felé fordulok s hallgatózem.

Csöndes szöszmötölést hallok míndössze, a kályhában durrog a szén, s a
peremén zsongani kezd a fazékban a tej. Szép konszonancia ezek a csön
des, élő zajok. Élek és nem is vagyok egyedül, hallgatom hát őket, míntha
nyáréjszakai mezőn feküdnék hanyatt, egyszerre kapcsolatom van a vi
lággal, s megindulnak bennem is a mesék, Jó meleg van, egyáltalában
boldogan érzékelem a testemet, s érzem, hogyanyakamon, a carotisban,
telten és egészségesen lüktet a vér. Kellemes érzés. A sarkek sötét öble
puha, s a padlóra gyenge négyszögletes fényt vet a szemben levő emeleti
ablak. Különősen szép a pince most, reszketnek a halvány fények, a ba
rátok templomában litánia lehet, idáig zsong az orgonaszó, de csak úgy,
míntha méhkas lenne valahol a falban, a vérem árad, felülről léptek ko
pognak. Szép minden, különösen meleg; a vendégkutyát figyelem, és nem
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jön téle semmiféle hang. Talán nem is él már, gondolom, felállok és fel
gyújtom a villanyt. A fény szinte csattan, s a lélegzetem elakad, ahogy
a kályha mőgé nézek. '

- Ejnye! - mondom sokára, s úgy érzem, hogy szörnyen meg vagyok
hatva. - Ejnye, kiskutyá.m!

Nem is tudom, hogyan mondjam. Nagy nyüzsgés VIan a kályha mö
götti szőnyegdarabon, öten vannak már. Négy kis hunytszemű kutyakö- .
lyök, ott gyömőszkölődnekaz anyjuk hasa körül, a fényre sivalkodni kez
denek, s az anyjuk nyalja őket. Remeg a szám. A kutya nyöszörög, rám
pillant és elfordítja a fejét. Olyan ez a mozdulat, mint a szemérem. Le
oltom a villanyt, a tüzet nézem s az e&ti csöndben mélyeket lelegezve
hallgatunk egymással szemben ketten: a kutya meg én. Sokáig. Közben
gyantát teszek a kályhára, s a jó szag lassan betölti a helyiséget, Mintha
érett körték hullanának valahol messze iszonyúan megrakott fákról, olyan
érzésem van.

így ülök ott talán egy órát is csöndben, csaknem elalszom. Akkor
felgyújtom a villanyt; a kutya elnyúlva fekszik, a szeme le van hunyva
s négy kis poronty dudál az anyja emlőin boldogan. Kint élénkül a zaj,
félhat felé lehet s fölöttünk öt emelet, tele emberekkel. A kályhában a
hamun átparázslik a hamvadó tűz. Kint március van, március hetedike;
nemsokára igazán tavasz lesz. Kiöntöm a tejemet a fazékból s megfele
zem a kutyával. A csajkámban teszem eléje, és csöndesen eszünk mind a
ketten. A falak halkan énekelnek.

••
MAGÁNYOS SZIGET

Nézd ezt aszigetet:
fölmerül! egyszer a habokból
fú nőtt gazdág talaján és
sokféle tarka virág
(madarak hozták a magját mes~drlSl.)

Hiréből ismerte csak a távoli világot
a nagy hajók útja másfelé vezetett.
Egyszer felszántották a földjét,
hogy hasznos növényeket teremjen
de jobban szerette a haszontalan virágok
lobog6 pirosát, fehér és lila szirmait
még a gyomokért se meakulpázott.

Most újra árva, senki szigete
gyümölcsei a földre hullanak
senki sem köt csokrot virágaiból
régi lak6it elvitte a tenger
emlékük fakereszt jén
ősszel köl!öz15 madarak pihennek.

Ismeretlen kicsi sziget
holnap talán
elmerül újra az Oceánban.

BarSlI Irma
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