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0, ez a súlytalan suhanás! Suhanunk a sárga égen, fehér felhők fölött,
és éhesen kibámulunk az ablakon.

Elmondjuk egymás.nak a régi közös tréfákat és nagyokat nevetünk, mert
ezek a viccek számunkra csak most értek meg a nevetésre. "Emlékszel"?.
Emlékszel? ..." Mindenre emlékezünk. Mi még semmit sem felejtettünk. Nem
volt rá szükség.

Már jó ideje túlvagyunk a felszállás izgalmain. már mindenkit megfigyel
tünk, megcsodáltuk a stewardesst, még a hamutartókba is belekukkantot
tunk . " De hiszen ez mind, mind ostobaság és semmiség ahhoz képest, amit
az ablakon át láthatunk: sárga ég kristály tálban, fehér habcsókokkal. Lom
hán bolyongnak körbe-körbe álmos, hatalmas buborékok. És mi milyen éhesek
vagyunk ...

Rövidesen vége a suhanásnak. Egy hang harangozza már a közeledő vá
ros nevét. Nemsokára ....

Igaz is, milyen városról van szó? Mondd csak, hol is vagyunk tulajdon
képpen? Elindultunk egyáltalán? Vagy el se indultunk, csak megérkezni ké
szülünk? Csodálatos állapot. Kinek az életét éljük, hogy itt és így vagyunk
boldogok? Mit higgyünk el abból, ami velünk történik?

Csakis egyetlen kézzelfogható valóságról beszélhetünk: az éhségünkről.

Kisasszony, kérem, két kristálypoharat hozzon nekünk és óriási merítőkanalat.

Igy. Most kinyitjuk az ablakot és merítünk az égből. Megkóstoljuk a sárga
eget fehér felhőivel.

Ahogy kinyitottuk az ablakot, mínden tele lett vanília illattal.

Terítve van
a földszinten takarítónők és segédmunkások,
az első emeleten szakmunkások és művezetők,

a második emeleten mérnökök és tisztviselők,

a harmadik emeleten osztályvezetők és főosztályvezetők,

a negyedik emeleten igazgatók és vezérigazgatók részére.
Étlap

a földszinten: virsli tormával vagy mustárral. egy korsó kőbá

nyai sör;
az első emeleten: burgonyaleves, tejfeles tökfőzelék, fél liter

kadarka ;
a második emeleten: zöldbableves, serpenyős rostélyos, uborka

saláta, csokoládéfánk. ánizslikőr;

a harmadik emeleten: csontleves. főtt marha fartő tört burgonya
val, tejfeles torma-mártás, cseresznyés vagy mákos
rétes, 1 liter badacsonyi rizling:

a negyedik emeleten: kaviár jégen tálalva, erőleves csészében
májpiskótával, halmajonéz remulard mártással,
töltött csirke, burgonyahab talpon, Wellington bél
szín párolt angolos körítésekkel ; paraj pudinggal,
eper- vagy málnahab torta, vegyes gyümölcstál,
sajtos tál, fekete kávé, Törley pezsgő, tokaji aszu,
brandy.

Jó étvágyat!
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Az első sorok után már mindketten a hátam mögött állnak. Fejem fölé
ágaskodva beleolvasnak abba, amit írok. Két óriási böllér. Érzem, hogy iszo
nyú kezeikkel a szék támláját markolják, miközben tollam alól a betűket le
sik, aztán összenéznek a fejem felett - de nem szólnak semmit. Körülöttem
mindent betölt a várakozás.

Ahogyelőrehajolok, gallérom mögé kukkantanak, s a bőrömön érzem
nyughatatlan tekintetüket. Tarkómat leheletükkel perzselik. Hiába is for
dulnék hátra. 4.

Igyekszem elfeledkezni róluk. Amit csinálok - így gondolom -, nem
nekik, magamnak teszem. De hiába; ők ezt a gondolatot is jól ismerik, hiszen
azt is tudják, hogy most a gondolat szórendjével bíbelődöm. Elégedettek,
rnert látják mihaszna tusámat: nem akarom, hogy a leírt szavakon kajánul
vihoghassanak. Sem védekezésem, sem vértanúságem.

Ráborulok a papírra. Ha tudnék, vinnyognék. Nincs egyetlen titkom
sem. J ó volna meghalni egy időre, vagy aludni, nem tudni többé a betűket

s megtagadni ezeket a betű-martalócokat. Jó volna elfelejteni, hogy itt ülök,
hogy ülni tudtam.

Mikor írni kezdek, rögtön éjszaka lesz. Még sincs hová menekülni előlük.

Naptáromat betéve tudják, elszalasztott napjaimat követelik. Emlékeznek
mindenre. De ez nekik nem elég. Ha jól megszedték magukat velem, lopva
kiosonnak. Az ajtó előtt újabb hatalmasok állnak: mészárosok, hentesek, ál
latszelídítők, s azoknak adják tovább suttogva, mit láttak, hallottak odabent.
De azok is odébb lopakodnak, elseppegik még idegenebb, még távolibb som
polygóknak, Csupa suttyomban motozás minden, csupa pusmogó mocorgás,
S mindezen túl vagy mindezen innen van a hosszú-hosszú folyosó, teli a leg
hatalmasabbakkal, s a folyosó végén trónus, aranyozva és kiverve eredeti
gondolatokkal s ítéletekkel.

0, de jó volna fölordítani . a polcaim felé: jöjjetek, könyvek, jöjjetek
gyorsan, nyissátok, zárjátok erős fedeleiteket! Rejtsetek el engem, csukódja
tok rám. Fogadjatok be fehér, hideg húsotokba és mentegetőzzetek helyettem.
Oltalmat keresek az életem ellen.

~

Aetnaita.f'i.s.&.g,
Elhagyott pékműhely. Az ablakok piszkosak, mindenütt szemét és korom.

A sarkokban felismerhetetlen tárgyak. A küszöb mellett halom olajos, kor
mos rongy: egybehajigált véres ruhadarabok. Ennyit talált a rendőrség.

Ez volt a műhelye. Itt lett ő hatszoros gyilkos. A bejáratnál áll. Engem
figyel hideg, kék szemével. Egyedül én tudom minden bünét, és érzem, most
átháramlik rám minden tette. Kimenekülök az utcára.

Azt is tudom, amit a rendőrség nem tud: a pékműhely kemencéjében
egette el a hullákat. A rendőrség soha semmit nem fog találni, csak piszkot,
rongyokat. kormot és kihűlt kéményt. És majd utánam sem talál semmit. Nem
fogják megtudni. hogyan haltam meg.

En vagyok soron. Hallom, már azt híreszteli. hogy az egész városnak
adósa vagyok. Ez a legsúlyosabb vád. Tartozni. Ö maholnap ártatlanná válik
egészen, és gyanútlanul gyönyörködik kínomon. Mind tisztább és bűntelenebb

lesz, rajtam pedig végigömlik minden vétke, lassan, mint a hideg méz. Rette
netesen fázom.

Sürgősen nyilatkozatokat és aláírásokat kellene gyűjtenem, hogy senki
nek sem tartozom. Igy esetleg megmenekülök a vitáktól, verekedésektől és
a késtől.

A néptelen utcán rózsaszín házak felé rohanok. Nem tudok kiabálni, ke
resem a' szavakat. Franciául kellene ordítanom valamit, de egyetlen francia

46



szó sem jut eszembe. A televízió kiáltja helyettem: Au secours! Au secours!
Elzárom. Egy kattanás.

Aztán hirtelen minden jóra fordul.
. Egy görög templomban arany koronát tesznek a fejemre. A kezemben

égő gyertya. Orgonamuzsika.
Feloldozást nyertem irtózatos vétkeim alól.
Elaludtam.

Mindig szerette volna, ha nem nő meg a fia. Nem házasodik s nem kell
osztozkodnia rajta soha senkivel. Olyan marad, mint hathónapos korában.
Csecsemő, akit dédelgetni, pelenkázni kell élete végéig.

Házasságának tizedik évében teljesült a vágya. Az újszülött újszülött
maradt, nem jutott túl a pólyáskoron sem tíz, sem húszéves korában. Az or
vos két évtizeden keresztül hetente meglátogatta őket, és minden alkalommal
azt jósolta, hogy a gyerek nem éri meg a jövő szombatot.

De túlélte.
Az anya önfeláldozását a férj tétlen megadással nézte. Az első években

még tiltakozott, napirenden volt köztük a veszekedés. Lassan-lassan azonban
beletörődött abba, hogya felesége megfeledkezik róla, a házasságuk csak for
mai. Az asszony minden szeretete, gyöngédsége, féltő gondja a kis tehetet
lené volt. Körülötte forgott a világ, ő lett a cél, az értelem, a csodálat.

Erte dolgoztak, szepitették a lakást, mondtak le a jobbnál jobb falatokról,
neki vásárolták tavasszal az első primőröket s hozatták télen Bécsből a naran
csot és adatolyát. Eletük szakadatlan ünnepségben telt, melynek a kicsi vált
egyetlen középpontjává : karácsony, húsvét, pünkösd, születésnap, névnap, há-
zassági évforduló. .

Csupán egy baj volt. A gyerek nem akart megszólalni. Az anya pedig
nagyon várta, hogy egyszer csak legalább annyit mond neki: mama. De so
hasem törte meg a csendet szavaival, legföljebb fel-felsírt néhanap, ha nem
tették tisztába idejében.

Amikor elmúlt húszéves, anyját súlyos betegség támadta meg és két hét
alatt elvitte. Ö némán tudomásul vette hiányát, csak szembatcnként sírt hosz
szasabban, mert nem ült mellé senki este tévét nézni. Az anya helyét azonban
rövidesen elfoglalta az apja. Ugyanúgy tett-vett körülötte, megetette, meg
itatta, cserélte a pelenkáit. Nem sírt ezután sem szombaton, sem máskor.

Harmincéves korában meghalt az apja is. Egyedül maradt a zuglói két
szoba összkomfortos lakásban.

Teltek a napok, múltak a hetek. A padozaton lassan kinőtt a fű, a falak
átvizesedtek, penész és salétrom rakódott a vakolatra. Gombák és pókcseme
ték keltek ki a bútorok sarkaiban.

Ekkor szólalt meg először:

- Oá! Oá!

Szünet nélkül esett az eső.

Fényes volt az elhajított fáskosár, a döglött kerék, az ablakok hámlott
párkánya, a flaszter, az emberek munkaköpenye. Síkosak voltak a villany
drótok, a vedlő. macskák és a kanális rácsa.

Megfigyelte a meztelen, de szemérmes tűzfalakat, amelyek csak a hátukat
fordítják egymás felé, megleste a szénrakásokat a sínek mentén. Benézett
minden üres háztelekre, bozót, lyukas lavór alá, megjegyzett minden helyet,
ami fontos volt neki.
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Ácsorgott a hosszú, vaskeretes ablakok alatt, ahonnan émelyítő benzin
és olaj szag áradt, arrébb a mosókonyha gőze, az öltözők felől pedig izzadtság
s egy kevéske kiömlött kölni párája. Számon tartotta a szagokat, a színeket.
A szürkeséget.

Valahányszor kint járt a gyár körül, penészes kerítések tövében, macska
kövekkel övezett virágágyakat vagy rozsdás vascsövek. korhadt póznák egy
hangú tőmeget kerülgetve - fojtogatra az ősz.

Még nyáron is úgy érezte, hogy novembert játszanak unottan a felhők.

Ásított a világ.
Egyszer aztán leült - megírni. Ihletből.

HIVATÁS
II.

Írta POSSONYI LAsZLÚ

A bíró alig bírta nézni szűkölve szavak után kapkodó fiát. Hatalmas szálfa
testével szemben ez a fiú kicsire sikerűlt, az anyja filigrán termetét örökölte.
Csupa izom volt hajdanán, de széles vállai, mióta pocakosodní kezdett, még ki
sebbé tették. Meghunyászkodásat is míntha csak egyre lejjebb nyomták volna.
Hová süllyedt ez a gyerek, hogy szajkózza a Gemma szavait, rnínt aki szuggerált
álomban beszél, s valahol rejtve mégis tudja, hogy nem mondja az igazat. Bíró
füle volt neki még mostani nagyothallásában is és gyakorolta is az ősi bírói szo
kást, László királyról, az elsőről írta valami régi-régí krónakás, hogy ítélkezés
előtt, rnikor a vallomásokat hallgatta, gyakran lehunyta a szemét. Csak a vádlott
vagy a vádló hangja érdekelte, abból olvasta ki, hamisat vagy igazat állít-e az
előtte álló.

De a fia vallomásakor nem vo1t türelme, hogy ezt az ősi módszert alkulmazza.
Már az is felingerelte, hogy a menye beszélő babának tolja közébük ezt a pipogya
Irátert, de azért a Nicu hangjának remegése meszesedő dobhártyáiban kísértett.

Megpróbálta visszaidézni a hangot, de mínduntalan olyan vérrohamokat ér
zett az agyában, hogy a hang rczgését nem bírta megrögzíteni. Aggályos önkontroíl
ba fogott. Megzavarodott volna? Így kezdődik az aggság, az elhülyülés, a beszá
mithatatlanságba menő második gyermekség? Futnia kellett ki a fagyos novem
'aeri estébe. egyedül lenni s rendezni mindent, mí is történhetett, mit forraltak itt
ellene?

No dehát a fia hangja-e a fontos? Nem a Gemma izgágasáaa. aki most ezt
találta ki ellene? Mint valami időzített bombát helyezte el a vádjait és elfutott.
Es senki sem mer eme1t fővel elébe állani, a hangjával is vizsgázni előtte.

Hegynek föl indult - talán hogy ne lásson embert - és kapkodva szeelte a
léleazotet. A hegyek fia volt, öreg korára is medveként szivós. mázsasan fürge, cam
mogásában robbanékony, s most igazában földühített fenevad. Talán ezért került
most mindcn embert. Ha most elébe kerülne az az asszony ... megint az idegor
vosához lllthatott ... nem, nem szabad él város felé mennie, inkább föl a Fűvész

kertnek, ahol nem igen jár ilyenkor senki. Egyedül lenni mégis a legjobb a vi
lágon, mint az az agg fűzfa ott a dombtetőn egy árva ívlámpa fényében. De az
a füzfa sincs egyedül. vetkezett ágai közé fagyöngy fészkelt, s most téli tarságúban
azzal csúfolja a fát. mintha ő lenne a lomb.

!<ir:socla. hogy került ide a házukba ez a Krojesuk Gizella?' Mcrt hiába csűri

csavarja a nevét. mint ahogya kaméleon változtatja tereptarkúra a színét, csak
Krejcsuk Gizella marad. Mikor Hitler Romániáig nyújtózkodott. egyszerre Gina
von Kreutz ignak híresztelte magát s olyan névjegye is volt egyszer, az Antoneseu
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