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Azt mondták, előbb Lalikát lövik agyon. Topog a cigánylány, könyörög a ki
csiért. A géppísztolyos nem haragszik. Csak lépdel. Csizmája - csaknem vidám
- ropog a hóban. Forradás volt a vállán. Keskeny csípőjű lány volt, megpörgették .
a tengelye körül, térdre esett. Forgóján a' kidülledt izmok csomósak, mint egy
sovány állaté. Hirtelen fölegyenesedett, a kisfiútelbukni látja, megpróbál emelked
ni. Sár fröccsen a hasán, mellén - egy gesztusa sincs - csak a sár.

A raktáros történetei. Kiárusítja a borzalmakat. A vágóhíd Iírája? - a nyú
zott borjúról beszél. "Az emberi test sem iszonyúbb uraim, elhihetík." Ha a lé
l:ek elviseli, a látvány feledhető.

Elhangolt sípok; a kevés levegő épp csak megremegteti őket az emberek mel
Iében. Fölkel a tanár, amellékhelyiség ablakához lép. Lesi a villamosokat. Az
elfutó kocsik másodpercei csak később szilárdulnak meg az agyában. Meghajló
térd a lépcsőn, a könnyű pulóver kék mozdulatai, egymást karelő kapaszkodások
a csapóajtóban.

Rázendít a vízcsap. Fém koccan a porcelánon. A raktáros az \Íj betegnek ma
gyaráz, mutogatja a maga médszerét.
- A tanár részvéte kíméletlen. A fiú megnyugszik majd: a betegség rosszabbo

dásával .megjön a remény, a képzelet lefokozódik, az indulatok lehűlnek, s a leg
takarékosabb gazdálkodás kezdődik gondolatokkal, érzelmekkel; a leszűkült fi
gyelem néhány praktikus dolgot vesz célba, pontról pontra leli meg a közvetlen
és egyszerű dolgok értelmében tennívalóit.

Belép az ápolónő, föl-alá futkos a hőmérőkkel.

Félkézzel, az éjjeliszekrény lapján játszik a tanár, halkan dobol az ujjaival
legalábbis a többiek úgy hiszik -, pedig a billentés érzéki örömét próbálgat-

ja, ahogy az ujjvég pontos akarata érintkezik azzal a parányi élettelen felülettel
az asztalka hűs üvegén. A lefékezett indulat, amely felszabadul ebben a mozdu
latban, fölidézi a zongorabillentyúk tapintásának Ingerét. ami annyiféle, mint a vi
lág összes borainak íze, mindegyik korty más és más. Izmok, idegek és lélek kö
zös munkája testesül meg a finom erőfeszftésben; a kéz, a kar, az egész test len
dületében.

Cédulák, noteszlapok. Egy megkezdett levél. Szakmai jegyzet. "Az évzáró hang
versenyen A. jobb volt, a közőriség csak inspirálta, megmutatta, mít tud. Nem
volt olyan bensőséges, mint a tanterem légkörében, de sokkal csillogóbb, az ís
valami. T. rosszul viseli el a nyilvánosságot, n:ehezen tárulkozik ki, hamis gesz
tusokra viszont képtelen. A trillái érdekesek voltak: azokban atmelegedett a bil
lentése, a technikai bravúrban fölengedett, hogy azután megint csak zárkózott
tárgyilagossággal játsszon: nem tud, vagy nem akar énekelni. Közeli, annyira őszin
te ebben a fogyatékosságban, mintha karjainkban tartanánk ezt a -didergő lányt."

Keresi a jegyzet folytatását. Szórja a cetliket, mintha kártyát osztana.
"Köszönöm az újságot." .
Egy másik cédula. "Szíveskedjék a törülközőt." Ugyanennek a noteszlapnak a

hátán: "Választasz valakit; mi ez? Önkény, a képzelet kegyetlen szabadsága."
Kisöprí a céduláit, megnyugszik kissé. Az enyhület órái ezek, nap süt a kert

felől, kifehéredik az ágyak vasváza a fejek fölött.

- Vizsgára menm IS jobb volna! (Teri Iehelgetí a kezefejét, a csuklóját, hogy
fellazítsa a dermedt ízmokat.)

Ideges vagy?
- Fázom,
- Egyáltalán, lesz ott valami váza?
- Reggel mindig fázom ...
Kirakatok üvegében vonulnak színesen, haloványan. Konzervele lépcsősorain

imbolyog Agi pulóvere; kakaó-dobozok arany tégláin. Zilált bohóc libég át a szí
nen: a virágcsokor. A gladiolusz nyomán egy. hullám, 'feri szőkesége, Ez a revü
átcsap a vakolatra,az úttestre is. Kalácsfényű az aszfalt: az olajfoltokban Velence
patakzik, olvadt paloták. És üvegrajzok a tűzfalakon: kacskaríngók, nyilak, kari
kák, betűk fűzéreí - modern, városi népmüvészet, A házak: tulipános ládák.
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Lehetetlen, hogy ne tudja.
Lehetetlen? (Teri ingerülten nyújtja a szót.)
Tudja, de nem hiszi eL Senki nem hiszi el.
Lelkendezzünk. .. Micsoda dráma!

- A műtét előtt azt mondták neki, nem sok esélye van. Öszinték voltak. Most
is hisz nekik, amikor elhitetik, hogy a műtét sikerűlt, hogy tényleg csoda történt.

- Mindegy mít mondanak, számít valamit? (Kisujjával Ági kezébe kapasz
kodik, egy pillanatig így vonszoltatja magát a járókelők sűrűjében.)

Jó volna túllenni rajta.
- Tízre kinn vagyunk.
- Kinn. Úszok ezer métert, azzal kezdem. Utána olyan nyugodt leszek.
- Nem kell a víz, csak a betonon égni... (Behunyja szemét. Barátnőjére dől,

botladoznak.)
- Vigyázz, a virág!
A fákon túl már látszanak a pavilonok. Teri hátramarad egy lépésseL A ka-

puban topognak.
- Erre gyere, mi lel már?
- Te ...
- Mi van veled? (Ági szájában a gombostű. Zörög a selyempapír kezei közt.)
- Csak te mész be ...
- Ne vacakolj ...
Teri fehéren tűrí a lány hirtelen-kerek szemeit az arcán. A kapunak támasztja

hátát, fejét, makacsul áll. Dombormű a díszes, faragott kapukeretben.

Ágyak vasváza a fejek fölött. Egy taxi robog el - a csomagtartóban ragyog
egy bőrönd - valami fura izgalmat okoz ez is: elfut, mint az a viháncoló gyerek
ott a feje fölé tartott táskával.

Párizsból cukrot hozott a tanítványainak, káprázatos csornagolásban t Kis bí
bor kockákat, ibolya-ízű kavicsokat, hímes, lila és fekete csíkos hernyókat, ame
lyek karcsúak és könnyűek, mínt a piros gyapjúba és fekete habokba öltözött
nők! A mulató bársony-derengésében kibontott cukorkák voltak a lányok is: tel
hetetlen kellett bámulni őket a kárpit sűrű színei előtt. Egy piros köpenyes néger
szolgálta fel a pezsgőt, vagy szerényebbeknek a narancslét jégkockával: bennfen
tesen forgolódott az asztalok körül, helyet kerített az újonnan érkezőknek. bóloga
tott és rendezkedett, mint egy rutinos sekrestyes valami esküvőn. Maga a mutat
vány ; a hintázó - rokokó ruhában állig csipkében, kicsit affektált felfújt bak
fis-képpel. Rögtön melege lesz. Egyelőre a legfelső gombnál lazul a ruha, a kesz
tyűk következnek, csibészesen. cinkos megértést kérő pillantással göngyöli le a
harisnyát. Az abroncs-szoknya heves keringőben válik el derekától, végül tánc
ürügyén, az izmok elemi mozdulatait, a gyönyör reflexeit mímeli - ragyog, s
egy másodpercre rávillannak a lámpák. A produkciót rutinosan, könnyedén bonyo
lítják. Romantika nincs: egyszeruen peregnek a dolgok, mi több, a helyzethez ké
pest ízlésesen, csaknem illedelmesen. (A tanár visszamászik a paplan alá.) Leszáll
a hintáról a szőke, megköszöni a szolid tapsot - "merci, mercí" - jobbra-bulrn
bólogat. A zongorista újra játszani kezd, a lány, fölmarkolt ruháival a karján ha
lad egyedül az öltözők felé. S a kis primitív mosoly az arcán!

Elaludna a tanár, de föltjed. A hajókirándulás. Nézi a türelmesen fuldokló rak
táros még alig kopasz fejét.

Álmodja, vagy képzeli? Három fiú, meg Teri a korlát előtt. Gratulálnak a
hangversenyéhez. bókolnak. Körülfogják - pajkos feszültség - Teri nézi, hogy tör
jön ki a gyűrűből. A három közül kettő ösztönösen enged a leghangosabb har
madiknak: elrendeződnek a szerepek, az a szólista, a másik kettő csak nevetgél
és be-besegít a játékba. Teri megpróbál velük lendülni: van cigitek, srácok? A
szólista kínálja meg: könnyedén uralkodik a lány fölött, egy vékony fonáion tart
ja, csak éppen úgy, hogy Teri köztük maradjon. Homlokát ráncolja, mondatokon
át barátaival társalog, de amint Teri hátralép. egyetlen szóval is visszarántja a
pókhálóba. Lassan körbeforognak. Tánc ez: koreográfus találta ki, - tánc, lassí
tott felvételen. Teri vékony csuklója a levegőben, puhán gesztikulál. Már egészen
felszabadult, haraptat a kenyeréből. Isznak egymás kulacsából.

A tanár rángatja az éjjeliszekrény fiókját. Mit keres? Felül a raktáros is. Ölé
ből - fáradt lebbenessel - lecsúszik az újság. Nem veszi észre.
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Fehér tolókocsi. Halott nő biciklizik a vászon alagútban: feje Ide-oda billen
a gumikerék, a kórházudvar ritmusára. Két öreg tolja, az egyik pipázik. A ka
zánházból macska bújik elő, valamit pörget a fűbe.

Teri a kapukeretben áll - fejebúbján a felső díszléccel -, mintha csak a
magasságát mérnék tornaórán a bordásfal előtt. Kering a meg nemSzűnő csoszo
gásban a főbejárat trafikja körül. Képtelen, fölidézni a közös nyersanyágú pár
beszédeket, amelyeknek belső feldolgozása mindig megfejtetlen marad. Amikor a
többiek elszéledtek mellőlük, s ő fiús hányavetiséggel rugdosta a kavicsokat! El
indultak a fák közül és egyre inkább magukra tekerték a csöndet. A férfi szá
raz, egyenes hangon zümmögött. Merev dallam volt az, valami skála-töredék. Állí
tólag a lábuknak csapódó gaz nevén törte a fejét; a régi takácsok ezzel a növény
nyel festettek valamit. Mielőtt a hajóállomáshoz értek, mielőtt a többiek közé
vesztek volna, végre megszólalt a tanár.' "Hogy van édesanyád?" Mintha mag
nón játszaná vissza, most is hallja gyerekes, kifakadását. ,,0, anyu nem egészen
komplett (pimasz, vagy sírós ez a hangj) - féltékeny rám, Csak eszik meg taka-
rít, eszik, takarít ..." .

*
Ápolónő nyit be, s az ajtó resen bekandikál a gladiolusz. Ági bátortalanul

néz körül. A tanár sűrű fejbólogatására zavartan nevetgél. A néma kórteremben
végig suttogva beszél.

Kérdezi - diákos fontoskodással - melyik Mozart koncertet tanulhatná meg
jövőre; úgy szeretne egyet eljátszani zenekarral.

A tanár kitép egy cédulát 'blokk-füzetéböl, "A c-moIlt ajánlom."
Üjabb cédulát szakít. "Hol fog nyaralni?"
Ági fecseg, és majdnem elsírja magát, amikor vázába helyezi a virágot. A ta

nár mozgatja a száját, tátogat. Ági nem érti.
Ahogy gyufa sercen a skatulyán: szakad a papír. Mintha recepteket osztogat-

na.
Ági kicsit föléje hajol - mulatságos dolog -, titkos levelezés az iskolában.
"Nagyon szép a virág, köszönöm."
"Legyenek jók!"
Gyűlnek a cédulák.
Ági arrébb viszi a vázát, az ablakba teszi. A tanár újabb cédulát firkant.
De mire a lány hozzáfordul, ezt alapocskát besöpri az éjjeliszekrény fiókjába.
Lassan lehajolt az újságért. "Tudod, mi az emberi méltóság ? Hogy egyetlen em-

ber pusztulása felér imíndenkiével, egy egész emberiségge1. Szóval, blöff az atom
háború."

A tanár hallgat, nézi a raktáros fejét, Mi ér véget? Az elégedett szomorúság,
a szorongató öröm? Övéi voltak e lányok: közelükben élt, a feszes közelség. hogy
szavával reflexet csaljon kl belőlük, ártatlan öröm volt, de káprázata e variációk
nak sarokba szorította.

Harsány csend van a kórteremben.

•
Fölszállnak, azután leszállnak a villamosról. Hajó bujkál a hídkorlát mögött.
- Egészen vidám volt. úgy örült.
- A virágnak?
- Meg egyáltalán. És grimaszokat vágott, hogy nem tud beszélni.
(Teri, mintha a falnak lökné társát.) - Rólam .ís kérdezett?
- Mondtam, hogy te is... (A fejét rázza.)
- Gyáva, nem érti, hogy én ...
- Miket beszélsz? (Riadtan nézi a lányt, suttogva belekarol, hogy elhallgat-

tassa.)
Szó nem szakad ki Teri torkából, de hirtelen részeg. A kicsi üvegre gon

dol, anyja altatóira az elsötétült világban. Teherautó lassít, a gépkocsivezető ki
integet a lányoknak. "Hé, csinibabák!" Teri fordultában kőkemény fintorral ne
vet rá.

(Ági szinte könyörögve szól.) - Ne hülyéskedj ...
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*
Úsznak, vacognak. A víz elborítja hajukat, a tág úszósapkák, mint a kopol

tyúk, Újra elmerül, s felbukkan testük a medence falánál a lassú kimerülésig.
A napozóban a fonnyadt izmok mozdulatlansága. A szerteszét heverő cson

tos és puffadt testek.
(Agi még mindig suttog.) - Haláltábor... (Faágyat vonszol a napozó leg

távolibb sarkába.) - Ez szörnyű ...
Teri nem figyel rá. Ledobja a nedves fürdőruhát, a földön hagyja, mint kigyó

a bőrét. Lábujjhegyen áll a faágy csúcsán, a hullám tetején. Az úttestre látni, a
fák közt labdákkal. szatyrokkal vidám körmenet vonul. Könyökölnek. álluk a for
ró kövön. Egy katona bámul föl rájuk hunyorogva, maflán.

, Két komisz kamaszlány. a magasból nézik, dudorászva. Csak a fejük, a válluk
látszile két csík a pánt helyén. Csípőik léggömb könnyűek: kapaszkodó kezeikkel
gyíkként tapadnak a falra, hogy ragyogó súlytalanságukban föl ne repüljenek.

MAKRAI GYULA VERSE

Sirató

Az anya nem ismeri meg fiait
nem ismeri meg a kínban elsárgult anya
a kórház porcelán közönyébe falazott édesanya
utolsó szigetre kivetett öregasszony
nem ismeri meg fiait kiket kínban világra nyitott
nem ismeri meg az utolsó állomás hályog-ablakán keresztül
az édesanya
nem ismeri meg fiait
ifjúsága édes örömét a fiúkat
méhéből kiszakadt gyermekeit
kiknek sohasem volt ,elég ,az étel
a lábasról a zománcot is levakarták
a mindig éhes birkózó-verekedő gyerekeket ...

Allnak négyen a fehér kaloda-ágy
előzetes koporsó körül csak állnak
mint gyertyák a ravatalon a négy fiú
négy gyertya eleven fénnyel didergő

hajlik a négy gyertya
a ravatalra
jaj édesanyám ne hagyj itt édesanyám
bocsáss meg nekünk te sárga gyökér
te fekete gyökér te kín gyökere
ne hagyj itt édesanyám
ne hagyj gyertyáidat a. fehér ravatalnál
1le hagyd itt gyermekeidet
ne hagyd őket a sistergő magányba kivetve
ne hagyj te sárga gyökér
ne lökj ki dühös orrszarvúk közé pocsolyába
ne lökd ki gyermekeidet
ne legyünk gyertyák fehér ravatalon
jaj édesanyám fekete gyökér
adnám vissza a véred drága véred mit adtál visszaadnám
jaj édesanyám jaj szegény öregasszony
a te utad nem fordul már soha vissza
a te utad is a gyalázatos Törvénynek engedelmeskedik ...

hog'y váltalak ki a kínból fehér kalodából édesanyám!
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