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Miért tisztellek mindenek felett,
Istenanua? E képmásad szemében
hadd valljam meg, szív-ajkad szögletében:
testámentomként művészetemet.

Kereszt alatt ott álltál észrevétlen.
Láttad: letjet harapva szenvedstt.
Ez árát sejtve izzott el életed,
ahogy követted Ot riadt-szerényen.

Király-köpennyé lett sok néma könnyed,
s oltalmat így adsz annyi szenvedőnek,

kik vonsszák végzetűk, mígnem letörnek.

Sokan vannak gyötörtek, öregek.
Nyűvődnek vergődnek, ahogy lehet.
De Anya nélkűl élni nem lehet!

RÁKEL
Irta GERLEI JOZSEF

A nyitott ablakban állok, várom haza Gézát.
Váram? ... Soha nem írtóztam jobban találkozástól. Mintha a halogatás

visszaadna valamit. Pedig négy fal közé zár ezzel a titokkal. Ketrecbe egy óriás-
kígyóval. .

A park fái közt zúg a szél, a teniszpályák vörös porát kergeti. A játékosok is
melegítőben vannak. Megismerem, ott játszik köztük az az őszülő, sovány író is,
akinek bakfis koromban - nyoJe éve már vagy tíz? - levelet írtam. Azóta ámu
lok, milyen gyerekségekből él az ember.

Fél órája vagyok itthon. A székek, a vázák, a terítők, ahamutálcák áraszt[ák
magukból a hideget. Nincs erőm hozzáérni semmihez.

- Ö! ... - Az író elvét egy labdát, csaknem orra bukik. Ez az. Elég egy ra
vaszul ejtett labda, s az ember menten nevetségessé válik, S rm lyen mesterkélten
fontoskodók a regények, ha egyszer kisül, hogy az élet más. Ha egy nap nincs
tovább.

"Tisztelt író úr, bizonyára nem ismer, egy diáklány ír magának ... " S a
válasz? Kurta volt, udvarias, mai szemmel csaknem hivatalos. Mégis, hogy tudott
tíz éven át melegíteni l ... Pedig nem követte semmi.

- Géza! - kiáltok, mert Géza kocsija éppen befordul, s megáll él ház előtt.

Géza kiszáll. A meggypiros kis Fiat a levelek közé fúrja az orrát. Akár egy
kis malac.

- Szia - int fel Géza hozzám az ablakba.
Néha azt érzem, betonból van. Keménység, megbízhatóság. Mégis - hol szá

mítottuk el magunkat? Rólam van szó, igaz, de nemcsak én akartam. O legalább
annyira, ha nem jobban. Sőt - csakis Ő. Mert mindig az a bűnös, aki életben
marad.

- Siess, kérlek, gyere már! - Kihajolok az ablakon, hogy legalább fél testtel
nála legyek. A lázongást, a vádat elsöpri bennem a rémület: meg kell kapaszkod
nom benne. Már csak ő segíthet. Azzal, hogy él, szól hozzám, megcsókol. Hogy
meghallgat. - többet úgy sem tehet.

- Megyek, - S megpörgeti ujján a slusszkulcsot.
A kerítés rácsán gyerekek lógnak, az oszlop tetején egy kisfiú trónol. Géza

megpaskolja a fenekét. Megint ez a biztonság. Mintha előre tudná, hogy egy-két
év múlva az ő gyereke is köztük játszik.

- Örjitő, - Visszahúzódom, de látom, hogy Gézába valaki belebotlik. 
Úristen, csak ez hiányzott!

Másfél éve lakunk itt, nincs ismerősünk a környéken. Ki ez a csapzott hajú,
harsány alak. Nem értem, mit beszélnek, de nem nehéz kitalálnom.

- Megismersz. öregfiú?
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- Ez aztán a meglepetés! ... Hány éve is? ..
- Az egyetemen... rs.ár, hogy azota nem találkoztunk.
S Géza száján kicsúszik: - itt lakom ... Ha ráérsz, gyere föl egy percre! ...

Karja Iöllendüt, mintna az egész hat emelet az övé volna. S persze, én is.
- De Géza! - szalad ki a számon, mert nem hiszek a szememnek. Maga

előtt tuszkolja az idegent, benyornja a kapun, hozza fel a liften. Hallom a fel
vonó búgásá t, a csengetést. Ez nem igaz.

- Vendéget hoztam - ragyog Géza. - Mutatkozz be szépen Mikike! ...
A csapzott fejű a kezem fölé hajol.
- Elnézést, hogy igy betörtem. Kabóc vagyok, alias Míkike,
- Nem is örülsz, hogy itt vagyunk?
- Jaj, dehogynem! - nevetek hangosan, mintha Kabóc nagyot hallana. -

Jöjjenek be!
Ismerem Géza képén a dicsekvés mosolyát. Miért nem tűnt fel azelőtt, hogy

ez a kéjes vigyor milyen undorító?
- Hát öregem, öt év alatt ez van - mutat körül a lakásban. - Hatezer

ötszáznál tartunk, ketten keresünk ...
Én is tárgy vagyok már, kereső tárgy, amit megszerzett, A képek, a bútorok

közé tartozom. De miért? Talán mert már nincs erőm birtokolni őket.

Mikike végighúzza rajtam a szernét.
- Szerenesés fickó vagy, öregfiú!
- Te se panaszkodhatsz - mondja Géza, s felém fordul. - Mikikének három

szép kisfia van.
Szeretnék elsüllyedni. Nincs ezen a világon egy szerkezet, valami fogantyú,

amit meghúzhatnék, hogy a levegőbe röpítsek mindent?
- A krapekok közt én voltam a begazolós Mikike, Aztán nekiveselkedtem,

ez minden.
Minél tovább nézem őket, annál gyanúsabbak. Egyre nagyobbra nőnek egy

más szemében. Azt hiszik, becsülik egymást, pedig csak az érvényesülés' jeleire
figyelnek. Máskor én is belementem a játékba. De most! ...

Kabóc a párnázott karosszékbe süppedve elégedetten legelteti szernét a búto
rokon. a falak képein, majd talányosan megáll rajtam, s forgatni kezdi vastag
csuklóit.

- No és ... semmi?
- Hogy-hogy semmi? - Hamarjában azt hiszem, bort vagy süteményt sür-

get. - Jaj, dehogynem! Mindjárt ...
- Hát a gyerek - vágja ki Kabóc. - Hová tettétek? - fordul Gézához.
Géza rendületlenül vidám marad.
- Nincs még, de '" T'alán nemsokára.
- Előbb kifizetjük a kocsit. - S felugrom. elhúzom az ablak függönyét,

Nem látta még? Jöjjön, megmutatom. Az én keresetem is benne van.
Géza csöndesen mögérn lép.
- Mi van, Kati? Nem szoktál te pityeregni.
Kabóc szeme olyan, mint a letaglózott állaté.
- Ez igen - mondja. - Mikor vettétek?
- Mikor is? - néz rám Géza. - Ot hónapja, vagy hat?
- Ot és fél - mondom. - Tizedikén lesz hat.
Mintha a gyerekünkről beszélnék.
Kabóc új erőre kap. - Remek, de ha nem tévedek ... Mikor is volt az eskü-

vőtök?

- Ot éve.
Kabóc szeme úgy röpköd rólam Gézára és vissza. mint az erőszakos légy.
- Dehát' akkor! - S Kabóc kene vidám eré'vbe öltözik. - Megbocsát, asz

szenyom. nézetem szerint abba a házasságba, amelyikben öt évig nincs gverek ...
- M'ért éppen öt évig? - állítja meg egy szemhunyásra Géza. - Hat vagy

nyolc nem jobb?
Kabóc most már kíméletlen.
- ... abba a házasságba előbb-utóbb belehull a féreg.
Összenézünk. Világos már, hogy Kabócban olyan embert fogtunk, aki sportot

űz az őszí nteségből. Vagyis abból, amit ő őszinteségnek nevez.
- Te infantilis hülye! Te ezer évvel visszamaradt hüllő - fakadt ki nevetve

Géza. - Mikike, hol élsz te?
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Úgy nézek ra en is, mint egy nevetséges őslényre, amely lakásunkba tévedt,
s puszta jelenlétével bemocskolja a szőnyeget, a falat, a levegőt.

- Rosszul vagy? - lép hozzám Géza, mert fejem megfájdult. talán az ar
comba szorult nevetéstől.

- Semmi, semmi. Csinálok egy feketét.
A másik szobában egy percre leülök. Remegnek az ujjaim. Ordítani szeretnék.

"Hát. a gyerek! ..." Mi köze hozzá? .,El őbb utóbb ..." Csak ne volna igaza! ...
A konyhában találom magam. Kezemben a kávéőrlö, aztán a gázcsap. A ko

tyogóba vizet engedek, a kávét fölteszem, s csak ülök szélütötten.
Féléves házasok voltunk, mikor első ízben lettem állapotos. Majdnem elkés

tünk vele. Eláll a lélegzetem, ha rá gondolok. Mint mikor megáll valaki az ajtó
ban, s le kell tagadnunk, hogy itthon vagyunk. Aztán figyelni a távozó lépteit ...
Egy év múlva megismétlődött az egész. Nem kívánom senkinek.

- A harmadikat nem engedem - mondom Gézának.
- Ebben az istállóban nem fogadhatjuk. Ne felejtsd, hogy albérlők vagyunk
- A nővéred albérlői. Más is született ilyen istállóban.
- Megvesszük a kocsit, aztán jöhet.
- A kocsit? - Elakadt a lélegzetem. - Még ezt is? ..
De nem tudtam ellene mondani. Valahogy én is így gondoltam, csakhogy jó

val előbb. Lakásra gyűjtöttünk, s ahogy múltak az évek, úgy rémlett, sohasem
ülök már abba a kocsiba. Fakuló, bágyadt arccal, fáradtan nem tudtam magam
elképzelni benne.

A kávé már folyik, illata betölti a konyhát. A falitükörbe nézek - ennél fa
kóbb és kétségbeesettebb már nem lehetek. Hány éves vagyok? - huszonöt, öt
ven vagy' száz?

Zsebkendőm az orrom alá nyomom, de hirtelen visszakapom - dől belőle

az éter. Nem emlékszem, mikor vettem elő délelőtt az orvosnál. Talán akkor,
mikor azt kérdezte:

- Nos, operálunk?
Nem értettem. Annak, ami háromszor ismétlődött, nem operáció a neve.
- Nem - mondtam erőtlenül. - Meg akarom végre szülni.
- Asszonyom, nincs szó szülésről. - A szemüveg óriásra nagyította az öreg,

bölcs, szomorú szempárt. - Másról van szó. Majd meglátjuk ... Kűldje el hoz
zám a férjét .... Beszélje meg vele! ...

- Mí köze ehhez a férjemnek?
- Ez a kettőjük ügye.
- Értem.
De én azóta sem értek semmit. Ki érti a földrengést. ki magyarázza meg a

szökőárt annak, aki t maga alá temet?
- Persze, arról azért nincs szó! - simogatta meg karom az orvos. Mint egy

gyerekét szürkületkor, mielőtt ráborul az éj. Félelmes volt tudni, hogy a szavak
mögött mindegyikünk mégis arra gondolt.

"Beszélje meg vele ... " De hogyan beszéljem meg, s mit mondjak neki? Itt
terpeszkedik köztünk ez a Kabóc, egy percre sem hagy egyedül Gézával. Vagy
legyek hálás neki, hogy segít elodázni a döntést? Hogy kikapcsolhatatlan magnó
ként bömböl, akár a lelkiismeret? ..

- Tudod, öregfiú, én bebiztosítottam magam. Igaz, hogy csak négy ezres esik
le havonta, de elsők a gyerekek, nem igaz? '" Mert olyan az asszony gyerek
nélkül. " Hiába, már Shakespeare megmondta... Ha nincs gyerek, az asszony
ugya dolgozni kezd, érted, ugye! ...

Ö, a pimasz! ... És mit mondott meg az a Shakespeare? .. Lehet egyáltalán
előre megmondani valamit? Tudhatta bárki is, hogy velem ez történik? Azok a
szövegek, amiket az ábé-bízottságokban nyomnak l Nem hallgat rájuk senki.

- ... Mert hiába vezet autót, megváltozik, nem tud az lenni, ami szeretne ...
Ki lehetne ezt bírni? Az orvos szemere kell gondolnom : "Küldje el hozzám

a férjét ..."
S egy simogatásra, amelyre viszont ő kért, az orvos, akár egy ezüst hajú nagy

gyerek, három évvel ezelőtt: "Csak a kezemet ..." - "Megteheti nekem hiszen
én már kifelé lépdelek az életből." Ma visszaadta ezt a simogatást: "Persze, arról
a veszélyről azért nincs szó ..."

Már csak arról van szó.
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Pókháló úszik előttem. Nem tudom elérni. Simogatásra vágyom, már csak
arra. Jó szóra, emberi mosolyra, hazugságra, hogy kibírjam. "Megteheti nekem,
hiszen én kifelé lépdelek az életból ..."

- Géza, kérlek ... - szólok be a szobába.
Röpke szédülés fog el. Elbágyadok a gondolattól, hogy hátha mégsem... I::s

hátha mégis ... Annyiszor tévedtek már az orvosok ... Olyan jó, hogy tele van
a világ tévedésekkel... Puha, mély és homályos bizonytalansággal.

Géza kijön. Eszrevétlen a nyakamba csókol, aztán elveszi tőlem a tálcát.
- Jobban vagy?
- Szédülök egy kicsit - mondom, s megrémít magabiztos, mindent sejtő

mosolya. Ahogy távolodó hátát nézem, újra a kétségbeesés alján érzem magam.
Száraz szemmel megyek vissza a szebába. Kabóc képén sokat tudó, cinkos

mcsoly. Géza nyilván súgott neki valamit.
- Gratulálok, asszonyom! ...
- Izlik? - játszom a értetlent.
- Nem a kávéról beszélek ... Attól csak mi szédülünk. kezét csókolom.
Az asztal tele van szórva Kabóc írattareája tartalmával: fényképek három

nevető gyerekfej ről. Még ez is! Meg kell csodálnom őket. Betöltik az egész szobát,
- Mikike bütykölte össze őket. - Gézával ma verebet lehetne fogatní, -

O aztán jól bebiztosította magát.
- Semmi vész, öregfiú - bömböli Mikike. - Meg van írva: kövess engem! ...
- Igazán... nagyon aranyosak - nyögöm ki.
Mi is a neve a Bibliában annak az asszonynak, aki nem tud többé nevetni,

ha gyerekekre néz? ..
Kabóc a tárcájába söpri a fényképeket, kihörpinti cukor nélkül a kávéiát,

s mintha ennek a műveletnek is rejtett értelme volna, azt mondja:
- Igy kell ezt, kérem, kezét csókolom! ...
Géza az ajtóig kíséri, majd meggondolja magát, leviszi a Ilf ten is. Kabóc a

felvonó ajtajából még visszaklált:
- Csak semmi félsz, asszonyom; neki a sötét erdőnek! ...
Lenn megállnak a kocsi előtt. Géza kinyitja, becsukja, s megsimogatja, akár

egy jó lovat. Kabóc bólogat, nevet, helyesel.
Végre elengedtk egymást.
Fázom. Mig Gézára várok, észre sem veszem, hogyateniszpályák kiürültek.

Volt értelme a játéknak? .. A fák lombjába sűrű homály ül. Sötét és hideg, mint
két kuvik. Farkasszemet néznek velem. "Neki a sötét erdőnek ... " Igen, megyek.

- Csók - int fel az ablakba Géza.
Hiába jön már. Egy szót sem tudok mondaní neki. Mire 'felér, halott vagyok.

Megöl a bizonyosság.

Cigányrigmu8

Kulári Perehajda Juliska
jött Perkátáról a fővárosba.

Sáros, sikátoros dúlók,
gyomnőtfe utak indították
a meztelen talpát, hogy
spárgás vászonnal tekeredve
lépjen az emberköpte
városi kőre.

Te mezők apró nádhegedűse,

hogy keneredtél ebbe a kőtengerbe?

Kulári Perehajda Juliskát
Perkátáról hívta a pénz csörgése
hozta a meztelen talpa.

Azóta tartja, tolja a csupasz
csonkszerú csuklót pénzkunyerálón
kényes orrod elé ... pfuj
Fut Perehajda Juliska . . .
Ozziik őket tekintetünkkel,
Ök sokasodva visszatüzelnek,
majd rémüldözve bújnak az
odvas mély kapualjba.

Pedig mind szépnevú Perehajda
Juliánna lehetne, ha végre
hazugsáq nélküli jószándékkal
bemutatkoznánk egymásnak.

fIilLASSY ADRlEN
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