
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.
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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.
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