
Körfolyosó
— Nem győzöm már elhallgatni, én kimegyek és megmondom neki.

Ezzel ki is pattant a körfolyosó szembeni oldalán a fiatalasszony,
nyelve mint a habverő:

— Maga kapatta el, Kaszásné, aztán itt óbégat! Maga tutujgatta,
mindent megengedett neki, folyton azt hajtogatta, a világ közepe,
neki mindent lehet, menjen és próbálja ki magát, megérdemli, neki
minden kijár… Akkor most mit csodálkozik, ha a világ másik végén
van, a dollárbirodalmát építi és magára rá se ránt?

Az öregasszony ráemelte vizes szemét, fogatlan szája széles mo-
solyra húzódott:

— Igen, én mondtam, váltig mondtam, menjen, neki több jár,
merje elvenni, ami az övé… És megtette a drága! Jól van, ügyes,
hadd menjen jól a sora…

— De hát maga itt óbégat és sír! Csak az a baj, hogy nem neki,
hanem nekünk! Mi hallgatjuk, ahányszor csak rájön magára. Mert
a drágája még annyit se küld, amiből maga fel tudja hívni, ha a
hangjára áhítozik!

— Nem baj, drága, nem baj, csak hadd legyen ő jól, nekem meg
majd eltelik valahogy.

— De hát nekünk óbégat! Mi mind, én kell hallgassam, nem a
maga kicsi drágája! A hálátlan szörnyneveltje!

— Ne mondja ezt, ne átkozza! Nekem nehéz, de az ő taníttatá-
sára, az ő szórakozására szívesen gyűjtögettem. Én nem éltem rosz-
szul, maradt is bőven, ami fölösleges volt, mind ő kapta. És látja,
vitte valamire. Vitte! Nem itt ül, a koszos külvárosi körfolyosón,
mint maga meg én. Ne bántsa, ne átkozza. Én kibírom. Néha ki-
mondogatom, ha már nagyon szorongat. De ha magát annyira za-
varja, majd csak benn, a lakásban, a falaknak…

— Azt tegye, mert meguntuk, én nagyon meguntam, Kaszásné,
magát és az elkényeztetett drágáját. Milyen példa ez az én gyere-
kemnek, arra nem gondol? Maga jól-rosszul elvégezte a munkáját,
ahogy jónak látta, de én még fel kell neveljem az enyémet, s nem
akarom, hogy a maga drágasága legyen a példaképe!

A fiatalasszony igaza biztos tudatában, még egy kicsit dohogva, de
elégedetten ugrott vissza a maga kis lakásába. A férje csak csóválta a
fejét: mi értelme ennek, elég baj az az öreglánynak, hogy egy szál ma-
gában éldegél, látod, hogy sokszor csak vonszolja azt a veknit és tejet
is a szatyorban felfelé, senkije sincs, akit megkérhetne, ennyi öröme
van, hogy egyáltalán beszélhet a gyerekről, még ha csak panasz is
az… Szerintem dicsekszik, hiszen mindenki tudja, azért nem jön,
mert olyan nagyon fontos ember, meg olyan messzire jutott…

Az öregasszony az ígéretéhez hű maradt: ha kiült az ajtó elé, sá-
padtan hallgatott, maga elé meredve, olykor tátogott, mozgott a
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szája, de nem hallhatta senki, mit mond. Hogy odabent a falaknak
panaszkodott-e, dicsekedett-e, azok tudják, mert még a szomszéd
Lidike se hallott semmit, hiába tapasztotta mégoly szorosan a fülét
az összekötő falra.

Sápadtan ült Kaszásné, csak meredt maga elé, a papucsa orrát
szemlélte, amikor egy szerda délután, fényes nappal, verőfényben,
jól kivehetően a város felett sárga és narancs léggömbök jelentek
meg, szabályos rendbe szerveződve repültek a város légterében,
ereszkedtek, katonás sorokban, egyre többen, s a külváros bérháza
fölé sorakoztak. Lebegtek, köröztek, majd mintegy jelre ereszkedni
kezdtek a körfolyosó felett. Már ott sorakoztak a felső emelet kor-
látja előtt. Az első emeleten teregető Majzikné áthajolt a korláton,
majd kiesett, úgy nézett felfelé, mi lehet ez a felvonulás, nincs állami
ünnep, születésnapja sincs senkinek. Kaszásné még mindig nem
vett észre semmit, annyira koncentrált arra, hogy hang ne hagyja el
a torkát. Csak nyelt, fújtatott és sóhajtozott. Az egyik naracssárga
luftballon előbbre lendült, szele meglegyintette az asszonyt, aki erre
felnézett. Csöppet se lepődött meg. Farkasszemet nézett a narancs-
golyóval. Az összes többi vad pörgésbe kezdett, táncot lejtve üd-
vözölték az öregasszonyt, az meg kinyújtotta a kezét, s belefogó-
zott a narancs kötelébe. Akkor két sárga is odalendült, s Kaszásné
azokat is mintegy karonfogta, szorosan markolta, ölelte őket. Elru-
gaszkodtak a korlátról, az asszonyt vitték-emelték magukkal. Lobo -
gott a háziruhája, fején a kendő, ahogy szállt, arca kipirult, fogatlan
szája mosolygott, örömében kidugta a nyelvét, azon meg-megcsil-
lant a nap, nevetett a szeme, a homloka. Kiszakadt belőle a kiáltás,
amely még hosszú ideig betöltötte a körfolyosó egész légterét:

— Eljött, elküldött értem! Vitte valamire! Érte kuporgattam! Be-
lőle lett valami! És lám, amikor tehette, értem küldött! Értem!

A hang beszorult a bérház belsejébe, napokig hol itt, hol ott vissz-
hangzott, amikor a padlás- vagy pinceajtót nyitották, egy-egy ritkán
használt kamra ablakát. Az udvar közepén pedig diadalmasan he-
vert egymáson egy pár papucs.
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Miért van szenvedés?
A nagy kérdés Istenhez

Amikor Johannes B. Brantschen beszélni mer a szenvedésről, akkor nem
próbálja meg agyonmagyarázni a szenvedést vagy akár olcsó vigaszt
nyújtani a szenvedőknek. Pusztán arra vállalkozik, hogy velük együtt
érezve, de megszólítva az egészségeseket és a „boldogokat” is, utána-
gondoljon a szenvedés titkának. A könyv nyílt és őszinte tájékozódása
segíthet eligazodnunk, hogy keresztény hittel hogyan lehet szembe-
nézni a szenvedés tapasztalatával. Ára: 1.800 Ft
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