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Egy szürkeszemű odahajol
Ne szólj bele! — az életemet úgy rontom, ahogy nekem tetszik, ahogy Tur-
bucról mesélek nektek, a kuvaszomról, bor mellett, este, egyre dadogósabban,
mondom „Turbuc finom", bizonyisten, hidd el, még a málnát is megette a te-
nyeremből — ne szólj bele! — téged sem érdekel, engem sem — nevess csak ne-
vess! — úgy mondom, ahogy nekem tetszik, Turbucról vagy a nagyapám gyer-
tyáiról, hittel hitte, a gyertya olyan mécses, melynek edénye önmaga, és a szeme
kimered, hogy Európa térképét, az Atlaszomat ollóval miért vágom körül „dili-
nós, te — már a kollégám is mondta — te meg mért akarod a Földet összezsu-
gorítani? Hogy kerüljünk egymáshoz közelebb? bújjunk egymásba?" — kacsint
is, nem bánom ha nem is figyelsz ide, ha dilinós vagyok is, holnap is elbajlódom
a mosatlannal, a szeméttel — ne szólj bele! — nyugalmat, azt adjatok nekem,
egy félévet, míg gyógyíthatatlan anyámat is eltemetem... látod, mondom-mon-
dom, pedig meglakolok a marasztalásért, a gyöngeségért ma is, igen, hogy si-
lányka mesékkel hajnalokig tartóztatlak benneteket, máris szuszogsz, ne ta-
gadd. .. és ha most valódi gyíkbőr cipőben, kisminkelve, vagy mezítláb fiitteres
ruhában grasszálnék a tv-ben, tizennyolc éven felülieknek? kit sértene, ha fog-
hegyről odavágnám „az életemet úgy rontom, ahogy nekem tetszik!" vagy lo-
csognék Turbucról-gyertyáról-tér képről? vagy hogy mindjárt elalszom? de
mondd meg előtte, te mondd meg hova legyek? — ne szólj! egy szót sem! — ezt
a fekete göncöt meg levetem, holnap is, levetettem tegnapelőtt is —, nem baj
ha sírok? sírni jó volt akkor is, a töltésnél is, amikor Turbuc loncsos hátán a
cigányka gajdolászott „dalekám-dalekám esi dukál to jilo" — ne nézz ide for-
dulj el! — ha nem látsz is azért még vagyok, vagyok mert fázom, reszketek
mert vagyok, nehogy elbőgd magadat már te is! csucsujja te, . . . az édes álom
pillangó képében . . . apolgassál már te nyavalyás!
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