
A csendőrök jó félóra múltán beszekerezték a jegyzőségre a két üres kera-
szintartályt.

Másnap, vasárnap, a plébános kihirdette a nagymisén: „Itt az ideje, hull-
jon a férgessé!" (A gazdag parasztgyerekek felmentést kaptak a katonai szol-
gálat alól.) Anyám azóta ateista. Tulajdonképpen róla akartam beszélni, róla,
akinek ritkán kísérte útját napsütés, s az árnyékban is felnevelt három gye-
reket.

Van-e a sorsnak ritmusa? — 1911-ben, november 11-én született, és tizen-
egy éves korában már cseléd volt Budán, a XI. kerületben, Vájna nagyságos
úrnál, a Muskotály utcában. Ujabb tizenegy év után ismerkedett meg egy ti-
tokban rímeket is fonó-faragó péklegénnyel, apámmal.

És akkor már nem kellett tizenegy év — 1940. február 23-án megszület-
tem. Mindazért, ami ezután történt, vállalom a felelősséget.

TÖRÖK MIKLÓS:

Modell és por
A por mindenütt, a Nap odafagyott az égre kékes és szürkés kékes és szükség
szürkés, szürkés, szürkés...

Igazándiból akkor jó az aranygaluska, ha átsül jól a tésztája, de azért fosz-
lós marad. Érti ugye? Szinte elolvad az ember szájában. Legjobb egészen apró-
ra szaggatni. Én jobban szeretem a húst! A húst hússal. Bélszín! De és csakis
an-go-lo-san!

Az út két oldalán holdkráterek, az aszfalt betöredezett, de nem nőtt fű a
repedésekben.

Bezonyám! Az a kis piros csík a belsejében, amikor kettévágjuk. Bezony!
Hozzá egy kis worchester, egy kis fűszervaj — mértékkel persze, hogy el ne
vegye a zamatát.

„Gombolyaggal játszadozott egy kiscica. Ártatlan, egészen ártatlan dolog.
Közhely is ráadásul. A kismacskák mindennel játszanak, amit pofozni lehet. A
cica rózsaszínű masnicskával a nyakán ide-oda pofozgatta a gombo-gombolyagot.
A szál kioldódott, lebogozódott, beleakadt, beleakadt a cica szőrébe-karmába.
A cica kapálózott, kapálózott, hogy kiszabaduljon az egyre jobban ráhálózódó

pamutszálakból, de a háló egyre kuszább, egyre szorosabb lett.
Megfeszült, s az utolsó kétségbeesett mozdulatnál a macska megfulladt."

Köretként pedig az a lényeg, hogy a sodó teljesen csomómentes legyen, de
azért sűrű. Vannak, akik fahéjat is tesznek a sodóba?! Megőrült? A fenét a
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sodóba! A tésztába! Még mondani is ilyet. Eleve üti a vaníliát. De nem azt a
cukrozott hülyeséget, hanem az eredetit. Érti? Miért?! Űgy is lehet szeretni!
Biztosan van olyan ember.

Jó-jó, nem akartam megbántani. Igazán nem. Nem is érdekes. Mindentől
függetlenül, elképzelni sem tudom a fahéjat és a vaníliát együtt. Én sem a bél-
színt uborkasalátával. Még a kovászos uborka is abszolút nonszensz, hanem a .
friss fejes saláta, az igen! Szolid, tejfölös öntettel. Bélszínhez?! Igen, bélszín-
hez! Jó-jó, nem akartam... végül is evett már bajor gombalevest? Azt a tej-
fölös-tojásos izét? Hááát van benne tejföl is meg tojás is, de hogy izé...?

Füstös, helyenként elszenesedett deszkakupachoz értek. Ez a deszkakupac
nem sokban különbözött a közel s távol kupacodó hasonlóan füstös és elszene-
sedett deszkakupacoktól, ők azonban a világért sem mentek volna más kupac-
hoz.

A magasabb, rongyokból összevarrt vastag, nehéz kabátot, fülébe húzott
kucsmát viselő bélszínpárti orrcimpája megremegett ahogy beletúrt.

Körülöttük CSEND (megszokták), nincs madárzaj (el is felejtették), lebeg
a csend, a kupacba. A rongyokba tekergőzött köpcös élesebbé teszi a csendet.
Zihál, liheg és nyel, amíg a másik a kupac mélyére túr.

— Már megint darált marha —: konstatálja a turkálás eredményét, hang-
jában a totális elégedetlenség.

A magas nem is bólint, a köpcös megjegyzését figyelemre se méltatja.
Kezében jókora fém konzervdoboz. (Azt hiszem mindketten tudják, hogy mi a
„csoda" ez, de azt is, hogy egy ember életében legfeljebb csak egyszer fordul
elő ez a DOLOG.) Forgatja, a szavatossági dátumot fürkészi, nem mintha bár-
mi jelentősége is lenne.

— Már megint! Már megint darált marha — jajong a köpcös valamiféle
együttérzésre, biztatásra várva. Tudhatja ezt a nagykabátos is, mert nem kés-
lekedik. — Ne csüggedjen! Biztosan lesz makaróni is. Biztosan valahol. — Meg
sajt! — kap az alkalmon a köpcös. — Anélkül semmit sem ér az egész — hall-
gat el hirtelen. Nagyon hirtelen és ijedten. Annyira ijedten, hogy a nagykabá-
tos NEM TUD SEMMIT SEM MONDANI. Inkább visszahajol a kupachoz, s a
megszokott rutinmozdulatokkal visszaigazítja a deszkákat, nehogy VALAKI
kirámolja a raktárukat. így a kupac olyan, mint bármelyik másik.

— Talán esni fog ma?

— Talán...

Visszafelé bandukolnak. A magasabbik hóna alatt a marhahúskonzerv.

— Tudja maga, hogy milyen az igazi halleves? A hollandi halleves. Tudja?
Az, amelyikben olyan sok hagyma van? Ne izéijen már! Én a hagymától rög-
tön gyomorégést kapok! Jó-jó, nem akartam... Majd legközelebb...!
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