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1.
Az asszony csinos volt, mint min-

den látogatáskor. Tűsarkú, fekete csiz-
májának tiszta, egyenletes kopogása
jellegzetessé, összetéveszthetetlenné
tette lépteit a folyosón.

A sarkig nyitott ajtóban megtorpant.
Férje az ablak melletti ágyon hanyatt
feküdt, két nagy, párnás tenyere a feje
alatt volt, kissé megemelte a fejét, és
jóízűen nevetett. így határozottan szép
férfivonásokat mutatott az arca.

- Na ugye, mondtam!...
És a szobatársak is nevettek. Még a

mosdó mellett fekvő amputált lábú fér-
fi is, akit tegnap hoztak vissza az elme-
osztályról, mert a műtét utáni ébredés-
kor, mikor észrevette, hogy nincs meg
a jobb lába, agyzavart kapott

Annát meglepte a vidám hangulat.
Azt hitte, rajta nevetnek.

- A festék! - gondolta.
ost először tett hal-
ványzöld festéket a
szemhéjára, és ceruzá-
val is kihúzta - diszk-
réten. Elbizonytalan-

kodva indult a férje ágyához. Tibor
jobb könyökére támaszkodott, félig ül-
ve várta oda feleségét Bal karjával
átölelte a föléhajló asszony nyakát, és
szájon csókolta. Anna régen érezte
ilyen tapadós csókját emberének. Kel-
lemes borzongás járta át

- Mi volt ez? - kérdezte halkan.
- Mikor beléptél a folyosóra, azt

mondtam, fogadjunk, az én asszonyom
jön! Pista bácsi, a sérves azt felelte:
„ráteszem a holnapi injekció adago-
mat!" ... mire Te megjelentél az ajtó-
ban.

A nagy ember melle dagadt a büsz-
keségtől. Felesége kis filigrán asszony.
Arca nem kifejezetten szép. Kreol bő-
re, sötét mandulaszeme, alacsony hom-
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Asszony a kálvárián
loka tatár vonásokat hordoz. Korát
nem árulják el szeme sarkában megbú-
vó apró ráncai. Teste rugalmassága,
karcsúsága megmaradt lányosnak. Ez
nagyon fájt Annának, hisz nem szült
gyereket. Mondták már neki, hogy tíz
évet nyugodtan letagadhat.

Tibor úgy büszkélkedik a feleségé-
vel, mint gyerekkorában a galambjai-
val.

- Ezer közül is megismerem a kop-
podat.

- Hülyéskedtek.
- Ez másképp nem megy - mondta

Tibor és mosolygott, szeme csillogott
Nem volt kórházszíne. Kipihent, piros-
pozsgás arca határtalan boldogságot,
nyugalmat sugárzott. Anna a látvány-
tól még nyugtalanabb lett, de igyeke-
zett aggodalmát férje előtt titkolni.

- Hozd ide a hokedlit!
- Először ebédelj meg!
- Mit hoztál?
- Levágtam a nagy kakast. Húsle-

ves és székelykáposzta, meg süti. Jó?
- Oké! A sutit vidd vissza! Kilenc-

hét a cukrom.
Anna ijedten lekapta az ágy végéről

a lázlapot. A pléhtábla táncolt a kezé-
ben. Nem látott csak krikszkrakszokat

- Nem látom! - emelte fel a hangját
- Nesze a szemüvegem - nyújtotta

Tibor a sajátját. - Mit vagy úgy meg-
ijedve?

Anna feltette a szemüveget. Három
kockanagyságú M-betűn akadt meg a
szeme. Szája remegni kezdett, látása
elhomályosodott. Mutatóujja hegyét
ráerőltette a nagy M-betű felett felfelé
mutató nyílra, és dideregve csúsztatta a
papíron a dátumig: 13, hétfő.

- De hisz ez holnap lesz!
Pánik lett úrrá rajta. Sírt és kiabált
- Hol a főorvos?! Beszélni akarok

vele!
- Csiii! Csiii! - csitította Tibor. -

Nyugodj meg! Nincs bent a főorvos.
Még pénteken kiírta a műtétet. Azt
mondta: „Hétfőn bicska! De nem biz-
tos, lehet hogy egy napot csúszik..."

Annát mérhetetlen düh kerítette ha-
talmába. Nagyon félt. Fújt! Csuklott!

Fuldoklóit! Csapkodott tehetetlenségé-
ben.

- Nyugodj, kedves! Nincs semmi
ok az idegességre. Mi az ma már: egy
visszérműtét? Semmi! Nem fogok
érezni semmit. Azt mondta Simy főor-
vos, ide a gerincembe kapok injekciót,
és elérzéstelenedik a lábam...

Tibor mutatóujjával rábökött az al-
só csigolyájára. Anna lelke háborgott,
mint a viharos tenger.

- Hazudott a főorvos!...
A szobában mindenki rájuk figyelt
- Hallgass már!
- Igenis hazudott! Nekem azt

mondta, mikor a szobájában átadtam
neki az ötezres borítékot, hogy „Asszo-
nyom, három hétig csak kezeljük a
férjét, aztán majd összedugjuk a fejün-
ket, hogy mi legyen." És most nekivisz
a műtétnek, anélkül, hogy tájékoz-
tatna!...

z asszony zokogott és
kiabált. Torkán hol re-
kedt hol sípolós, hol
olyan mély hang jött
ki, mintha ásott kútból

tört volna fel.
Tibor felült, lelógatott lábáról lete-

kerte a vizesruhát.
- Na gyere, nézd meg, milyen sokat

gyógyult!
Anna ledobta a lázlapot a paplanra,

és leguggolt. Odanyúlt a gócponthoz.
Hüvelyk- és mutatóujjával átfogta a
jércetojásnyi fekete gumót Tibor fel-
szisszent.

- Ne olyan durván!...
Anna rémülten elkapta a kezét
- Nagyon fáj?
- Á, nem... Nézz ide!...
Az ember körbetapogatta a lábikrá-

ján éktelenkedő fekélyszerűséget. An-
najói ismerte férjét. A negyedszázados
házasság sok mindenre megtanította.
Ismerte azt a makacsságát is, hogy ő
aztán nem hagyja magát, még a beteg-
ségnek sem... A százkilenc ven centis,
százhét kilós férfi hatalmas fizikai ere-
je legenda a faluban. Büszke arra is,
hogy soha nem volt, és nem lesz hara-
gosa. Nem szereti a lármát maga körül.
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Az igazságtalanságokon háborgó An-
nát mindig csitította, mint most is.
Felállt, ellépett a Pista bácsi ágya végé-
hez a hokedliért.

- Ne járkálj! Feküdj vissza! - kö-
nyörgött Anna.

Tibor nevetett. Ez rosszul esett az
asszonynak. Nem merte, nem tudta
elmondani férjének, mennyire aggódik
érte. Hogy férfi létére milyen naiv.
Hogy feltétel nélkül bízik a főorvos-
ban. El kellene mondania,mit pletykái-
nak az emberek, hogy a főorvos iszik...
iszik... iszik... szik... szik... - zuhogta
az agya.Tanácstalan. Helyes-e, ha be-
ülteti férjébe a kételyt? .Mi a helyes?
Mit kell tennie? Nagyon fél. Tele van
szorongással.

- Feküdj le gyorsan, lelilult a lábad!
Szólok az ügyeletes orvosnak! - ré-
müldözött az asszony.

- Nem mész sehova! Ülj le a seg-
gedre! - és lenyomta a hokedlire. -
Lefekszek és elmúlik. Ne csináld a
cirkuszt!

z szavajárása lett az
utóbbi években. Anna
idegbetegsége sokszor
kikényszerítette belőle.

A hosszú ember el-
nyúlt az ágyon. Teljesen végigérte.

- Látod, már fehéredik is.
- Tényleg.
Az asszony megcsókolta ura hom-

lokát.
-Egyél!
- Nem kell, azaz nem akarok, hátha

holnap mégis megműtenek...
- Voltál már a belgyógyászaton?
-Minek?
-EKG-n?
- Még nem.
- Akkor holnap azért nem fognak

műteni, mert még ezt neked megcsinál-
ják.

- Mi a francnak? Nem vagyok én
szívbajos!

- Akkor is meg kell! Kötelező! A
műtét előtti rutinvizsgálatok körébe
tartozik!

Anna ismét magas hangon beszélt.
- A másik dolog pedig... - hirtelen

elhallgatott.
- Azt akarod mondani, hogy vasár-

nap bekapkod Simy főorvos?
- Ezt meg honnan veszed?
- Ne viccelj! Mindenki tudja, hogy

piái a főorvos. Azt mondják, olyan a
lába, mint az enyém.

-Kik mondják?
- Kiszivárog. Láttad volna pénte-

ken, mikor letette a hetet, olyan két
szatyor piát cipelt hazafelé, hogy alig
bírta.

- Höh! Észbontó! Mért kell az or-
vosnak italt ajándékozni?! Milyen os-
tobák az emberek! Megveszik a szeret-
teik halálát! Nem kellene rábíznod ma-
gad!

- Nem kell beszarni! - mondta az
ember és nevetett. - Nagy fej ez más-
képp, csak nem gondolod, hogy nem
ért hozzá? Azt hiszed, ha link papas
volna, rábíznám az életemet? Mit gon-
dolsz, én még élni akarok! Nem úgy
van az, hogy kenjük be sárral!

És nevetett. Magas ez neked! - ez-
zel a semmitmondó megjegyzéssel
mindig azt éreztette Annával, hogy
nem tartja komplettnek. Az asszony
nem tudta kivédeni munkahelyén az
intrikákat. Az idegösszeomlást dep-
resszió követte. Négy hónap a psychi-
átrián. Ez az időszak örökkévalóság-
nak tűnt mindkettőjük számára. Tibor
azóta iszik, rengeteget. Közéjük állt az
az átkozott ital. Elhidegültek egymás-
tól. Úgy vannak, hogy se egymással, se
egymás nélkül.

- Sértegetsz. Sértegess csak! Sokkal
könnyebb ráfogni egy beteg emberre,
hogy bolond, mint egy egészségesre
rábizonyítani, hogy csaló - halkította
le hangját Anna.

Állt az ágy előtt. Kézfejét álla alá
támasztva bámult a semmibe.Sokszor
és sok helyen éreztették már vele, hogy
nem veszik komolyan. Fájt neki, hogy
férje is idegbolondnak mondta, ha
ivott, de most igazán nem várta tőle.
Gondolatai összegubancolódtak. Nem
értette férje túlzott magabiztosságát.

Tibor betekerte a lábáL Anna szere-
tett volna segíteni. Férje erősnek akart
látszani, de a homlokán megcsillanó
verejtékcseppek elárulták gyengeségét.
Ezt az asszony világosan látta. Oda-
húzta a hokedlit és leült. Közelebb
hajolt férje arcához, tenyerével megtö-
rölte homlokát. Hosszan, némán nézte
az arcát, mintha örökre agyába akarná
vésni a kellemesen rózsaszínű, kisfiú-
sán szép férfiarcot, a nagy csillogó,
barna szemeket, a fülig nyúló mosolyt.

Ez az arc, ez a szem szótlanul is bocsá-
natot kért minden vétkéért. Anna meg-
értette és, szó nélkül megbocsájtott.
Mindketten érezték: ez az a pillanat,
ahonnan újra tudják kezdeni. Nem be-
széltek. Nézték magukat egymás
szemtükrében úgy, mint fiatalon, ami-
kor még kimondhatatanul szerelmesek
voltak egymásba. Ilyen közel még so-
hasem érezték egymást. Ez más volt,
mint a régi szerelem. Ez a vágyódás
egymás után mindentől megtisztult és
kegyetlenül fájó. Anna elviselhetetlen-
nek érezte férje hiányát. Vágyódott
mellébújni és megvallani, mennyire
szereti, hogy mindig is szerette. Csak
őt szerette. Vágyott emberével szeret-
kezni. Vére felforrósodott. Combja
közt érezte férje forró testét. Tibor
hatalmas markában érezte Anna göm-
bölyű, rugalmas, kicsi, rózsaszín mel-
lét. Érezte arcában meleg, üde, ütemes
leheletét. A férfi arca bevörösödött,
szemeit elöntötte a könny. Anna oda-
dugta fejét az uráéhoz és megsimította.
Az gyengéden megfogta asszonya
csuklóját, és lehúzta a mellére. Elcsuk-
ló hangon megszólalt.

- Ne csináld, annál rosszabb.
em nyúlt a szeméhez,
sűrűn pislogott, hogy
felszívódjon a könnye.
Szégyellte magát. Na-
gyon szégyellte, hogy

sír. Anna nem sírt. Ráérzett, hogy most
emberének támaszra, biztatásra van
szüksége. Látta, milyen mélyponton
van ez a nagydarab ember. Erősnek
kell lennem, muszáj! - gondolta. Vala-
mi másra kell terelni a figyelmét! Meg-
fogta a fülét és játékosan meghuzigál-
ta.

- Isten éltessen sokáig, füled nőjön
bokáig! Az ajándékot csak holnap
vagy holnapután kapod meg, a műtét
után.

- Hát eszedbe jutott? Mit vettél?
-Titok!
- Én is tartogatok neked meglepe-

tést.
- Mondjad!
- Soha többet nem iszok egy korty

italt se...
Annának tátva maradt a szája.
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- Ez nemigaaaz! Viccelsz!
- Halálkomoly...
- Mikor határoztad el?
- Most. Megleszek anélkül én is

úgy, mint sokan mások. Jánostok se
iszik, mégis ember.

- Csodálatos vagy! Nagyon szeret-
lek.

Tudta az asszony, ha ezt egyszer az
ura kiejti a száján, akkor azt be is tartja,
így szokott le a dohányzásról is, egyik
pillanatról a másikra.

- Én is szeretlek... - odahúzta ma-
gához asszonya fejét, és belepuszilt a
hajába.

- Ebéd! Itt az ebéd! - hallatszott a
nővér kiáltása a folyosóról.

konténer az ajtó elé
gördült. A pihengető
betegek mozgolódtak a
folyosói asztalokhoz.
Tibor maradt

- Práger Tibi! Ebéd! - nyújtotta
érces hangját a szemüveges nővér.

- Nem kérem! - kiáltotta vissza
Tibor. - Holnap bicska!

Annát nem küldték ki a nővérek
ebédidő alatt sem, mindenki tudta,
hogy Tibor a főorvos betege, a húga
nővér a belén. Ez feljogosította Annát
az egésznapos bentmaradásra. Az
ebédosztás megzavarta őket, így másra
terelődött a szó.

- Van-e még bontott anyaga a só-
goréknak? - vetette közbe Tibor.

- Biztos van - kapta el embere
szavát Anna.

- Hogy kéne már megjátszani, hogy
jusson nekünk is, garázsnak meg sze-
nesnek?

- Azt üzeni a sógor, legyél nyugod-
tan, gyógyulj meg, meglesz az anyag,
ami nekünk kell.

- Okvetlen hagyjon téglát is, meg
faanyagot is! Most szólj be hazamenő-
ben, mert eladja! A szőlőt ne bántsd,
majd én megmetszem!

- De azt én is meg tudom csinálni,
elég lesz neked a fólia felhúzása is a
m ütött lábaddal.

- Az is meglesz! Majd lassan, nyu-
godtan elbíbelődök ott az udvaron, az-
tán pár hét múlva irány a daru!

Nagy tenyerét élére fordította, és
felmutatott az égre.

- Ne törd magad, én már úgyis
kimaradok a gimnáziumból. Négy he-
te, mióta bent vagy, egy betűt se tudok
elolvasni. Le van tojva! Csak te meg-
gyógyulj, az az első!

- Majd meglátod, húsvétra már ott-
hon leszek, el is mosogatok, feltörülök,
meg ilyesmi, te meg nekidőlsz a tanu-
lásnak, oszt úgy átmész a vizsgán, mint
a pinty. - A nagy embernek fülig nyúlt
a szája. - Árad-e még a Tisza? -
kérdezte váratlanul.

- Kint van a gátig - felelte közöm-
bösen Anna.

- Hű, az istenit! A többiek keresik a
jó pénzt árvízbe, én meg itt henyélek a
kórházban! - mérgelődött

Anna alig bírta lecsillapítani. Csak
akkor nyugodott meg, amikor elma-
gyarázta, hogy a táppénze több lesz,
mint ha dolgozna, mert a táppénzből
nem fognak nyugdíjjárulékot, meg azt
mondják, adót sem. Sok mindenről be-
szélgettek. Ha Anna visszakanyarodott
a műtéthez, Tibor mindig az építkezés-
re terelte a szót Az asszonyt meglepte
férje tervezgető kedve, és gyorsan
megragadta a kínálkozó alkalmat.

- Mit szólnál jövő nyáron egy görög
úthoz? - bökte ki gyorsan, csettintett a
nyelvével, és kacsintott is mellé.

- Benne vagyok! Addig tökéletesen
rendbe jön minden, rendet rakunk a
fejünkben is. Amit a pián megtakarí-
tok, elég lesz bőven egy tíznapos útra -
örvendezett az ötletnek Tibor. - Hu-
szonöt év után elmegyünk nászútra!

- Te nagy bolond - elfelejted, hogy
ötven évesek vagyunk?

- Letagadjuk!
- Csodálatos vagy!
Anna nem kételkedett férje szavá-

ban. Megváltozott, határozottan más
ember lett, mióta beteg, gondolta az
asszony, és megcsillant előtte a boldog
öregkor, amikor üldögélnek és rengete-
get beszélgetnek, amire eddig sem ide-
jük, sem türelmük nem volt.

- Köszönjük a látogatást!... - szólt
be kedvesen egy fiatal, bájos arcú nő-
vér.

- Ez még tanuló - súgta Tibor -, de
már infúziót is tud adni.

- Neki adtál-e már? - intett állával
az ajtó felé Anna, de a lány már nem
volt a láthatáron.

- Adtam. Tudod, hogyan szoktam

odaadni? - hajolt közelebb Anna fülé-
hez. - Mikor bekötik az infúziót, meg-
kérdezem, hogy elfogadna-e egy ká-
vét. Persze szabadkozik, de úgy forgo-
lódik, hogy elérjem a köpenye zsebét,
és beledugom a százast

Anna szedelőzködött.
- Ki ne felejtsd egyiküket se!
- Á, dehogy! Ma még kettőnek

adok, aztán műtét után kezdem elölről
- és nevetett

Anna elkomolyodott
- Mért nevetsz folyton? Nem félsz?
- Neeem! Hogy képzeled?

úljátszottam volna a
bátorságot, gondolta.
De minden mást őszin-
tén érzek és elfogadok.
Hogy szeretem ezt a

kis porontyot! De régen becéztem így,
van annak tán húsz éve is! Arra sem
emlékszem, mikor engedtem el a ke-
zét. De most itt van újra - érzem a
melegét.

- Az ételt beteszem a hűtőbe, vacso-
rára edd meg!

Tibor nem tiltakozott. Ráhagyta.
-Várj, kikísérlek!
Csak úgy pizsamában, a magas em-

ber kézenfogta hóna aljáig érő felesé-
gét, és indultak. Már nem volt több
látogató a szobában. Az ágyakból min-
den szem rájuk vetődött

- Mielőbbi gyógyulást kívánok -
köszönt el Anna.

Pista bácsi integetett is, és moso-
lyogva jegyezte meg:

- Milyen aranyosak! - Sétáltak. An-
na érezte, hogy férje nagy, párnás te-
nyere mind szorosabban tapad az övé-
hez, mintha soha nem akarná elenged-
ni. Az asszony kis vékony kezével
visszaszorított. Egymás arcát nézték.
Nem beszéltek. így értek a főbejárat-
hoz. Anna átölelte embere derekát,
ezüst szálakkal vegyes, csillogó haja a
férfi állat bizserélte, aki belefúrta arcát
a dús, hullámos hajba, és szívta magá-
ba az asszony illatát. Sűrű apró puszi-
kat nyomkodott a fejére, bevörösödött,
megborzongott. Anna nyelte a könnye-
it. Ő aztán megtanult könny nélkül
sírni, és könnyel is, mert verte az Isten
szakadatlan... Nagyot nyelt, és halkan
megszólalt:

- Nagyon félsz?
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- Nem - felelte a férfi, aki észrevet-
te asszonya visszafojtott könnyeit

- Ne idegeskedj! Estére vedd be a
gyógyszeredet, aludj nyugodtan! Sem-
mi az egész, olyan az, mint a tyúkbél.
Ne félj kicsim, nem lesz semmi baj!

- Mire kihoznak a műtőből, itt le-
szek. De reggel felhívlaK. Akarom tud-
ni az EKG eredményedet!

- Ne gyere csak délután! Nem aka-
rom, hogy úgy láss!

- N a jó. Mit hozzak?
- Diétás üdítőt - sokat Lesz egy kis

gerincvíz-veszteségem, pótolni kell.
- Jó, akárhonnan is, felhajtom.
-Akkor várlak!
- Itt leszek!

l z asszony nem tudta to-
Mjl vább rejtegetni aggo-

« / M dalmát. Szemtükre
/M^. összetört, alsó ajka re-

^™ ^ megett. Az ember te-
nyerébe fogta arcát, és kétoldalt meg-
csókolta. Nem várta meg, hogy felesé-
ge visszacsókolja.

- Még bemegyek a vécébe - mond-
ta, és elindult

Anna lemerevedett! Lábai letapad-
tak a padlóhoz. Kimeredt szemmel né-
zett a csoszogó férfi után. Pár lépés
után Tibor féloldalgósan visszafor-
dult, nagy ujjait összezárva, combjától
kissé eltartott kézzel visszaintett Anna
látta, hogy a hatalmas erejű ember
arcán, mint tiszta gyöngy, végiggurul a
könny. Nézte a hátát, míg elnyelte
előle a mosdóajtó.

2.
Az asszony fejénél égett az éjjeli

lámpa. Hallotta, hogy férje barátja be-
kiált az utcáról.

-Jössz már, haver?
Még tisztábban és hangosabban hal-

lotta embere kiáltását.
- Jövök már! - ugrott a heverőről,

hogy beengedje a bejárati ajtóban vára-
kozó férjét

Talpa lecsúszott a szőnyegről, a hi-
deg parkettára. Érezte, hogy futás köz-
ben mocskos, hideg tócsába lépett, és
elszömyedve látta, hogy bokáig véres
lett a lába!

Felriadt! A heverő szélén ült Hom-
lokához kapott Hideg és vizes volt A
vekkeróra is állt Vágni lehetett volna a
csendet Dübörgőit a dobhártyája!
Odatámolygott a magnósrádióért, ma-

ga mellé vette és bekapcsolta. „Kedves
hallgatóink! Ma 1989. március 13-a,
egy óra harminc perc van. Éjjeli zenés
műsort sugárzunk. A velünk tartó ked-
ves hallgatóinknak kívánunk kellemes
éjszakát. Hallgassák meg a székely
himnuszt!" Anna most hallja először.
Gyönyörű ez a dal! ... a Székelyföld
szépsége és a székely emberek szenve-
dései vonultak lelki szemei előtt
Mennyien szenvedünk! Pokol ez a sár-
golyó! Hagyta szólni tovább, egészen
halkan. Nem tudott elaludni. A gondo-
latok megtámadták az agyát, mint dö-
göt a légy. Érezte, ezeket le kell írnia,
ezeket nem szabad elveszítenie! Magá-
hoz vette a bőrkötéses füzetét és a grúz
teát reklámozó tollat. Csak mondatokat
írt. „Újra kondit az este... Hiányod
felsokszorozva idegtépő - mar, mint a
lúgkő! Sűrű csönd fojtogat. Kicsúszott
talajon riogat a magány! Agyamban
kitörölhetetlen gondolat vagy... (Grá-
nitba vésett szívalak!) Nélküled ko-
pogtat a tavasz! Kertünkben Nélküled
bomlanak rügybe a fák! Újra kondit az
éjjel... Lelkemet vágja minden szívü-
tés, egész erőmmel tagadom a halált, s
újra imádkozom a holnapért!"

Sokszor elolvasta. Átgyötrődte az
éjszakát. Beviszem neki, gondolta. De
nem most, majd, ha túl lesz rajta. Fá-
radt volt, szédült, szemei bedagadlak.
Mosdás előtt belenézett a nagy tükör-
be. Úristen! Ujjait végighúzta sápadt
arcán. „Az idő végicsap fáradt arco-
mon" - idézett egy régebbi, szüle-
tésnapi verséből. A fene! Rágnak a
szavak, mint szú a fát! - mérgelődött.

Nem reggelizett. Nem vette volna
be a gyomra. Nyolc órakor indult a
postára telefonálni. Tíz óra. Végre be-
jött a sebészet!

- Halló! Sebészet? Jó napot! Práger
Tibomé! Legyen kedves a férjemet
adni!

- Nem tudom adni! Bent van a
műtőben! - kiabálta az érces hangú
nővér.

- Halló! Nem értem! Hogy-hogy a
műtőben? És az EKG!? - kiáltotta
Anna.

A kagylóban kattanást hallott, utána
semmit Anna zsiborgást érzett a gerin-
cében felfelé haladni. Kinyitotta a fül-
keajtót. A postán, az ablakok előtt sor-

ban állók közül egy idős ember odalé-
pett.

- Rosszul van, kedves?
Anna nem tudott szólni. Érezte, ha

ellep a fülke falától, nem tartja meg a
lába.

- Mögösmer, Annuska?
Az asszony lehunyta a szemét, je-

lezte, hogy igen. A bácsi belekarolt és
kivezette. Leültette a lócára, közben
hangosan kiabált a fülébe:

- Tuggya kedveském! Az ÁBC-be!
Mindön nap ott vásároltam! Csuda sze-
rettem oda járni! Mikor még maga vót
a píztárba, szót váltottak az emberrel!

- Ne tessék már kiabálni, Ákos
bácsi! - kértelte Anna. - Fáj a fejem.

- Másnak keres?! Tán elvált?!
- Nem! - erőltette a hangját Anna. -

Fáj a fejem!
- Áhá, rántott levest! Mán csak erre

telik a nyugdíjbul! Tuggya, egy kicsit
rest a fülem, de azír megvagyok, csak
az öregjány ne vóna beteg!

okán feléjük fordultak
a várakozók közül és
mosolyogtak. Az öreg
csak mondta, mondta,
mert volt kinek.

- Mijóta ide szokott ez a sok külfő-
di, ezek az eladók olyanok lettek, mint
a gépezet, selátnak, schallanak, csak
verik a masinájokat. Nem írnek rá szót
váltani az emberrel. Hát azóta én in-
kább a kisbótba járok, pedig itt min-
dent lehet kapni, csak emberi szót nem
árulnak. Az hijánycikk!

- Nagy a forgalom, Ákos bácsi -
szólalt meg fáradt hangján Anna. -
Hétmilliót forgalmaznak tizenketten.
Rengeteget kell gürizni!

- Áhá! Ha maga mongya, biztos
úgy van!

- Olyan zavaros a világ, mint a
disznófürdető. Csak az álaminkat és a
pénzt kergetjük. A magunkfajtának
már az emberi szóért is fizetnünk kelL

Anna a kórházra gondolt Felállt
- Jobban van, kedveském?
- Köszönöm, Ákos bácsi. Jó egész-

séget a mamának is. Isten áldja meg!
Anna korall színű Ladájukkal óva-

tosan hazahajtott Bevette gyógyszera-
dagját és lepihent. Nem akarta, hogy



FÖLD! FÖLD!

férje ilyen nyúzottnak lássa. Délután
két órakor ébredt. Lezuhanyozott, ez
kicsit felfrissítette. Ruhái között tur-
kált. Szép és csinos szeretett volna
lenni. A világosszürke szoknya és a
meggypiros selyemblúz mellett dön-
tött.

- Ez jó lesz, ez mindig tetszett neki.
- Bepakolta a csíkos táskába a tiszta

holmit
- Kaját veszek az úton - gondolta.

Jaj, a rádió! Fülhallgatós. Ezzel nem
zavarja a betegtársakat. - Hát nem
valami kellemes születésnap! - mo-
tyogta az asszony. - Ide, a tiszta pizsa-
ma tetejére. Itt jó lesz. Hogy örül majd
neki, mindenre gondol, csak erre
nem...

nna útjába ejtette az
ÁBC-t. Diétás cucco-
kat vesz. Üdítő, befőtt,
glukonon a kávéjába,
csoki meg süti. Mindig

is édesszájú volt. Volt? Hirtelen szájá-
ra nyomta tenyerét. Az nem lehet, hogy
ezt a szót használta! Az iroda felől
kopogott be. A főnök nyitott ajtót.

- Szia, Ancsa! Mizujs?
- Sziasztok! Diétás cucc kellene.
- Mi baj?
- Ma műtötték Tibort - szeme ré-

mült volt, hangja akadozott.
- Na és? - nézett rá kérdően a

főnök.
- Nem tudok semmit, most megyek

hozzá. Ráadásul még cukros is!
- Attól ne ijedj meg, tudod hány

ember él együtt ezzel a betegséggel?
- Igen-igen, csakhogy ő az enyém!
- Ancsa, eltúlzod a dolgokat, mindig

- Óvatosan hajts! - szólt utána Feri.
- Sokat időztem! Rohannom kell! -

sziszegte a foga közt Anna.
Három óra. A buszmegálló melletti

élelmiszerbolt előtt rátaposott a fékre.
- Hüh, de rohan az idő!
Anna is rohan. Két üveg almaié, két

meggylé, nyomás a pénztár! Fél négy
van. Időben értem, gondolta, mikor
begördült a kocsi a kórházi parkolóba.
Összeszedte a szatyrokat. A hosszabb
fülű minden lépésnél a földet súrolta.

-Jól felpakoltam!...
A bejárat előtt szembe jött vele Kiss

doktor, az elmeosztály főorvosa. Más-
kor is találkoztak már itt. Most nem
köszönt. Lépteit észrevehetően meg-
nyújtotta. Mielőtt találkoztak volna,
kerdájkot vágott a külső lépcső mellett
Ilyenje van, vont vállat Anna. „A lift
nem működik"-tábla kiakasztva. A
gyenge fizikumú asszony nekivágott
terhével a zöld lépcsőnek. Zöld a fal,
zöld a lépcső, zöld a műtős ruha, a
plafon, a...! Meg lehet itt őrülni ettől a
sok zöldségtől! Minden pihenőn meg
kellett állnia. Szíve erősen vert, levegő
után kapkodott. A nagy ajtó előtt kifúj-
ta magát. Betopogott a folyosóra. Már
hallja, hogy jövök! Ezer közül is megis-
meri a koppomat - gondolta. Hangos
beszéd hallatszott a 102-es kórteremből.
Vizit van. Az asszony pár lépésre volt az
ajtótól. Sorakoztak ki az orvosok és a
nővérek. Simy főorvos jött utoljára. Fel-
tartotta bal kezét az asszony felé.

- Várjon itt, kérem! Befejezzük a
vizitet és jövök - mondta közömbös
arccal.

Anna lefékezte a lépteit. Üres lett
az agya. Nem gondolt semmire.
Visszafordult. Az orvosi szobák ajta-

is hajlamos voltál a túlzásokra. Ezért jáig sétált. Egy szakállas fiatalember
készültél ki. De most tényleg nincs okod érkezett.
a félelemre. Na, nyugodj meg, csüccs le!
összeszedem, amink van.

Anna nem ült le. Nézelődött.
Az iroda falán bekeretezett okleve-

lek. Berobogott Feri, a boltvezető.
- Keksz, csoki, glukonon, szilvabe-

főtt Az üdítőnk elfogyott, holnap vár-
juk.

- Semmi gond, majd Madarason
megnézem.

- Szia! Mielőbbi gyógyulást Tibor-
nak!

- Kössz, átadom.

- Elnézést! Nem tetszik tudni, bent
van-e a főorvos úr?

- Igen. Én is őt várom. Rögtön jön.
- Köszönöm - mondta a szakállas

és leült.
- Van bent valakije? - kezdte Anna

a beszélgetést.
- Nincs, én szeretnék befeküdni

műtétre.
- A főorvoshoz?
- Igen. Igaz, én nem is ismerem,

csak egy kollégám ajánlotta.
- Szimpatikus ember - mosolyin-

totta el magát Anna. - Már jön is! -
Kérem, vigyázna a csomagomra? - és
lerakta a szatyrokat a férfi mellé.

Simy doktor kinyitotta az ajtót, és
előre tessékelte az asszonyt Anna hal-
lotta, hogy mond valamit mögötte, de
nem értette. Hátrafordult, kérdőn né-
zett az orvosra. A főorvos szembefor-
dult vele, és szenvtelen képpel közölte.

- Meghalt a férje.
A tőmondat nem jutott el Anna

tudatáig.
- Mit mond? - kérdezte.
A hordóhasú hájtömeg megismétel-

te.
- Meghalt a férje. Tizenöt óra nyolc

perckor.
z asszony megsemmi-
sült. Szeme előtt sűrű,
fekete füst gomolygott.
Térdre rogyott. Két ke-
zét összekulcsolva

emelte az égnek.
- Úristen! Mit tettek velünk?!
Anna szemhéja lecsukódott. Látta

az égő csipkebokrot! A lángokból ki-
kibukkanó óriás fakereszten megfeszít-
ve embere mezítelen testét! Lenyaklott
fején orvosi szikékből font koszorú.

- Bocsásd meg a mi vétkeinket! -
motyogta.

Kinyitotta a szemét, és a zöld pla-
fonra meredt. Az orvos a hóna alá
nyúlt

- Álljon fel, asszonyság!
Anna összerezzent.
- Az én uram ártatlan! Tudja, ked-

veském, ráfogták, hogy ő ölte meg a
gyerekünket, és a sintérek kimetszették
a szívét! Nézze csak! Bedobták! Oda
e! Most ott ég a csipkebokorban! De
harmadnapra feltámad, mint Krisz-
tus! Az ártatlanok mind feltámadnak,
és elözönlik a világot! Az én uram
ártatlan! - ordította és újra térdre
esett.

- Bocsásd meg a mi vétkeinket!
Nyüszített, vonyított, ugatott is! A

főorvos otthagyta. Kiment és kulcsra
zárta az ajtót. Elsétált a telefonhoz.

- Halló! Az elmét kérem! Sürgős!
Kiss főorvost! Igen! Én vagyok, Sanyi-
kám, doktor Simy. Bocsáss meg, hogy
ismét zavarlak! Gyertek, kérlek, vigyé-
tek el az asszonyt! Köszönöm!

Pór Anna nem akart már semmit,
csak meghalni szeretett volna.


