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Tatár Sándor

A Szepikének, igen
Elküldtem a Terit. Illetve elengedtem egész délutánra
meg estére. Megleszek, mondtam, felőlem az is elég,
ha tizenegyre hazatalál. Azt persze vegye észbe, hogy 
ez a mi környékünk jó környék ugyan, biztonságos,
vannak is rendőrök, illemtudóak is, de nagyon másmilyen
részei is vannak a városnak, aztán azok a bakák, segédfogalmazók
vagy boltossegédek egyáltalán nem biztos, hogy hazakísérik
a cselédlányt – ha megkapták azt, akkor azért nem, ha meg
nem kapták meg, akkor azért. Szóval csak vigyázzon.
De különben menjen; menjen moziba (van barátnője, az a 
szomszéd faluból jött, úgy tudom), bakázzon a Szigeten vagy a Ligetben;
szép idő van. – Szerintem (jó lány, szó se róla, de, istenem,
húszéves sincs még!) nagyjából ki fogja használni a hosszú kimenőt.
Nem kell kapkodnom, van időm.
 Alfrednek, ennek az anyaszomorítónak sem könyörgök tovább,
hogy – az Isten áldja meg!! – keressen már egy 
jóravaló feleséget magának; egyre jobban lötyög rajta
az aranyifjú-szerep, higgye el, maholnap
rettenetesen hiányozni fog neki a családi tűzhely… A füle botját se.
Az ő dolga; az ő élete. Azt sem tudom, hol lopja most egyáltalán
a napot: valahol Olaszországban csavarog-e még vagy Londonban
szürcsölgeti a whiskyt – nemigen jelentkezik az máskor, csak ha
pénz kell neki.
          Mathilde és Constance… Hát nekik azért valamennyire fogok hiányozni.
Na nem mintha szívük minden melegével szeretnének, de a
vitriol- és főleg az irigységmirigyeik kilövelléseinek mindig
türelmes-figyelmes (vagy jól mímelő) közönsége voltam.
Akkor is sziporkáztak, ha hármasban teáztunk, és valaki
negyediken köszörülték a nyelvüket, de csúcsformába akkor lendültek,
ha csak egyikük „ugrott föl éppen egy pillanatra”, és bizalmasan
hozzám hajolva (miért a cinkosan lehalkított hang, ha úgyis
csak ketten voltunk?) alsónemű- és lepedőfoltokig menően
kibeszélte a másikat. – De azért a fikuszok közt áporodó, porszagú
magánynál szórakoztatóbb társaság voltak ők is. Meg volt miért
újra meg újra elővenni a százhetven éves meissenit. Persze, másfelől,
untattak is eleget az évek során;    szerintem azt csinálom, hogy egyikükre
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a rubin-igazgyöngy nyakékemet hagyom, másikukra az abbáziai
üdülőbérletem; a nyakékkel Constance szemez régóta, ő tehát
az abbáziai kurszoba-jogomat kapja, Mathilde meg, aki mindig sóhajtozva
hallgatta a beszámolóimat a parti promenádról, a szalonzenekarról és
a habos süteményekről, parádézhat, ha akar, a nyakékben. Nem rövidítem
meg őket: irigyelhetik s utálhatják egymást kedvükre továbbra is.
 Már csak a kiérdemesült bonviván Ignác miatt is. Ignác!
A szívtipró majom! Na, hát ő aztán végképp nem bír megöregedni.
Az a természetellenes, csillogó feketeség! Esküszöm, három-négynaponta
festet a fodrásszal. A Nagy Operaénekes! Halálra ne kacagjam magam?
Ha négy-öt komolyabb szerepe volt életében, sokat mondok.
Apródokat meg hírnököt játszott, később azután (ha fájt neki, ha nem)
ő volt az öregecske, cinkos komornyik. – És hát az én Alfonzom mellett
(Istenem! mit összeirigykedtek rám, amíg élt még, ezek a banyák!) mindig is
férfi-karikatúra volt; jaj, hogy tudott az én Fonzim 
az őrnagyi egyenruhájában feszíteni! Meg aztán ennek a zseb-Carusónak
a zsidózása! Jó, hát én se kedvelem Iccigéket, szó se róla, de ez a fröcsögés!
A Fonzinak sosem volt ilyesmire szüksége, hogy érezhesse magát valakinek.
– Ignác egy kissé elméretezett protézisű falánk öregember; szerintem 
az is fárasztja, ahogy a szelet csapó gavallért játssza nekünk.
Persze, beszálltam én is (miért is?) a „versenyt-kacérkodás”
kisded játszmájába: jámbor ökörség – miközben ha toalettre menvén 
csak három lépésre eltávolodtam az asztaltól, ahol ezek tovább édelegtek,
már pontosan láttam: pomádés pojáca, ordasan hamisan bazsalygó,
éltes kakaduk között.
Most aztán vetélkedhetnek érte – egészségükre! – a lóbált füstölőig.
 A Szepikének, igen. Neki egészen biztosan hiányoznék,
a drágámnak. Illetve hát: fogok. Ilyen lila masnit mástól? Ah, kizárt!
Hogy a kis orra nedves-e, nem meleg-e, ki fogja azt ilyen
odaadóan figyelni? meg borogatni a bizony gyakran váladékozó szemét?
Két napja fürdette meg a Terka; beoltva természetesen be van,
és féreghajtót is kapott, de szeretni és becézni ki fogja
akár csak fele olyan gyöngéden is, mint én?!
Arra is gondoltam, adok neki is ebből a fehér porocskából, és
magammal viszem, odaátra. Inkább, mint hogy rossz sora 
legyen. De nem bírom megtenni; hát van nekem ilyenhez jogom?!
Új gazdát nem kereshettem neki – tudják, hogy mennyire a szemem fénye;
ha odaadom bárkinek, elkerülhetetlenül gyanút fogtak volna,
hogy készülök valamire, és még a végén
megakadályoztak volna benne … nem, Szepikém, nem tehetek
mást, többet Érted, mint hogy Isten oltalmába ajánllak. (Ámen.)

Szépirodalom



10|

Nahát, ez így oldódik vízben, ez a por? Nemcsak opálos lesz
a pohárban a folyadék, de halványlila is. Hmm… Az íze…
Íze viszont szinte nincs. Valami keserűmandula kísért benne,
de egész enyhén.
       És most már semmi dolgom, csak várni.
 – Ó, nem!! A feledékeny mindenit a fejemnek!
A varrónőmnél a következő próbát… meg a többit, azt azért
le kellett volna mondani. És főleg kifizetni azt a ruhát.
Nem tehet semmiről a Rózsi, és nem ezt érdemli, huszonkét év után.
No; mindegy már – ez ott ragad a lelkiismeretemen, és az összes szálat
korrektül elvarrni úgyis lehetetlen. – De hogy ezt pont egy varrónővel!…
 Ez már az lesz. Homályosan látok, sőt kettősen. Most meg
vibrál az egész kép. A gyomrom is háborog.
Uramisten, hogy fulladok! Ne!! Levegőt! Hova tűnt
a levegő a levegőből!!??
Ah, most már jobb: már nincs erőm se rettegni, se kétségbeesni.
Finita la…   nyilván.   basta.
de hát: hogyan!? hiszen… még…       egyáltalán…              nem…
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