
Szikra János

Műzlike

Aszályos év volt. Az állami hizlaldákban szélütötten ődöngtek az anyakocák, s az orrfacsa
ró bűzben részegen döngtek a zöld döglegyek.

Műzlike, miután kikanalazta csütörtöki műzlijét a műanyagpohárból, primadonnásan a 
tükör elé libbent. Félfordulattal rápislantott dússá-érlelt tomporára, s kajánul elvigyorodott.

Virágka elsápad az irigységtől -  gondolta -, ha összehasonlítja görögdinnye-valagát az én 
villanykörte-popócskámmal.

Ráérősen bugyit húzott -  itt volt az idő! -, fölé fehér férfiinget, begombolatlanul, hogy lát
ni engedje két fiús kis halmocskáját, s várta a pásztoróra kolompkoppanását. A kolomp (ko
lomp híján) csengőszóval fölvisított. Műzlike az ajtó mögé surrant, meglapulva lassan tizen
ötig számolt, majd sejtelmes somolygással arasznyira nyitotta az ajtót. A Ló bedugta bal po
fáját. Műzlike tágított a résen, bebocsátotta a patákat is, s hűvös kígyó-nyelvét vadul a Ló po
fájába lökte. Nyár volt, forrongott a lét.

A paripa a padlóra roskadt.
-  Izzadok!
-  Fürödj meg -  nyújtotta a törülközőt Műzlike. -  Bemehetek a fürdőszobába?
-  Ne! Csak azt ne! -  horkant föl a Ló.
-  Uram, kérése parancs -  szontyolkodott Műzlike.
-  Bejöhetett volna... -  mormogta a Ló a kádban, míg nemes szerveit szakszerűen, s kissé 

kapkodva, portalanította. S szemében a vécécsésze ürüléknyomainak emlékével, kivágtatott 
Műzlikéhez.

A tompor már az ágyon hevert. Csillogott a rézálkotmány, a matrac lomha cetként hány
torgott a várakozás (s a tompor) nedvérlelő súlya alatt.
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-  Inkább a földön, jó? -  javallotta a patás, s szarva a paraván fölé emelkedett.
Olajozottan indult be a húsüzem. Hatalmas szalámik csúszkáltak a futószalagon, testes

szalonnák vonaglottak a hentesbárdok alatt. A lapockákat kicsontozták, az agyvelőt szaksze
rűen kiemelték, a májashurka rezzenetlen nyújtózott a lélegző bélben.

-  Ugye, vigyázol-rám!... -  rebegte Műzlike a húsvéti sonkák közül.
-  Mire gondol? Megszakítsam? Hát persze! -  s  a derék csődör igyekezett hosszúra nyújtani 

az iramot.
Már csak a belsőségek voltak hátra, a vese és a tüdő után a szív is megcsobbant az abalében.
-  Hogy akarod? -  tudakozódott bennfentes udvariassággal a Ló.
-  Gyere hátulról! Gyere, gyere, gyere! -  sikkantotta sürgetően Műzlike, s a szőnyegpadlón 

villámgyorsan hasra vágta magát. A Ló engedelmeskedett -  a vevő érdeke mindenekelőtt! 
Műzlike az égnek meresztette alfelét. Amaz beledöfött. A szomszéd kislány keze között, túl a 
falon, kidurrant a léggömb. A lopott konyak kivirágzott testében, s a Ló ágyéka elsírta magát. 
Most várni kell -  rügyet hajt a türelem.

-  Bepisiltél? -  szemétkedett Műzlike.
Hm. A megszakítás átka... Csak a fallosz kelletik, a mag már büdös.
A paraván mögött a szamár iázott, jámboran legelte az ablakpárkány gipszbogáncsait, és 

jobb mellső lábával diszkréten dobolta a Török indulót. Hiába, a bécsi klasszikusok... A Ló ki
húzta a letört karót. Műzlike fölállt. Zuhanyrózsaként spriccelt szájából a harminckettő.

Ismét töltött a megfújt konyakból, majd, az istállói fajzat fölé kerekedve, rángatni kezdte 
a kan vesszejét.

-  Nem fáj? -  cirmolta közbe.
-  Még nem... -  nyögte a lódító.
De Műzlike nem vitte végbe, pedig egy kíváncsi, gyönge pillanatában ajkával is már-már 

ráhajolt. Mégse tudta elszánni magát. Egy töpörtyű kidurrant a forró zsírban, s fölstartolva a 
plafonra ragadt.

-  Az úri és a proli kurvák a nemesebb műveletekre alkalmatlanok -  suhant át Ló úr elmé
jén az ódon fölismerés. -  Talán a kettő között...? Talán szedret kellett volna legeltetni Műzli
kével? De hiszen ez egy húsevő vegetariánus! Mindegy, majd megkapja a fület és a csülköket, 
ha fölmondja kívülről az esti mesét.

-  Különben is, terhes vagyok -  nyaffintotta el magát most Műzlike. -  Persze, tőled... - s 
szemrehányó fintorral a tükör elé lépett. Lekicsinylőn megcsodálta hájtól kerek gömbhasát, 
míg négy combján és széthasított ágyékán spermacsermely töprengett a föld felé, a gravitáció 
törvénye szerint. -  Ne menj még! Sütök neked karfiolt! S szeretném, ha egyszer neked főzhet
nék egész vasárnap!

A Ló erre már nem bólinthatott. Pofájában régi szénák íze zizgett s egy temetői nyáré, mi
kor kancájával együtt legelt a nemzeti nagyságok kriptái közt egy délután. Régi-régi istálló
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szagok siettették menekvését. Fölkapkodta zabláját, trikóját és farmerét. Fehér nyergét ha
nyagul átvetette a hátán. Az alomillat elragadta, bár szerette a rántott karfiolt. Ismét izzadt. 
Kifelé sem volt könnyebb. Műzlike ráakaszkodott.

-  Mi vagyok én? Ruhafogas?
Még két hónapig járt Műzlikéhez. Testben - félig, lélekben kielégítetlenül. Akkor meg mi

nek? Három marék karfiolért a böllérkés alá?
Műzlike a földig érő tükör előtt szemlélgeti-bájlálgatja azóta is magát. De megtörténhet, 

hogy egyszer tükörképe maga mellé rántja végleg a valódi Müzlikét. Ha van valódi Műzlike. S 
akkortól már ketten néznek kifelé. De ki lesz, aki őket nézi? Netán két új Műzlike? Úristen, 
egyből négy lett!

Elfogyasztja pénteki műzlijét, majd szombat, vasárnap (ünnepi műzli, egésznapos főzés 
után, karfiollal!), hétfő, kedd s a többi műzlis nap következik. S megnyugodhat: ily Ló-féle ma
ratoni kefélésben nem lesz soha többé része, se hanyatt, se hasmánt. Kefélgetheti emlékei naf
talinos lósörényét ezután. A szamár is régen elszállt a holdsütötte ablakon át egy ukrán mu
zsik zsupfedeles nagyujjára. Iá! Miá! Áiá! Aludj szépen, Műzlike! Csak az abalé hortyog ren
dületlenül a primadonna paravánfala mögött.

...Öt év múlva babakocsit kapott egy csecsen nőtől, aki váratlanul teherbe ejtette Műzlikét. 
Tompora megszélesedett, lába dongásabbá vált, haja kibarnult, akár a hulló gesztenye, s elfe
lejtett álmaiban egyre ritkább vendég már a Ló. Egyedüli vigasza Virágka, akit végleg körül
folyt a háj, s egy kiégett villanykörtét sem adna érte senki már.

Az állami disznóólak kiürültek, a privatizált döglegyek idegen városok kukáiban zümmi
kélnek, s a légkörtannal foglalkozó tudós elmék szerint eső ezután sem várható. A Ló pedig to
vább poroszkál, ahogyan korábban: cél és hívogató istállók nélkül, ígérettelen. S ha vágtába 
fogna is néha, tudja: nem habostorta, sem nem lóverseny az -  Ezért inkább egymagában lege
lészget.
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