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BÖSZÖRMÉNYI ZOLTÁN

VIHAR ELÕTT

 
– Lármázni, azt tudsz! – szólt a körülötte ugráló

gyerekre, s félrenézett, nehogy valaki azt higgye, ünnepet
akar rontani. – Minek tûzhányókról, messzi tengerekrõl
beszélni, amikor aratni kell, s minden kézre szükség
van a földeken? – mondta a mellette ülõ férfinak.

– Aratni, de kinek? – kérdezte elnyújtva szavait Gábor,
mert nem értette, hogyan jön ide a lárma, a tûzhányók,
meg a messzi tengerek. A tûzõ nap két hét alatt
felperzselte a földeket, a zajokat is felszárította, s a
napszámosok bõrét úgy kikezdte, a fájdalom könnyet sem csordított
szemükbõl.

– Csak esne már! – sóhajtott Pál, s lomhán nyúlt a pálinkával telt
kék üveg után. – Látom, az állatok is szenvednek – toldotta meg szavait,
s töltött.

Lacika, az ötéves unoka, mit sem törõdve a tikkasztó meleggel,
serényen szaladgált a diófa alatt üldögélõk körül. Több kört írt le,
majd megunta, s az istállóban keresett magának elfoglaltságot. Bent
hûvös volt. Mari, a tehén csak épp elfordította fejét, bögöly szemeit rá
vetette, és nagy, nyálas pofájával már nyúlt a következõ
szalmanyalábért.

Lacika megpaskolta az állat oldalát, s a padláslyukhoz vezetõ létrán
kapaszkodott felfelé. Már az utolsó fokon állt, amikor a nyílásnál,
mint hirtelen jött kívánság, fehér, szürke foltos kismacska nézett vele
farkasszemet.

Mohón kapott utána.
De nem érte el, csak a semmit simogatta. A macska védekezve

visszahúzódott a nyílásból.
Lacika nem adta fel egykönnyen. Érezni akarta az állat selymes

bundáját, magához ölelni. Szeretni akarta. Ám a macska egyre csak
hátrált. Végül az utána sóvárgó kéz felé kapott, s egy villanás alatt a
betolakodó ujjába harapott.

A sikertelenség, a fájdalom, a
szégyen érzete hullámzott a gyerekben.
Megszeppenve állt a létra utolsó fokán.

Második karmolás
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Hirtelen minden vágy kihunyt benne, hogy ölelgesse, simogassa az
õt megsebesítõ állatot.

Szopogatta az ujját, s azon töprengett, mitévõ legyen.
Aztán döntött.
Lassan, méltóságteljesen, mint a kígyó, alákúszott a létrán. Hosszan

nézelõdött a pajtában. A jobb sarokban vékony madzagkötegre esett a
tekintete. Odasétált.

Felemelte.
Sokáig sodorgatta, mielõtt hurkot kötött a végére. Máris a létrán

lépegetett felfelé.
Még a lyuk szájához sem ért, a kismacska újra megjelent a nyílásban.

Aztán csak arra emlékezett, hogy megnehezedik a hurok, s veszettül
rángatja a kezét.

– Ma biztosan esik. Nézd az ég alján tornyosuló fekete felhõket!
Estére itt a vihar – hallotta a gyerek a kintrõl beszûrõdõ hangot.

 

NAGY SÁRA

TÁNC

Sírással nyíltunk egymásba.

Szõrszál se mozdul.

Rezeg a láb.

Elindul, majd megtörik a mozdulat íve.

Függünk.

Sima és nyirkos a kígyó bõre.
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