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Harmadik karmolás

KUKORELLY ENDRE

Macska

A macskákat nem szeretem.
   Illetve hát nem érdekel a dolog, hogy ember macskával, mu-
   latságosnak, kissé szánalmasnak tartom, ha valaki macskát

tart a lakásában.
Macskákat!
Szaguk van, és ki lehet heréltetni a kandúrt, meg miskárolás, ilyesmi,

de az meg micsoda!
Hull a szõrük.
És kalkulálni kell velük, nem lehet csak úgy otthagyni õket, viszed

magaddal, mit tudom én, mit csinálsz velük, foglalkozol velük, ezzel
múlatod az életed, durva!

Többnyire gyerek helyett.
Macskák mellett dönteni, úgy maradni, macskák és öreg néni egy

bûzlõ lakásban, irgalmatlan.
Nagymacskák, az igen, oroszlán meg tigris, leopárd, párduc, tökéletes

darabok, ámuldozol rajtuk, kölküket hurcoló gyönyörû nõstények,
impozáns hím, ahogy mozdulatlanul hever az árnyékban, és legyek
dongnak az orra körül, ez komoly.

Láttam egy filmet arról, hogy egy nõstény oroszlán fölnevelt egy
antilopot vagy valami hasonlót.

Nem zabálta meg, hanem megszerette, mutatják a csontvázára
aszalódott nõstény, ahogy vidáman ugrándozó gyereke, egy õz vagy
mit tudom én, mi után imbolyog, féltõ gond meg minden, vadászni
nem tud, látszik rajta, hogy éhen fog dögleni, ez például tökéletes volt.

Nyilván a macska is tökéletes.
Egyszer az volt, hogy olvastam a kertben, és hallom, hogy valami

nyivákol, egy riasztóan vékony kiscica nyivákol mellettem.
Nézett rám, nyivákolt.
Bementem a szobába, vágtam egy darab téliszalámit, odaadtam neki,

visszaültem olvasni.
De nem olvastam, hanem bámultam, ahogy kajál.
Benyelte a szalámit, aztán egyetlen mozdulattal rám ugrott, és a

mancsával duruckolni kezdett.
Nyomogatta a hasamat, nagyon

súlyos volt. Vers/Történés
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Nem a macska, annak egyáltalán nem volt
súlya.

Kijött az anyám, mondtam neki, hogy lett egy
macskánk, mire õ azt mondta, hogy az nem ám
olyan egyszerû.

És hogy csináljak neki mindenesetre almot.
Csináltam neki almot, és alom ide vagy oda,

este beengedtem a szobába.
Lefeküdtem, a macsek szorosan a

combomhoz simult, így aludtam el, vigyázz-
állásban.

Meg ne nyomjam valahogy.
A szomszédasszony szerint azért duruckolnak

a kiscicák, mert az anyjukból így préselik ki a tejet.
Arra riadtam, hogy az állat, mintha megkergült volna, rohangál a lakásban.
A kurva anyádat, gondoltam, és ahogy kimentem utána, láttam, hogy

odaszart az elõtér kövére.
Kinyitottam az ajtót, a macska kiugrott a kertbe, én meg arra

gondoltam, hogy szegénykém, most mi lesz vele, olyan kis nyeszlett,
meg fogja enni valami.

Megbassza valami nagyobb állat.
Ennél csak nagyobb állatok vannak!
Feltöröltem a szart, igyekeztem nem szaglászni, nem vettem levegõt,

nem is öklendeztem, meglepõ gyorsan vissza bírtam aludni.
Reggel arra riadtam, hogy lelkifurdalásom van, az ajtóhoz ugrottam,

ott ült vidáman, berregett, jól volt, én is jól voltam, nem tudom, hogy
ettõl-e vagy mástól.

Az alom használatlan, talált egy helyet, gondoltam, oda szarik, jól
teszi, adtam neki tejet, parizert, és kész.

Másnap valamiért lementem a pincébe, iszonyú bûz volt, odacsinált,
több kupac macskaürülék egymás mellett, vagy fél órát takarítottam
utána, és közben azt mondogattam hangosan, hogy nem, nem!

Nem!
És nem, el leszel, baszd meg, ajándékozva, kisanyám!
El lett ajándékozva a macsek.
Nem is volt még rendes neve, nem adtam neki nevet, macsek, ennyi,

végül is nem kutya, és kutyákat is minek elnevezni mondjuk bodrinak
vagy cézárnak.

Vagy bárminek, nem gyerek az, hanem kutya.
Elajándékoztam a macskát, macsek, és nem emlékszem, hogy aznap

este lefekvésnél volt-e lelkifurdalásom vagy nem, még arra sem
emlékszem, hogy lefeküdtem-e, valószínûleg lefeküdtem, le kellett
feküdnöm, mégse maradhattam úgy,
állva vagy ülve.
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