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SZALONCUKOR

Dezsõ bátyját nem ismertem. Magas, erõs ember lehetett. Sokat
emlegetik, úgy tûnik, amit kimondott, az úgy volt.

   Félek a helyére ülni. Úgy érzem, megtörök valami
szentséget, oda bizony sosem ült azóta senki, mióta elment. Az íves
támlájú szék lábai kikoptatták a szõnyeget.

Minden vasárnap délután átmegyek érezni, hova nem is ülnék le
szívesen. Külön kis kapu vezet udvarról udvarra, át a szomszédba, ki
sem kell menni az utcára, ez a mi titkos átjárónk, vendéget is
engedhetünk egymáshoz, sok meglepetés-locsolót kaptam így érkezve,
minden tiltakozásom ellenére.

Télen kihagyhatatlan a látogatás. Kis sámlit kapok a kályha elé,
kezdõdik a Delta, az esti mese végéig maradhatok. Néha nem is
beszélgetünk. Így megy hétrõl hétre, legalább húsvétig, míg a bárókerti
séták fel nem váltják a hallgatásokat. Ottléteim abban csúcsosodnak
ki, hogy a szomszéd néni jelzésére megkapom a heti
szaloncukoradagomat. Minden évben csak sárga, csak zselés, kettesével.
Olyan sztaniolpapíros nincs többé. Lehet sok hónapos, kályha
melegítette, spájz fagyasztotta – azóta is hiába keresem ezt az ízt.
Minden karácsonyvárás ezzel telik, darabról darabra harapok a
cukorkákba, legalább hasonlítson.

Dezsõ bátyjáról nincs kép. Egy zakót láttam egyszer, ami az övé volt
– akkor pillantottam meg, amikor a czukkedlimért nyúltak –, a válla
nem olyan széles, mint gondoltam, pedáns rendben áll a többi még
használatos felöltõ között, szín és használhatóság szerinti rendben,
felsõ zsebében díszzsebkendõ.

Ha véget érnek a nyári kerti séták, várom, hogy vasárnaponként a
titkos átjárón közelebb jussak valamihez, ami róla szól, sosem merem
megkérdezni, a sámli megvolt-e már akkor.

DEÁK-TAKÁCS SZILVIA
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KANYAR

Az énekszó elhallatszik idáig, feltûnnek a kanyarban; a
szöveget nem értem, ahhoz túl nagy a távolság, de a
hajlásokból mégis tudom, melyik az. Igaz, néhány jöhet szóba

csak, akármit nem lehet ilyenkor énekelni.
Ahogy a lakodalmi menethez is megvan a hozzáillõ, a régi szeretõt

sajnáló, karikagyûrût forgató lányról szóló nóta, ezek meg amolyan
siratók.

Amikor meghallom, akkor kell elindítanom, megnyomnom az ajtó
melletti kis szekrényben a bal oldali gombot, megszólal a giiinggongg,
így közelrõl nagyon-nagyon erõs, elnyomja az énekszót, a sötétzöld
kerítés mellé kell bújnom a bokrok közé, hogy kilássak, nem tudom
felmérni, mennyire közel járhat a menet, a ló patája is mintha
csendesebb lenne.

Nyolcéves lehetek, vagy annyi sem, amikor elõször rám bízzák a
harangozást a halotti menethez, háztól temettek még, s amikor nem
az udvaron rugdostam ünnepi cipõmmel a port, akkor harangoztam
temetés idején.

Rád gondolok most is, akkor is csak azt figyeltem, meglátlak-e a
sorban. Amikor a menet megáll a templom elõtt, el kell hallgattatnom
a gongot, elénekelnek egy odaillõt, a kerítés lécei között épp rád látok,
lassan bólintasz amikor vége, persze, mintha nem azért jeleznél, hogy
el ne feledjem a bámészkodásban, indítanom kell újra. Továbbindul a
kíséret, most már mindkettõt meg kell szólaltatnom, ilyenkor húzzák
össze, így mondják a faluban azóta is.

Elosonok a szekértárolóhoz, azt nem tudom, a lovat hol tartják, de
a szekeret biztosan itt, látom a nyomokat, ilyen vékony kerekût sehol
máshol nem tartanak, magas szárú csizmát visel mindig a kocsis em-
ber, lovaglónadrágja betûrve, pedig a magas ülésrõl irányítja az utolsó
menet tempóját.

Azóta tudom, ez halottas szekér, kimondottan erre a célra készült,
meglepõdtem, amikor sok évvel késõbb megláttam egy múzeumban,
szégyelltem, hogy azt hittem, csak itt van ilyen íves tetejû négykerekû,
a kerekek eltérõ nagyságúak, a ló fekete hozzá.

Alig érek vissza idõben a haranggombhoz, el kell hallgatnia a
szertartásig, aztán fél óra múlva újra megszólalnia, a kis kerek óra a
parókia ablakában áll, számlappal kifordítva az udvar felé, hogy
láthassam.

Ezek a félórák a legunalmasabbak, nem merek semmihez nyúlni, be
nem mehetek, a nézelõdés is csak az elsõ pár alkalommal köt le, várom,
hogy jöjjenek visszafelé, akik jöhetnek, bólints, indulhatunk haza,
hajtson be a szekér az udvarra, szálljon le a vékony lovas, rám se
nézzen, másnap ne ismerjem meg, amikor nincs rajta a csizmája.

 
 


