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MILBIK JÓZSEF 

 
Sodrásban 

 
 A nap szőkítette leányka, akár cserkésző vad emeli előre 

lábát, saját szájszélébe harap, nem pislant, tenyerecskéit óva-

tosan csúsztatja a sárga szirmokon pihenő pillangó fölé. 

Zsupsz, hipp-hopp, rálapítja, lassan összezárja – megvagy! 

Szűk rést nyit a barlangocskára, bekukucskál, tiszta szívből 

örvend-mosolyog, aztán széttárja ujjait, útjára ereszti a páva-

szemet. Szállj-repülj, élj szabadon! 

 
Girbe-görbe utcák feslett szövevénye, céltalan zugok, dísz-

telen terek, sivár udvarok. Sárba döntött pallók, ócska házak, 

betört ablakok. Mállik a vakolat, reped a téglasor, tűzfal borul. 

Monotonon zúgó gyár, imbolygó kémények, fekete gomoly. 

Lombjuk vesztett fák, hullámzó gaztenger, fonnyadó virág. 

Üszkös szmog kujtorog, pusztul a mocsok, irka-firkás üzenete 

csupa-csupa szutyok. 

A gödrös macskakövön száraz falevél zörög. Port kavar a szél, 

nem dúdol, nem mesél. Sikátoron süvít, némán tovafú, sze-

mekbe szórja a kortalanul múló idő apró morzsalékát. 

Rongyos koldus hajol bűzlő kuka fölé, matat a szemétben, 

orozva körbenéz, majd tovább guberál, s oldalba rúg egy arra 

koslató kutyát. Tort ül az enyészet, degeszre zabálja magát. 

A sivárság fojtásából, akár iszonyú őserők gyűrte, magá-

nyos sziklaszirt a külváros közepén üvegpalota tornyosul. Tíz-

emeletszám iroda – iroda hátán. 

Körpanorámás lift, sebes emelkedés, villámgyors elrugaszko-

dás a lábbal tapodott valóságtól, aminek zajai se érnek a felső 

szintekre: lenn, a szédítő mélyben némán robogó autók, hang-

talan dübörgő vonatok, visítatlan sikolyok. Ily szédítő magas-

ba’ tán madár se száll, csak felhőcafatok úsznak vihar után, 

meg néhanap nesztelen verdeső szárnyakkal angyal repül át. 
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A titkárnői szoba könnyed eleganciát sugall. Igényes gaz-

dagsággal, hűvös kimértséggel berendezett, bár magán hor-

dozza a sznobság, a görcsös akarnokság laikusan olcsó, profán 

jegyeit. Formatervezett, fémvázas bútorok, görgős szék, tarka 

dossziék. Azúr szőnyegpadló, pasztelles tapéta, álmennyezetbe 

süllyesztett armatúra. A sarokban kopasz pálma, a falon nap-

tár, buja műnövény, modern repró: talán Dali, de lehet, Picas-

so. Klíma zümmög, computer duruzsol, terjengős zene szól. 

A natúr asztalon színes írószerek, néhány képeslap, klaviatúra, 

fotó a kedvesről. A billentyűzeten festett köröm pötyög, a mo-

nitoron kártyapakli szalad. Rég tart a parti, miről a manöken-

csinos, feltűnően trendi öltözetű lány olykor maga se tudja, 

kőkemény játék-e vagy virtuális kuruzslás? Ujjaival mogyoró-

szemeket morzsol, nasizik, jégkockával hűtött narancslét kor-

tyol. Hátradől, kezével vállára omló hajába túr. Ajkait össze-

szorítva sziszeg. Szája sarkából sárga cseppecske gördül elő, 

lecsorog íves állán, a merész dekoltázsától csupaszon maradt 

mellére hull. 

Robi hívását várja. A telefonra bambul, sokak irigyelte életére 

gondol: tudtában van szépségének, ám fél, csupán ezért és a 

testéért kell, mit mostanság kedvetlenebbül hagy mezítelenül 

ezüstös derengésű éjszakán. Úgy véli, kalitkamadár: kellemes 

vele a társaság, forró tőle az ágy – sokfunkciós házi dekoráció. 

Ilyen a modern kor: praktikus, óh, te sanyarú plázacica-sors! 

Hirtelen felpattan, az ablakhoz lép, kezével félrehúzza a sza-

lagfüggönyt, kinéz: körül – a végtelen. Az alanti épületek pici 

pontocskák, innen úgy tetszik, csupa boldogság puha fészkei. 

Eget kémlel, leszállt-e már a fiú Frankfurtból érkező gépe, ho-

vá sürgős üzleti tárgyalásra a reggeli járattal repült.  

Tekintete a semmibe réved, párás szeme mosódva látja a nyu-

govóra térő vörös korongot. (Olybá tűnik, színpadon áll, alul-

ról reflektorok világítják.) Minő képtelenség, fölé kerekedni az 

éltető napnak! 

Füstködös ábrándjából harsány szignálra riad, Robi keresi.  
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Hamar összepakol, indul, sebtében leér. 

Átsiet a díszköves parkon: frissen nyírt, üde fűszagú pázsit, 

vékonyan spriccelő szökőkút. A sövényen túl töredezett járda 

szélére torpan… és a kopár külváros közönségesen arcába vi-

gyorog. 

Amott slampos férfi tagbaszakadt ebével sétál, ordít, mint gye-

rekkel, durván rángatja a rakoncátlan kutyát. A kedvenc keze-

sen tűr, sandít, önuralmat vesz: lógó pofája nyitatlan marad, 

morgatlan takarva hagyja fogvicsorgatását, s már nem vágyó-

dik szaglászni ismeretlen társai láthatatlan nyomán. 

Mi lelketlen szereposztás, méláz a lány, olykor (véletlenül se 

ritkán!) valaki szórakozásáért egy másik lény egész élete ki-

szolgáltatott rabság. Igen-igen, a láncpórázon fityegő állat 

megalázott eszköze, tárgya az ellentmondást nem tűrő, mániá-

kus birtoklási-uralkodási vágynak. Sose lázad, ösztönére hall-

gat, hisz mindennek van ára: számla nélkül csupán így lehet 

hivatalos meleg szobában tálalt kutyavacsorára, hogy aztán 

lábra hajtott buksival elszenderedjék a fülében zengő farkasok-

dalára. 

Óh, hová tűntek az ősi üvöltések, az üres gyomrokból felkorgó 

éhség, a falka szabad ügetése, havasok, fenyvesek, sejtelmes 

sziluettek teliholdas téli éjszakán?! 

A kátyús út túloldalán, rozoga kerítés tövén kócos vadró-

zsabokor hajt. Már pirosodóban a félérett bogyók, s illatoz né-

hány megkésett virág. Egyikükön hófehér lepke nyaldos méz-

édes nektárt. Váratlan magasba hág, társával az út fölött, a 

nyárvégi langy napsütésben szerelmes táncot jár: le-fel libben-

köröz. Be szép, ámul a lány, gyönyörködi az eddig sosem lá-

tott nászt. De jaj, éles csikorgás hallik, a bolondosan kergető-

ző, két önfeledt lepke metálkék sportkocsi szélvédőjén ütődve 

égbe dobódik, az autó mögött földre hull. Ő arcához kapja bal-

ját, jobbjával a szállingózó lepkék felé nyúl… 

A korához képest kínosan jólöltözött fiú, félreértve a mozdula-

tot, negédesen kikiált: 
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- Óh, drágám, hát ennyire vársz? Mi a gond? 

- Semmi-semmi – válaszol zavartan, észrevétlen törli könny-

nedves arcát, a kocsiba lép.   

- Hello, baby, milyen napod volt? – kezdi a lehengerlő ára-

dozást (kérdez, hogy beszélhessen – ügyes!), lazít nyak-

kendőjén, odahajol, szájon csókolja a lányt, feltűri szok-

nyáját, ápolt ujjaival simogatja bársonyos tapintású comb-

ját, s a gázpedálra tapos – Nekem marha jó.... 

A lány ijedten hátranéz, bár nem láthatja, az utánuk kavargó 

légörvény alélt lepketesteket dobál.  

Halott virágszirmokként csapódnak ide-oda a csatakos útpad-

kán. Egyszer csak, mint rossz álomból, eszmélni kezdenek. 

Törött szárnyaikkal sután verdesve erőre kapnak, az ég felé 

vágva, a lebukó nap utolsó sugarának aranyló köntösébe bújva 

ellejtik félbeszakadt táncuk’. Majd búcsút intve a nászuk böl-

csőjét ringató csipkebokornak mind feljebb hágnak. A külvá-

ros vadonából kirontva messze szállnak, túl az üvegpalotán a 

kék derengés bíbor fénye felé, hol az erdőben friss vizű patak 

csobog, víg madárdal szól zöldellő ágakon… 

 

A házak, fák mélylila sziluettjén mosolyogva sétál a sajtar-

cú hold, ásítanak-pislognak rá a korai csillagok. Utcákon-

tereken lámpák gyúlnak, meg viharvert, ócska neonok. Sápadt 

fényükben bogarak, éjjeli lepkék zsongnak, puha léptekkel 

aludni térnek csilingelő kacajú, boldog angyalok. Csitulóban a 

zajok, pihennek a vágyak, a zord gondolatok. Az árnyakkal 

tündérálmok nyújtózkodnak a gyermeki régből: mennyei béke 

- izzadtság szagú dunyha alatt kucorgunk a kicsi szobában, 

anya hangosan szuszog, apa horkol, zimankó duruzsol meleg 

szeretetről a hűlt zsarátnokon. 

Éjjeli kábulat: nincs közel, nincs távol, összeolvasztva időt-

teret lüktető csend zúg a fülekben. Ha! Ha! A mindent elnyelő 

sötétben mintha kora-késő harangszót sodorna a szél. Majd 

csak kél a hajnali fény. 


