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OCZTOS ISTVÁN

az utolsó moralista halála

midőn az utolsó moralista
a toronyóra alatt éppen
rágyújtani készült éjjel
úgy tizenkettő táján
ott fent a magasban az óránál
a harangokhoz közel
a csavarok kioldottak
a mutatók kezdték lassan
elengedni magukat
majd vadul elindultak
le a mélybe suhanva

moralistánk az utolsó ki
éppen meggyújtotta cigarettáját ott lent
azok közt is az utolsó szálat
erre akkor még nem gondolt
doboza szinte tele mégis és
hirtelen ott rogyott össze
nyomban a katedrális bejáratánál
ahol hamarosan terebélyes vértócsa
vette őt körül a kövön a lépcső előtt
a szívébe szúródó
toronyórai kismutató által

az arra elhaladó hajléktalan
aki akkor fordult be a sarokról
a tér egy másik szeglete irányába tartott
a még égő dekket a földről felvette
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beleszívott egyet
el ne aludjon ha már úgyis ég
káromkodott egy nagyot
elég halkat a látványtól
némileg megrémülve
s elindult a legközelebbi kukához
keresni valami ennivalót

MESTER GYÖRGYI

A rajzszög

Már évek óta nem kesergett a nyomorán. Megszokta, mint a saját bőrét. Levetni úgysem tudta, hát miért 
foglalkozott volna vele? A kis padlásszoba, ahol lakott, zsúfolt volt a semmitől: a berendezés egy ágyból, 
gyalulatlan asztalból, támlásszékből, falikútból, egy függönnyel elkerített vécéből, vaskályhából s a falon 
sorakozó, ruhaakasztót, egyben szekrényt helyettesítő kampós szögekből állt. A sivár szoba egyetlen 
dísze egy ócska rádió volt, amit az előző lakó, lakbérhátraléka fejében, az adósság kiegyenlítése végett 
hagyott hátra. Az ablak csupaszon ásítozott, unottan nézegetett kifelé a nagy, üres hátsóudvarra, ahol 
a meleg por súlya alatt kókadozó gazok burjánzottak, és az odadobált ételhulladékon döglegyek ejtőztek.

A falikút fölötti, foncsorhibás tükördarab a szoba lakóját sem tüntette fel jobb színben. A visszatük-
röződő kép igen lehangoló volt. Sovány, sápadt, beesett arc. Az apró szemek gyanakodva kémleltek a világ-
ba, mintha attól féltek volna, gazdájukra bármikor lesújthat a végzet. A szigorúan összeszorított ajkak 
fölött ritkás kis bajusz búslakodott, mintha nem telt volna többre belőle. A szemöldök apró, savószínű 
szemekre borult, a haj sötéten, még fésülten is elfeküdtnek látszón, alig takarta a szűk kis fejet. Termete 
sem hazudtolta meg a képet: az alacsony, sovány, fiatalon is hajlott test mitől is növesztett volna nagyobb 
fejet és több észt?

Eddigi életében elkerülte a szerencse, ez tény. Jövője kilátástalan volt; rokona nem lévén kitől, mitől 
is várhatta volna, hogy egyszer ráköszönt a jólét?

Szűkösen, beosztóan élt, egyetlen szenvedélye volt csupán, a lottó. Azt sohasem mulasztotta el, hogy 
a soros heti lottóját megvegye és kitöltse. Mondhatni, ez volt az úri „passziója”. Ugyan ezt sem engedhette 
meg magának, na de mit engedhetett volna meg? Hogy éhen haljon, vagy hogy télen ne fűtse fel a kis szo-
bát? Igen, ezt mind megtehette volna. De hát még csak huszonhét éves volt, és valami ismeretlen okból 
kifolyólag élni akart, és még remélt.

A borongós reggelen, szokás szerint, már az ébresztőóra csörgése előtt kipattant a szeme . Fel kell kelni, 
várja a munka. A céltalan, értelmetlen vonalak húzogatása, körök és szegletek, melyekből talán kialakul 
valami épület körvonala, amit ő sosem fog látni, hiszen hogy jön ő ahhoz?! Ő csak egy egyszerű műszaki 
segédrajzoló. Egy senki, akit észre sem vesznek. A kollégái csak cukkolják, gúnyolják, a nők, különösen 
az a kis szőke a bérszámfejtésről átnéz rajta, jó, hogy amikor látja, legalább a hódolatteljes köszöntését 
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