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Cserepek...

        Mezítláb,  fogvacogva  borzongott  a  hideg
folyosón.  Talpa  alatt  a  dermesztő  kőkockák
visszarántották  a  valóságba.  Húsába  mart  a
felismerés,  ketten  is  átverték,  becsapták,  egyikük
tudatosan,  a  másik  az  ösztöneitől  vezérelve.  Olyan
mély sebet ütöttek rajta, mint a földrengés a kettévált
talajon, amelyből a sötétség rémisztő képe tátongott.
Didergő  tétovaságában  pörölyként  csaptak  rá  a
gondolatok,  el  innen,  el  a  romhalmazba  hullt
valóságból,  a  csipkeálmok  szorításából,  amelyek  a
tegnapi sejtések orgazmussá fajulásából  hitehagyott,
szitává tépett lepkeszárnyakká nőtték ki magukat. 
        Sorsfordító ordítás szakad ki  kebléből, mely
könyörtelenül  végigrohant  a  folyosó  árnyai  alatt.
Fennakadt  az  ablakmélyedések  pókhálóiban,
megtelepedett a rablófogó rácsokon; végigcsorgott a
hátán  futó  veríték  csípős  zuhatagában,  majd
megtorpant  ott,  ahol  azok  ketten  álltak  vigyorogva,
boldog kielégüléstől  mámorosan, csapzottan a meleg
alom titkolt fészkéből kiszállva. 
        Pallosként  álltak  felette,  gúnyos  mosolyba
ölelkezve,  szapora  pihegéssel  bizonyítva  a
tagadhatatlant. A tartós hazugságbuborék, mint túlfújt
lufi, kidurrant és kipattant belőle a bizalom hitehagyott
bizonyossága. 
        Őrjöngeni szeretett volna, de mégsem tette.
Valami  különös,  makacs  erőtől  vezérelve  nem  adta
meg nekik győzelmi mámoruk porcukrát.  A szomszéd
fiatal  asszonyka  gőgös  mosolyától,  a  saját   évei



sokasága hirtelen mázsás súlyként pakolódtak vállára.
Eddig  valósnak  vélt  szépsége  kongva  pattogott  a
lépcsőház  kemény  poklába.  Gyermeki  énje
felülkerekedett  a  fájó  szülői  pofonok szívbe  markoló
emlékeitől.  Kicsomagolt  pillanatképei  rongyos
cafatként emlékeztették az előtte álló férfi fenyegető
tartásából az arcába kiáltott vesztett csatára. Embere
sötét tekintetéből, a másik asszony felé nyújtott óvó
karjából, az elhallgatott szavakból kiolvasta a jövőt...
Háta mögött a nyitott ajtóból enyhe fuvallat lebegtette
meg  mézszőke  haját.  Beleremegett.  Azok  ketten
vasmarokkal  tartották  fogva  a  szívét.  Gyomrában
összeszűkült  a  tudat,  ami  lüktető,  marcangoló
fájdalommá vadult. Fejében bombariadó dörömbölte a
légitámadás  megélt  zaját,  a  karjaiban  tartott
gyermekek  félénk  hüppögését.  Íriszeiben
összekeveredett a múlt és a jelen. Régi, önfeláldozó
szaladások trappoltak lelkében. Kis viskós, embertelen
vajúdások  szakadoztak  fel  benne.  A  kocsiagyig
púposodó  sár  mélybe  húzó  csápjai,  a
magárahagyatottság világtalan útvesztője most megint
karnyújtásnyi közelségre zsugorodott. 
        - Ha nem tetszik a helyzet, mehetsz, amerre
látsz!-jött az újabb ostorcsapás. Az elképedéstől szólni
sem tudott, csak állt letaglózva annak az otthonnak az
ajtajában, amit az ő jóvoltából, testvéri karnyújtásból
csinosítgatott kettejük számára. A másik asszony csak
nevetett, élvezte az elvakultság hatalmi fölényéből felé
szálló vágy terpeszkedő szárnyait.
        - Te maradsz! - süvöltött végig egy erőteljes
hang a folyosó visszhangos falai között. A félhomályból
előrenyúlt  egy kicsi,  de erős kéz és megragadta az
asszonyt.  Bátorítóan  magához  ölelte,  biztonságos



meleget  ömlesztett  a  testvéri  szeretet  a  nő  remegő
testébe. - Te maradsz! Még nem jött el a betolakodók
ideje! 
        Odakint megdördült az ég, villám cikázott a
város  felett.  A  hirtelen  támadt  szél  nemes
egyszerűséggel  bevágta  az  ajtót.  Ők  négyen  ott
maradtak  a  folyosó  fogságában,  a  szétszóródott
cserepeiket szedegetve.


