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Lendület és türelem

Meleg este volt.  Az ablakokat  kinyitották,  a  függönyök
csak vártak a szélre. Villany nem kellett, még színek is
éppen voltak. Az öregeket csak betolták, egyet-egyet a
két ablakhoz, aztán hoztak pár széket. Ilyenkor lehetett
egy kicsit lazítani. A szoba közepére az egyik ápoló letett
egy lavórt, abba köphették a magokat. Jólesett nekik a
cseresznye. Ettek, kiköptek, aztán újra ettek. Csak ennek
a  hangját  lehetett  hallani.  Gabi  nővér  folyamatosan
osztott a zacskóból,  mindenkinek egy marék, aztán ha
elfogyott, megint egy. A bácsinak, meg a néninek nem
adott. Csak pépeset ehettek.                                       
A  bácsi  meg  a  néni  egymást  nézte,  míg  az  ápolók
nyammogtak,  hisz  egymás  felé  lettek  fordítva.  Volt
köztük vagy három lépés. Nem ismerték egymást régről.
A bácsi elaludni készült. Érezte, hogy csipás a szeme, de
nem  tudta  megtörölni.  Hagyta,  hadd  ragadjon.
Hirtelen bejött az ablakon egy másfajta levegő. Fuvallat
volt,  megtáncoltatta  a  függönyt,  aztán végigmászott  a
tapétákon. Befütyülte a cseresznyéket, a magos lavórt,
felbukfencezett  a  néni  lélegeztetőkészülékén,  végül  a
bácsi lábszárához ment, megrángatta a nadrágja szárát,
és elült. Abbamaradt. Ennyi tellett tőle. A bácsi felfigyelt
erre, a nadrágja hozzásimult a lábához aztán elpattant
tőle. Rég nem történt ilyen. És akkor, egy pillanatra, a
bácsi  megérezte  magában  annak  az  embernek  a
jelenlétét, aki egyszer volt. Az erőt, vagy hogy hívják ezt,
és a kedvet. Aztán már nem érezte. De az imént, mintha
csalánba lépett volna, meghasította valami, és a szemei
kijjebb nyíltak, várta, hogy újra jöjjön ez az érzés. De az



egyre  múlt,  már  a  rövid  emléke  is  kezdett  zavarossá
válni. Ekkor látta meg a nénit. És arra gondolt, hogy mi
lett volna, ha ők régen találkoznak. Akkor, amikor még
színesebbek  tudtak  lenni,  amikor  álltak,  és  láttak
szépeket. Amikor még emberek voltak. Elképzelte a nénit
fiatalon. Most csak ült ott, összenyomódott arccal, aludt
és lélegzett közben. De milyen lehetett akkor, elképzelte,
hisz egyszer volt már mindenki szép.
Megcsókolta  volna  akkor,  ha  fiatalon  találkoznak,  egy
ilyen  nyári  estén,  megcsókolta  volna  akkor,  a  száját,
mindenét.  Meg  a  haja  tapintását,  szálanként  a  haját,
elképzelte minden illatát, és mindenét, ami csak változik.
Biztos  lett  volna  bátorsága  rá,  ma  már  bele  sem  bír
gondolni,  milyen  bátor  volt  régen,  megízlelte  volna  a
szeméből a fényt, és kiitta volna minden csókját és az
összes  szavát,  amivel  csak  neki  tartozik.  A  lányka,
egészen pici lányka lehetett, ülve a válláig sem ért. De
furcsa ebbe most belegondolni.
 És  a  bácsi  meglepődött,  hogy  az  ujjai  zsibbadoznak,
mintha  az  öreg  test  még  a  szerelem  gondolatától  is
berzenkedne.  Hogy  lehet  ezt  már  nem  kívánni.
Még egy kicsit erőltette. Szégyellni akarta a szemében a
csipát, mutatni, hogy van itt még egy úr egy hölgy előtt.
És akart még egy kis  szelet.  Csak jöjjön, hűsítse le  a
lábikráját,  rakjon bele valami kiadós férfivágyat.  Olyat,
amivel az ember kimondhatatlan dolgokat akarna tenni.
Csak a kezét, azt hadd emelhesse fel legalább, ránthassa
magához,  kocsiban,  így,  ráncosan.  Bár  esnének  el,  ki
ezekből  a  székekből,  örökre  nem  is,  de  sokáig.
Nyújtózkodott a néni felé képzeletben, ropogtak éhsége
csigolyái. De sok volt az a három lépés távolság. Aztán
már elfogyott a cseresznye. A magokon nem maradt hús.
Az ápolónők kitartóan szoptak.                                      
Felálltak aztán az ápolónők, és eltolták az öregeket a 
szobából. Még a végén meghűlnek itt.                           


