
- Mindjárt lesz - pattant föl a fotelből Brigitta. Nem egyenesen az ajtóhoz
ment, apró kerülőt tett, a férje felé. Ricsi szemérmesen félrenézett, azt hitte, vala
milyen házastársi gyöngédség következik. Egy perccel később megértette, hogy a
kerülő célja. a cipő volt. Tóni lerúgott cipői. Azokat vitte ki egyúttal. Mint ahogy
a papucsokat a feketével együtt hozta be. .

A whisky, a vörös bor, a tömérdek étel ködein keresztül Ricsi, mint egy
látomást érzékelte azt, ami a cipővel meg a papuccsal történt. Olyanszerű zavar
fogta el, mint amikor belezavaradott az összeadásba, előtte a hosszú számosz
lop, a tizedik vagy a tizenkettedik számnál elvesztette a nyomot,

Éjfél után érkezett haza. Két kérdő, két izgatott arc fogadta, Számonkérő,

gyanakvó, bizonytalan csend.
-- Kellemes volt - mondta - csak egy kicsit többet ittam a kelleténél.
- Hálistennek, hogy jól telt az ested - kapta el másnap Erna. - Ugye kár

lett volna tovább durcáskodni. Nem illik hozzád. Történt, ami történt, ő is ember.
Örülök, hogy kibékítettelek benneteket. Nem is vagy hálás?

Eltolta magától, mert valami megütötte a szemét. Ricsi csakugyan nem úgy
viselkedett, mint aki hálás.

- Kúr volt elmennem - vallotta a fiatalember tompán - azelőtt legalább
megvoltak az illúzióim.

Oly váratlanul érte a vallomás, hogy Erna ötlet, gondolat híján, pusztán az
ösztönére hallgatva, hevesen magához szorította Ricsit, minden idegével érezte,
hogy szenved, s nem értette, mi lehet a szenvedés oka. Tudta, hogy vigasztalásra
szorul. .

- Mondd! Mondd! - sürgette. - Történt valami? Rosszul élnek? Anyád
boldogtalan?

- Nem, éppen az, hogy nem.
- Dehát, akkor?
- Szereti azt az embert, pedig cselédet csinált belőle. Az én anyámból, akit

ügy tiszteltem, mint egy istent.
- Cselédet - ismételte meg és lassarr, lehajtott fejjel kiment a szobából.

(v é g e)
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észrevétlen
húznak la mélyig
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hol nincsen mélység
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a szenvedésben való
osztozás-na
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bolydult

nem hiszed többé
rejtett havalmú
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az iaeiglenesség lábasában
rothadó idő

megmérgezi léted

'ha gyökereid forrása
többé n,em öntöz

pALOS ROZITA

Oly egys~erű itt minden

Sokat vársz azélettől,

de az élet is tőled,

amíg el nem fogyasztod
betegágyí befőtted.

Oly egyszerű itt minden:
a sírod mindig nyitva,
csupán por kell békédre
és béke poraidra.

FALU TAMAS

Jegy~et egy 'Verseskönyvre

Hideg világ.
De tisztább,
mint a te orvul-szerzett békéd.
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