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, Végül a vágóképeket csinálják. Már szólnom se kell, csak meregetem a sze
mem, holott világos van, áthatolhatatlan világosság takarja a kilátást. Mégis
az ablakra nézek, mintha látnék valamit. Megrándul a szám (mosoly ez?), meg
nyalom a szám szélét. A szelídebb arcú technikus megérti, nyúl a poharamért,
tartja a számhoz. Koccan fogamon a pohár, óvatosan billenti, két kortyot nyelek
a vízből, közben a karnera szeme folyton a számon. Semmi teendőm. Mennyivel
könnyebb volt beszélni, mennyivel jobb megfeledkezni tehetetlen testemről!

Most előre gördül a fény, elborít egészen - glóriák a fejem körül. De egy
pillantás röptében már látom, tévedtem. Kisgyerekes, idétlen kezem tölti be majd
a képernyőt. A gép odahajol egészen a takarómra, mögülem ai gyulladt szemű

fiatalember tűnődve fölemelkedik, s megint csak dörgöli a homlokát. Hátra se
szól, mozdulatára mégis hirtelen beesteledik. Kialudtak a lámpák.

Megint sürgés-forgás, cipekedés, a mulatságos perlekedések. A motorbiciklis
vlllanyszerelő - sisakkal a fején - bekukucskál néha. Erősáram. Anódpótló. Né
zegeti a gyümölcsöstálat a kerti asztalkan. Körtét választ. Aki vizet adott, már
az ablakban áll, a guri-guríkat rakja vissza. A függöny visszakerül, s vonszolják
kifelé a kábeleket. Egy magnetofon fortyog valahol a konyhában. Azután hallom
a cintányért (jól megtekerték a csapott), kemény vízsugár robban a vödör alján
-ez meg míre kell nekik? Akár egy disznóölés (gyerekkori emlék) mekkora
forgalom, jövés-menés, tréfák, morgolódások; megint az van nálunk! A verejté
kes délelőtt után most tehetetlen örömet érzek. Bánni fogom. Ez jobban meg
visel, mint a gyötrelmes tűnődések, félelmek. Csalás az eufória, csak kábító
szerek kényszerére mosoíygok én, s fecsegele - ó, milyen mohón dobálóznak
szavaim az egyre rövidebb, szaggatottabb lélegzetek hullámain -, elkábított ez
a nyüzsgő délelőtt! Féltem tőlük; most meg úgy nézem ezeket az idegen fiúkat,
lányokat (egy kis copfos az ágyam végében jegyzetel), míntha.mínd rokonom volna.

A hangom hallom, szerencsére olyan idegen, hogy nem is bánom bicsaklásait;
nem is akarom megérteni, hogy én beszélek. Anyám hokedlit vonszol - fél
mondat kiesik -, azután újra hallom, hogy a nagybátyám hentes volt, s volt
neki egy kis inasa (ezek az első emlékeim), az állandóan a nyakában hurcolt
engem és énekelt, ordított, míg a borsot darálta - a dal Brahms Magyar tán
caiban is benne van -, azóta ezzel a borszaggal vegyülve nekem olyan bol
dogság.; .

Megdöbbenve hallom árulásomat. Boldogságról beszélek. Hogy népi táncos
voltam, s egy évig főiskolás - színésznő!

Kivonszolnak a háromkerekűn a ház elé. Elém térdel a gyulladt szemű, fü
tyül a nadrágjára. Meghallom ízgalmamban a zajokat, amelyek nálunk már
összenőttek a csenddel. Valami· távoli gerle-szignál, s biciklilánc csapdosása a
patak felől. A fiú még mindig előttem térdel. Én a felhőket nézem. Már felemel
kedik, hátrál: gépével a háztetőnk fölé kémlelődik. Nincs gólyafészek.

Szóval fekszem a nyugágyban - idilli kép, de ez örökké így lesz. A részvét meg
az együttérzés hiánya egyaránt megkínozza az embert. Lehetne, hogy egy pálmafa
álljon az akác helyén, hogy az vessen árnyékot a nyugágyra? Nem, ez nem
érdekes. Hol jártunk előbb?

A hátam mögött, a ház mögött az utcán - csoda, hogy fölfigyelnek rá - most
megeresztik a vizet. Vidám cintányér: telik a vödör. Nem tudom a fejern oda
fordítani.

Eszembe jut, amit a felhőkről mondtam, a felhők futásáról. Hogy velük ke
resnék magamnak valami tágabb, egy olyan kiszélesülő világot, amibe a többi
is belefér. Ahogy mentek, úgy szerettem volna fölülni rájuk, elmenni velük 
valami ilyet mondtam gyereklánykoromról - s most kihűl és izzad a tényerem.
Látom már magam bénán, fecsegve - felhőkkel.

Mit mondtam? Hogy táncolok képzeletemben, zenét hallgatok, s ez felér a
valósággal? A mozgást képzelem, s még a vérkeringésern is más, s hogy ez egy
ábránd, ami nélkül nem élhetek.
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Bent a magnó magában üvölt. A copfos kislány rám mosolyog, de máris
tovaröppen tekintete mézével a gyulladt szeműre. "A nagybátyám hentes volt,
s volt neki egy kis inasa."

El vagyok veszve. Hideg-meleg futkos rajtam; húszéves koromban éreztem
ilyet - a szerelem lámpalázát. Amikor megcsókoltál a moziban, s én faképnél
hagyva futottam' előled az utcán; holott érted. Azt mondták, beszéljek az ál
niaimról. Blöfföltem, rossz diákként. Mint aki pocsolyakon ugrál keresztül: sza
vakkal a kínzó szünetek csendjein át szökdécselve állítottam, hogy gyakran futok
álmomban, de mindíg fölijedek rá. Miért mondtam ezt? Mondataim magukkal
rántanak - nincs időm rnérlegelní, mí igaz, mi nem - a lejtő írama kiszolgál
tat a véletlennek. Őszinte akarok lenni, de mit se számít a 'szándék, a tétova
torzításoktól csakis a tehetség menthet meg. Én pedig (egykori pajtásaim, Ó,
milyen híres színészek ma már!) azzal se vigasztaihatom magam, hogy életem
értelmét ez a nyomorúság vette el. A kudarcot megúsztam, szépen megúsztam.
Nem vagyok tehetséges.

- Ingerült vagyok. Megaiázó részegségemben keserű; meg vidám...
Magamra hagynak; az udvaron támad nyüzsgés. Nagyanyát nézegetik, anyám

törülgetí az aranykeretes fényképet. Nyelve kídugva, s az a kicsit titkolózó ravasz
fény az arcán! Amikor vendégeinek - egy kis elismerésre vágyva - szeli a
kalácsot.

A magnetofon azt kérdezi. "A vonósszerenád ? Sokszor, amikor kinézek itt az
ablakon, és jönnek-mennek az emberek, úgy szeretném behívní őket, hogy hát
hallgassátok ti is, mert ez olyan szép, és inkább ne is csináljátok azt, amit kell,
hagyjátok abba, gyertek. De hát ugye, ilyen nincs, ez butaság, olyan szubjektív...
talán nem is normális dolog."

Úgy látszik, végre túljutunk a hentes nagybátyámon. .. Míre visszakerülök
a szobámba: helyén függ a kék szemű, öreg Mona Lisa, Nagyanya ténylég
úgy néz, csak öregebben. csontosabb arccal, de úgy néz: a gyulladt szeműnek

igaza van. Most mérgesen legyint, mire a copfos lányr szigorú képpel és puli
kutya iramban tereli el a kinti hangoskodókat az ablak közeléből. Hallgatjuk
egy légy dünnyögéseit. Nekilódul, zúg az üvegen, kering, azután napozik.

Most látom: mikrofon - gémeskútszerű, állványról lecsüngő mikrofon hall
gatózik az ablakban! Kínálgatern körbe a mosolyom - fura jelenet -, ám
senki sem törődik velem. Úgy látszik, csakugyan a légy lett a főszereplő.

Szerep ez, hogy nézzem a legyet? Fegyelmezetten játszom. Utóvégre ez lenne
a szakmám.

Almos izgalom keserít, félek, s közben a hiúság ríadóí: nem akarok, semmi
képp nem akarok ebben a játszmában alulmaradni. Egyetlen alkalom.

Kérjem-e a mikrofont? Térdeljen-e újra elém a gyulladt szemű, figyel
mes trubadúr?

Kérem, én utálom a poharakat, kanalakat, a háromkerekű nyugágyat, a
plédeket. az örökké teleizzadt párnát, az ágytálat. S a zenét, mert meg akar
vigasztalni. Be akar csapni, akárcsak a madarak meg a gyerekek, akik néha,
egy-egy pillanatra csakugyan körülvesznek. Ezt a csendes napsütést is utálom,
miközben szívdobbanásaírn, meg a pillanatok kőgörgeteg vonulása [övőmbe

présel. Nem soká élek. Vagy soká. Teljesen mindegy.
Ekkor oly egyszeruen, hogy színte föl sem tűnik senkinek, fölemelem a

kezem. Hölgyeim és uraim, semmi jogom a részvétükhöz! A szenvedés nem
az én monopóliumom. Ugye, amióta az ön felesége ki akart ugrani az ablakon
- és ez az állandó szemgyulladás... Legyintve folytatom. Mert a kis copfos
se méhecske, ugye, nem bizony. Inkább ócska agresszív légy. Te, te: víhogsz,
zokogsz - gyere csak az ágyam végébe vissza, jegyzetelj. Igen, irigyellek ben
neteket, irigylern a munkátokat!

Föl-alá járok a szobámban, Katonásan, hogy hadd nyögjön bele az öreg
padló.

A harapás helyén már' barnul a körte: a sisakos villanyszerelő nem emeli
a szájához. Mind megrnerevülnek,

Csendesebben, lassabban mondom tovább. Most, hogy megtörtént a csoda
- járok-kelek,· - mí dolgotok még? Na, igen, a szenvedés értelme. Se ti, se
én. Sehogy meg nem menekülünk. Ön filmet készít uram amorális problé
máról, amit (macska a forró kását) tapintatos kérdéseivel kerülget. Mit ér
a testébe börtönzött ember, akinek csak képzelete van, emlékei is alig; -
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mindenki s mínden számára hasznavehetetlenüL.. Hohó, mit ér a művészet,

amely igényeket elégít ki ahelyett, hogy szükségletet teremtene? Am az ön kér
désére majd felelnek a felhők,.a légyzümmögés, a madárdal, hogy mégis...
Mint a művészet titkos árarnai. .. hogy ugye, mégse lehet létem hiábavalós-.•

Kezem, a kisgyerekes. kifacsart kéz a takarón.
De én átlépek az ablakon is. Anyám imádságra kulcsolt kezekkel siet

utánam. A kapuból néz, ahogy a szomszéd fiú kerékpárján átvetem a lábam.
Végigkerekezek a falun; köszöngetek erre-arra, visszabólintanak. A tanító utá
nam bámul, de ő sem ismer meg. Egy katonai helikopter árnyéka felkavarja
a baromfiudvarokat: repül a toll - s a szárnyasok rikácsolása! A zúgás pedig
mély, mindent elborít. Kedvem támad, hogy kiáltozva pelevessem magam, bele
a mámorító tengerbe. Igen, ezt a zajt imádom. Fölintegetek fél kézzel, kiabálok.
A helikopter alacsonyabbra ereszkedik! visszatér! Engem filmeznek a magasból;
a gyulladt szemű vigyorát látom a fordulás pillanatában, míg a kerékpáron át
zuhanva az esés heves fájdalmát élvezem: mióta nem ütöttem meg magam! - s
nevetve hemperedek el a kukoricaföld szélén.

A szelídebb arcú technikus nyújtja a poharat. Úgy teszek, mintha nem venném
észre.

Nagymamára mutatok. Tetszenek tudni, Apa tüdőbajos volt, menthetetlenül.
Titkolták előle a testvérei, biztatták, hazudtak neki. Anyám is. Csak nagyanya
nem. Megsimogatta, mínt egy csínytevő gyereket, s becézve mondogatta neki 
"olyan szép, szép életed volt, olyan fiatal vagy, ne félj, kisfiam, legszebb idődben

halsz meg". Apa csak nevetett a többiekre. "Halljátok, hogy vigasztal engem a
Mama?" Hát így nevetgéltek, sírtak - míntha már mindenen túl lennének. Na,
anyám már hozza is az ő fényképet, igen, huszonhárom éves volt - hozzám képest
kisfiú...

Valamiben hinni kell. Anyám ezt motyogja. És mossa a poharaímat, hordja
szennyesemet, karjában - csecsemőként - az ágyneműket, párnákat, Ringatózva,
lassan lép, nehogy elessen.

A társadalom megtesz míndent, lemezjátszot kaptam; valamit kérjenek is
tőlem, ha már mindenáron meg akarnak menteni.

Már nem hallom a magnót. A szöveg mégis bugyborékol a fejemben. "Néha
keserű vagyok, nem tetszik ez nekem, hiszen annyi öröm ér. Látogatások, zene,
meg amiket elképzelek. Ezek adnak nekem érzelmeket, táplálkozom velük, hogy
valamiképp józan maradjak."

A copfos itt felejtette az egyik jegyzetfüzetét, visszaszaladt érte, s megint
mcsolygott.

0, józan - de kell-e nekem a szó? Ellenségem-e, vagy barátom? - ezen
múlik minden. Harcolok ezzel, lám különös munka...

Megint kiáltoznék. Hála, hála nektek kedvesek! Mit adhatnék neked, kicsi
húgom? - de már a copfos is elment rég.

S még mílyen hosszú a délután!

Jelzők áradása

Jelzők áradása, szépség a mondatokban,
izzó transzparens, amely fellobban s

ellobban
és a lélek mélyén sokáig lángol, lázad,
az alany s tárgy mellett világos

magyarázat,
fényesség és árnyék ezüsttel és arannyal,
hajnalszínű alkony és alkonyszín'Ű

hajnal,
színtobzódás, szavak közt drágakő és

ékszer,
tünaökölj verseimben forró ékességgel.

ÖLBEY IRÉN
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