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Ozsváth Zsuzsa

Nyika tavasza

Ilyenkor mindig azt mondják, hogy megújul az élet. Egyre-másra bújnak 
elő az idényvirágok, illatfelhőjükben eső a tüsszentés nedve, roppant piros ret-
kek árasztják el a piacot és még a rigó is korán reggel rikkant. Zsenge zöld 
nyújtózkodás az élet!

Nyika is nyújtózik egyet, de meghúzza magát és begörcsöl a lapockája.
Ha már kemény mínuszoktól nem kell félni, hát a hormonháztartásban 

fűtenek be lakói. Viruló fiúk és piruló lányok libegnek enyhe sugárban a téren. 
Szikrázik a levegő, áradó lüktetés az élet!

Nyika szív- és zúzapörköltet főz, jó fokhagymásan. Nem valószínű, hogy 
bárkivel is csókolózni fog aznap este. Az egyetlen szikra a levegőben abból a 
hibás kettőhúszból származik, mely a mosogatókagyló mellett helyezkedik el 
a falon.

A havi horoszkóp szerelmet ígér. A heti horoszkóp szintén szerelmet ígér. 
Meg a napi, na!

Na, pina! Nyika enyhe sértettség lendületével összehajtja az újságot és odébb 
löki az asztalon. Tölt a frissen főtt kotyogósból és tüntetőleg cukrot sem tesz 
bele. Úgy kortyolgatja a kávét, szája mellett lefele konyul két fanyar ízű ránc.

Hülyeség!
Nyika lehetett volna szerelmes, ha nem ijed meg a lapockájába húzódó 

görcstől. Vagyis attól, hogy ezzel egy időben még egy ideg is becsípődött vala-
hol a mellkasa közepén és minden lélegzetvétel szúró fájdalommal járt. Nyika 
megijedt a hirtelen kellemetlenségtől, és próbált minél kisebb feltűnést okozni 
testének a lehető legkevesebb belégzéssel. Ám ez nem bizonyult fenntartható 
taktikának, mert a ritkítás ellenére is szúrt és a levegő is hiányzott neki. Végül 
is szépen lassan lenyugtatta elméjét és már a testét is könnyebb volt megzabo-
lázni: lassú, mély ki-be légzésekkel sikerült elmulasztani a becsípődés okozta 
fájdalmat. Maradt a lapockába vackolt görcs. Nyika már nem félt tőle, de a sze-
relem valahogy mégsem akart belé költözni. 

Amúgy a macskákra van a legtöbb panasz. Hangosan tüzelnek, hangosan 
verekednek, hangosan basznak, még a földön is hangosan hemperegnek 
utána. Aztán ott van ugyanez a felállás emberekkel, panelben. Megverte az 
Isten azt, akinek vékony a fala! Egy kora tavaszi nagy gömb fagyi az élet. 

Nyika most nagyot nyel. Torkára szaladt a nyál.
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