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KOVÁCS ELEONÓRA

Z. ÉS A PÁNIK
(A KERT I.)
Erõsödõ émelygéssel kezdõdött, ezt követte a szomjúság, fejfájás, hányinger,
majd a szoba hirtelen összeszûkült. Miután a padló nem tûnt többé vízszintesnek, Z. arra gondolt, ez csak optikai csalódás, és az új szemüveg okozza.
Amikor meglátta a szoba északi sarkából terjengõ árnyékot, arra gondolt,
sok horrorfilmet látott. Aztán rádöbbent, hogy egyet sem. Úgy vélte, álmodik, ezért lehunyta a szemét, megcsípte a karját, ököllel belevágott a tükörbe,
mégsem változott semmi. A közeledõ árnyék miatt az ajtó felé hátrált. Z.
szeme a monitor által világított, ablak nélküli szoba fényviszonyaihoz idomult, ez nehézséget okozott a folyosón való tájékozódásban. A kijárat felé
közeledve, a nyitva hagyott ajtón keresztül beáramló napfény miatt kénytelen volt csukott szemmel haladni. Miközben hallás és a fal tapintása alapján
próbált tájékozódni, érzékelte, hogy valami sisteregve közelít. Érezte, hogy
a szeme fölött a homlokát feszíti valami. A fülében erõsödni kezdett a zúgás,
ami éles sípolással társult, majd vegyült az egyre közeledõ sistergéssel. Szemét lehunyta, arcát a napfény felé fordította, és hang nélkül, mozdulatlanul
állt, miközben a lassan terjengõ sötétség az utolsó gondolatait is elapasztotta.
*
Amikor Z. kinyitotta a szemét, csodálkozva vette észre, hogy a szabadban, egy lámpaoszlopnak támaszkodva idõzik. Erõs kényszert érzett arra
nézve, hogy felvegye a fûben heverõ metszõollót, és az ösvényen a kert
mértani középpontja felé induljon.

A KERT (II.)
Valójában harcos hercegõ vagyok, mondja a mellettem álló nõ határozottam. Köhög egy kicsit, majd imbolyogva eltûnik a tömegben. Hallgatom a
zenét, figyelem az embereket. Ma már nem találom meg a magyarázatát
annak a sürgetõ érzésnek, mely késõ éjszaka arra kényszerített, hogy ott25
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hagyjam a táblázatokat, és elinduljak otthonról. Értelmetlen, inkább hazamegyek. Amint elhatározom, zene helyett sistergõ hang tör elõ a hangszórókból. Az emberek tovább táncolnak, engem viszont zavar, ezért a kijárat
felé indulok. Félrehúzódom a szûk folyosón, a pincér épphogy elfér mellettem, miközben megjegyzést tesz egy nõre, kinek elkenõdött a sminkje. Amikor a fejfájás végre megszûnik, kényszert érzek arra nézve, hogy benyissak
az ajtón, melynek jobb felsõ sarkára valaki egy hetest festett.
Csend, félhomály és több polc vesz körül, ez a zöld ajtó a raktár volt.
Visszafordulnék, azonban nem látom a kijáratot. Lehunyom a szemem, a
zúgás ismét erõsödik, aztán elhalkul. Valahonnan beszélgetés zaja hallatszik.
A polcok között a hang irányába indulok. Ajtó helyett egy faliszõnyeg elõtt
állok meg. Mögötte valaki halkan beszél, talán tudja, merre a kijárat. Félrehajtom a faliszõnyeget, hogy megkérdezzem. Ekkor meglátom a nõt, aki
percekkel vagy órákkal korábban harcos hercegnõnek vallotta magát. Most
egy szõnyegekkel bélelt helyiség közepén ül, fejét lehajtva, halkan kántál
egy véres sebesült fölött. Hirtelen felemeli a fejét, egyenesen rám néz, és így
szól: Miként lehetséges, hogy a mondák hõsei ellátogatnak hozzám? Hirtelen
nem tudom a választ, azt sem, hogy kikre gondol, én csak Olimpia vagyok,
és a heti zsömlefogyasztásról szóló statisztikai adatokat rendezem táblázatba.
Valami suhan a hátam mögött, zuhanok.
*
Friss, hideg levegõt és vakító napfényt érzékelek. Nyugtalanság tör rám, a
nyakamon nyirkosság és hideg terjed. Magas sövénykerítést látok, egy zárt
ajtót, valamint egy fából készült, nyitva felejtett kaput, mely egy kertbe vezet.
Óvatosan lépkedek, mert az ösvényt lehullott gyümölcs borítja. Mély
levegõt veszek, lehunyom a szemem, hirtelen megszûnik a menekülés kényszere. Érzem a fölém hajló ágakat, lassan tudatosul bennem, hogy fogságba
estem egy gyümölcsfa lombja alatt, mégsem érzek kényszert a menekülésre.
Az ágak körém fonódnak, faág-ketrecemben gömb alakú termés növekszik.
Gránátalmára hasonlít, valahonnan tudom, hogy a belsejében magok helyett
tüskék nõnek, ha megmoccanok, ezernyi éles tû lyuggatja a bõröm. A ketrec
elõtt áll valaki lila palástban, hozzám beszél. Hiába erõltetem a fejem, nem
értem a szavait. Õ egyre ingerültebbnek tûnik, a kert távolabbi részében egy
fa megrázkódik, és az összes termésétõl egyszerre válik meg.
Ezzel egy idõben az ösvényen feltûnik egy alak, kezében metszõollót
szorongat.
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