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vásáron szokott fényes fekete papírb61 kivágni a m..1vész,pár lejért. (Félt volna ilyen-
hez modellt ülni.) Elt..1nteka kihúzott, éles ráncok, de nem kapta már homlokára fut6
szemöldökét sem.

A kávéscsészének támasztva az üvegdarab. Bámulják egymást.
Hirtelen hasra vágta magát.
Majd talpra ugrott.
Féllábra állt, a sarkán pördült. Csíp6re tett kézzel kett6t balra, kett6t jobbra lé-

pegetett láthatatlan közönsége eMtt.
Felvinnyogott, a hátát púposra görnyesztette, a nyakát tekergette.
A tükördarabban egyre változott az "ábra".
Megtorpant.
Az üvegb61er6sen kimerült arc bambult vissza rá. Aztán a szemeit61kiindulva, le

egészen az álláig - anélkül, hogy egyetlenizma rándult volna - az arcb6re kifordult,
eln6iesedett. Szakálla elt..1nt,a haja kontyba csavarodott. Arcán függ6legesen a ráncok,
szeme alatt félkörök. Annuska. A takarít6n6, Annuska mindig szomorú gyermekarca.
Annuska fegyelmezetten csodálkoz6, nem szemrehány6 tekintete.

Telefon a Megyei EgészségügyiIgazgat6ságra. Egy névtelen (vagy aláírt) levél. Va-
lakinek: üzenet a "f6nökségnek". Aztán a visszajelzés:Lovinescunét semmiképpen nem
lehet kitenni. Hogy is gondolhattak arra az elvtársak, hogy pont Lovinescu Luciát,
akit mi ajánlottunk annak idején; hogy annyi ember közül pont Lovinescuné essen
bele az átszervezésbe! ~ülönben úgy tudjuk, 6 az egyik legjobi? gondoz6n6 az intéze-
tükben. Vagy nem?!... Es kezelésre szorul: neurotikus. Beteg. Ugyhogy... E16re is kö-
szönjük... Tehát: egyértelm..1:Lovinescuné maradt. Annuska neve került fel helyette a
listára.

Az ember nem mer a tükördarabkába nézni, szemét a karjával betapasztja. Mert
Annuska után Béla, Jucika s talán még mások is következnének ott... Elég! Eléééééééég!

Felhajtotta a kitöltött pohárka konyakot.
- Erzsébet! - üvöltötte, majd valamivel halkabban hozzátette: - Hol a nyavalyá-

ban koptatod ilyenkor azt a kurva-nagy seggedet?.. A kantinban, nyilván! Tömjed
csak a beled. - Közben azonban, amennyire kézzel tudta, összegy..1jtötteaz üvegszilán-
kokat.

- Erzsike - mondta megkönnyebbülve, amikor asszisztensn6je belépett.
- Megírjuk a k6rlapokat, doktor úr? - kérdezte nyugodt hangori az asszisztensn6,

akár felizgatott kisgyerekt6l.

Ozláb Zsó, avagy a történet vége
Manapság mindenki csak telefonál - nem gondoljátok?! Ütögetjük, simogatjuk,

pörget jük, lebbent jük, nyikorogtatjuk, csikorogtatjuk a számokat egymás után. (A fo-
gunkat is megcsikorítjuk néha, ha hívásunkra egy szem szüManyánk helyett a hal-
fasírtgyár jogtanácsosa válaszol.) Mostanság mindenki telefonkagyl6val a fülén ébred és
éjjelente elegáns, h6fehér telefonkészülékekkel álmodik. Senki nem tud meglenni tele-
fon nélkül. Ahelyett, hogy ülnénk a fenekünkön a ház el6tti parkban, és csendesen be-
szélgetnénk. Vagy postagalambra bízva, vigasztal6 levelet küldenénk egymásnak. Vagy
mit tudom én... Csak ne telefonálnánk annyit, az isten szerelmére!
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- so, te vagy az. - lvta az orvos-lgazgato ~ vasar e yl aratnojet.
Dr. ÉlesVilmos két hétigvégigrészegvolt. Ugy nagyvonalakban.Reggel,amikor

érezte,szúrvakerülgeti a fejfájás,felhajtott egy üvegsört; a folytatás aztánment már
magától... A köd, ami az agyáratelepedett,védc5hálóalatt tartotta a fejfájását.De
ugyanakkorpiszkálódógondolataitis...

Nem sokratudott visszaemlékezniabbólakét hétb61.
Vagy csaktíz naplehetett?
Ezalattazegyetlenvilágoséstisztapont azéletében6zláb Zsóvolt.
- Doki! - kiáltotta lelkesena telefonba6zláb 2só. - Mizujs? Egy vagon ideje

nem láttuk egymást!Mit csináltokti 2.-n?Hívtalak múlt héten,ésazt a komor választ
kaptam, hogy lehet6legmostanábanne zavarjalak,mert egyrecsakgyt1léseztek,min-
dennapszinte...Valami átszervezés...

Zsót még a télen ismertemeg,beengedtekorcsolyázni a befagyott tóra. Kerek
arcú,kifogyhatatlanulvidám lányvolt 6zláb Zs6;nagyonfiatal.

J6 volt veletölteni azt azéjszakát.
Ésa következ6ketis.
- Remek!Ne mondd,doki! - kacagott2s6. - Éste azt mondtad,hogynekérem,

a tet6re fel lehet menni. Csak nyugodtan. És hogy persze, van létrátok is, elég
hosszú!... Nagy lehetett! - Zs6 nevetése, mint mindig, örömet csöpögtetett a doktor
szívébe. És j6 adag felejtést. A hangja megnyugtat6an simogatta, akár asszisztensn6je,
Erzsike jelenléte.

- Hal16! A f6inspektor elvtárs? - mondta Bercikém. Felesége és gyerekei a tévét
nézték a másik szobában. - Mi az? Még mindig nem?.. Nem sikerül?.. Olyan nehéz,
kedves, egyetlen istenverte, kurva interurbán számot beadni?

- Szervusz, Elemér. Mit csinálsz?.. Tényleg nem tudod, ki vagyok? Nem is gon-
dolod? Hát Ágnes, te h6lyag, a legkivál6bb f6n6vér 2.-n... Szóval, miért is hívtalak.
Arra gondoltunk a férjemmel, hogy szombaton összejöhetnénk egy kicsit. <;sak mi
négyen. Különben is, valamikor mostanában van a házasságiévfordul6nk is... Atjönné-
tek Évával. Lemosnánk valamennyire ezt a leépítést... Ja igen, én is hallottam. Lovi-
nescunét vissza kellett venni. Fels6 "sugalmazásra". S az a szerencsétlen takarít6n6,
Annuska került helyette a listára!... Lovinescuné? Döntsd el te magad, Elemérke: mi6ta
visszavettük, a hét napb61 pont négyet dolgozott. Beteg volt, panaszolta, .retteneteside-
ges fejfájás gyötörte, úgyhogy...

- Sz6val kimenjek, doki? Holnap délután? Még ma, azt mondod? Nofene. Vi-
gyek valami finom piát is?Vagy el vagy látva, szívem?- kuncogott6zláb 2s6.

- Elemér? Ágnes. Nem bírtam kivárni a szombatot, el kell, hogy újságoljam...
Emlékszel, hogy a múltkor Lovinescunér61 is beszéltünk telefonon... Ja nem: miért
gondolnám, Elemér, hogy meszesedik az agyad? Az csak olyan társalkodásifordulat
volt.. Nyilván, hogy emlékszel. S ha úgy vesszük, én is vén vagyok már Elemérke, fe-
lejtek... Igazad van: Lovinescu. Ma délel6tt behozta a rende16be a felmondását...Hét
vagy nyolc napot dolgozott azután, hogy... Annuska helyett 6 maradt... A fiúka, aka-
rom mondani, a doktor úr, éppen gyereket vizsgált, s csak kitátotta a szemét az
asszonyra, szólni se tudott. A keze a spatulával megállt a gyerek szájában, úgy kellett
megböknöm...

- Visszahívtátok Annuskát? - kérdezte Orbán Elemér, az iskolaigazgat6.
- Azt üzente, hogy már aláírta az új munkaszerz6dést: a malomban, a férje mel-

lett dolgozik... S ne haragudjunk, de most már egyébként se...
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- ...de tetszik tudni, kezd már idegesíteSlenni, mindnyájunk számára... - Berci-
kém tisztelettud6 arccal görnyedt a telefon felé. Halkan beszélt, hogy ne zavarja a má-
sik szobában tévézeSket.- Orákat kell várni rá reggeliben, egy aláírásra. Amíg egy
menetlevelet aláír... Már hívtam a feSinspektor elvtársat, hogy tájékoztassam, de nem
tetszett ott lenni az irodában... Fél napot kerestem múltkor ezt az én igazgat6mat, va-
lamit sürgeSsenmeg kellett volna, hogy beszéljünk... mikorra megtaláltam... hogy j6zan
nem volt, akkor keveset mondok! Fényes nappal, tetszik látni... fényes nappal részeg.
- A gondnok vékonyka bajszát simogatta, és behízelgeSenmosolygott a telefonnak. -
Valami hete már egy langaléta lány t~yázik a lakásán. Képzelheti a feSinspektor elv-
társ, J1!.ennyittöreSdheta munkájával! Es nyilván, nem is menyasszonya neki...

Ozláb 2s6 rajongott a könnyúzenéért.
De csakis j6 hangosan szerette hallgatni. Délutánonként, az éjszakába ereSsenbele-

nyúlva, Éles doktorral kettesben élvezték a legújabb rock-, pop-, diszk6-, seStdzsessz-
felvételeket. Na meg egymást.

A felcsergeStelefon kagyl6ját az orvos vette fel.
- Ne tessék haragudni... - meglepeSdveismerte fel Dumitru bácsi, ideSséjjelieSrünk

hangját -, hogy ilyen késeSnzavarom... Privát ügyben szeretnék... De... már szinte nem
is merem mondani... Tetszik tudni, doktor úr... itt kint, a parkban hideg van... S a ku-
tyám is muzikális. És ha már úgyis zenélnek... nem lehetne egy kicsit... egy kicsikét...
hangosabban?

Az orvos-igazgat6 válasz nélkül, faarccal a magnetofonhoz lépett, és feljebb sr6-
folta a hangereSt.

- Hurrá! - kiáltotta Ózláb 2s6.
- Összetört a tükör - mondta bele a zene bömbölésébe az igazgat6. - Csak a tük-

röt törtem darabjaira!
- Doki, mi van veled?- kérdezte a lány.
- Semmi - válaszolta.
Pár nappal késeSbb- már teljesen j6zanon - megfogalmazta a lemondását.




