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Bálint Tibor

A TE SZEMEID GALAMBOK 
A TE FÁTYLAD MÖGÖTT

Miután megágyazott a fürdőkádban, és bebújt a takaró alá, még sokáig nézett a sötét
be, és semmit sem hallott a szerelmi vásár rikító kínálatából, mert csak önmagára gon
dolt; egyre rémítőbbnek érezte felfedezését, hogy ostobán egy bordély házba szegődött 
el cselédnek, s ezt hamarosan mindenki megtudja odahaza, még Kakas Márton, az a 
hűtlen csaló is, aki levette a lábáról, megbánás és szánalom helyett most nevetni fog 
rajta, s talán még el is dicsekszik, hogy vele hált, mielőtt ő ringyóvá züllött a városon...

Kétoldalt alászivárgott a könny az arcáról a vánkosára; sehogy sem tudott megvi
gasztalódni, s a virrasztás óráiban mind csak arra a mózesi törvényre gondolt, amelyről 
az este olvasott, s amely szerint, ha egy férfi el nem jegyzett szűz lányt ágyba csalt, 
feleségül kellett vennie, és soha nem volt szabad elválnia tőle... Milyen jó  is lehetett 
akkor! -  gondolta, s látta magát messze, az idő megfeketült kövei mögött a napsütés
ben, boldog jegyesként, aki kedves Isten s ember előtt, s noha nem tudta, kinek is a 
mátkája, ki suttogja a fülébe, hogy „a te szemeid galambok a te fátylad mögött”, végül ezzel 
a jó érzéssel aludt el...

Egyik reggel, amint kinyitotta szobájának ajtaját, fölfutott a gyomra valami szagtól, 
mely az udvar közepén sötétlő vízből áradt szét, émelyítő szappanos lébe burkoltan, 
mert odaöntötték a lányok a lavórokban fölhabzott mosdóvizet, néha egyszerre töb
ben is, s a vízsugarak, mint hatalmas pössentések, csattogva zuhantak a cementre. Mari 
a szája elé kapta a kezét, szeme kimeredt, könnyezni kezdett, s ugyanakkor ijedség s 
különös önszánalom fogta el; visszament a szobájába, leült az ágy szélére, s tehetetlenül 
várta az újabb ingert, miközben az undor nyöszörgésszerű hangja folyamatosan szi
várgott fel a melléből.

A kuplerosné, Buha Zsuzsi füle nagyon érzékeny volt minden zaj, minden nesz 
iránt, amelyben rögtön felismerte a vergődő test és lélek hangjait, s máris fölemelte a 
fejét, és feszülten figyelt, mint azok a ragadozók, amelyek épp szorultságukban tá
madják meg áldozatukat; a harmadik-negyedik eset után szólította elöregedett szere
tőjét, Ármint, hogy legyen tanúja, indulattal benyomakodott a lány fészkébe, karját 
taglóként magasra emelte:

-  Miféle vonyikálást hallok erről, te kis bestia? -  kiáltott rá, s a szeme forgott, mint 
fölhevült kék csészealj; odalépett a cselédlányhoz, tekintetével szinte belemarkolt a 
hasába, aztán eltávolodott tőle, de még mindig ugyanúgy nézte. -  Hiszen te megakad
tál, lelkem!... Fönnakadtál a horgon, akár egy buta szotyka potyka!... És a gavallérod, 
aki fölkoppintott, bizonyára már túl van a hetedik határon is!... Mit kezdjek hát ve
led?... Mert terhes szolgálólányt én egy napig sem tartok, nem én!... No még csak az 
hiányzik, hogy nekem itt megborjazzál!...

De ezen már elnevette magát, puha, zsíros nevetéssel, Mari pedig kék-zöld volt, 
arca megdermedt, s ő maga hideglelősen vacogott; nem elég, hogy bizonyossággá vált, 
amire gondolni sem mert, de ímé, egyéb baj is rászakadt, s ha elkergeti az asszonya, 
senki sem fogadja fel elseje előtt, haza viszont nem mehet, az az út örökre el van zárva
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tőle, s inkább elpusztítja magát, semhogy a faluban rejtőzködjék az emberek elől, mint 
a megkövezésre ítélt házasságtörő nő... Azt hitte, elérkeztek életének utolsó percei, 
imádkoznia illenék, s bár Mamuka tudta, mi történik benne, kivárta a nagy belső omlás 
csendjét, csak utána fordult a férfihoz, aki úgy meredezett mögötte, mint az ördög 
árnyéka:

-  Maga mit szól, Bubi?... Hogyan segíthetnénk ezen az ostoba libán, ha már fölcsi
nálták?...

Bácsikám a lányra pillantott, szemrehányó sajnálkozással ingatta a fejét, később így 
szólt:

-  Elvihetném egy nevesebb nőgyógyászhoz, mondjuk, Gólyához, de manapság ez
reket kémek egy kaparásért: miből fizeti vissza a kisasszony?...

Buha Zsuzsi még két hétig hagyta vergődni a lányt a terhesség ismétlődő rosszullétei- 
vel, mintha a fölfedezés után nem sokat törődne vele, de valahányszor tovaszuszogott 
mellette, Mari érezte, amint a tekintetével szigorúan megfricskázza a hasát a szoknyán 
át, s noha színlelte a közömbösséget, e napokban csakis ővele törődött; egy keddi na
pon, mihelyt Poók Jani hölgyfodrász előkecmergett a kedvesétől, a debellától, behívatta 
magához, és megalkudott vele, hogy egyharmadát elengedi Vilma tartozásának, ha 
az iparos egy héten belül kiváltja és magához veszi. Az elnehezült nő örült a szabadu
lásnak, búcsúestet rendezett a lányokkal, lerészegedett, könnyezve bizonygatta, hogy 
úri családból származik, s később azt követelte, hozzanak neki hígpalacsintát tojásli
kőrrel leöntve; végül fölfordult a székkel, magával rántotta az abroszt mindenestül, 
és csúf, rekedtes hangon sírt, hogy másnap reggel aztán szótlanná szelídülve lépked
jen  a napsütötte járdán, súlyos teveléptekkel, az orrát piszkálva, mintha tűnődve a 
földre zuhant tányérok, poharak darabjaival a mulatás emlékeit is össze akarná illesz
teni.

Sánta Mari hallotta az éjjeli murit, reggel pedig látta Vilma csendes elvonulását, s 
még utána is lesett a kapuból; de akkor még nem gyanította, hogy a debellának miatta 
kellett ily sürgősen kihurcolkodnia a nyilvánosházból, s miután összeszedte a szódás
üvegeket, fölmosta a padlót, és Mamuka parancsára ágyneműt cserélt, találgatni kezd
te, vajon milyen lányt hoz a bordélyosné Vilma helyett: ugyanolyan nagy testűt vág}? 
kis karcsút, szőkét-e vág}? barnát, honnan érkezik az a lány, s mi a próbája annak, 
hogy ringyó-e igazából vagy csak amolyan megtévedt, csalódott lélek?... De még be 
sem fejezte a takarítást abban a szobában, Buha Zsuzsi már szólt, hogy azonnal mo
sakodjék, öltözzék át, és vegyen tiszta bugyit, mert Bácsikám fiákerrel tér vissza, s elviszi 
egy híres nőgyógyászhoz, akivel megbeszélte a műtétet... Mari, miközben a szoknyáját 
engedte le, és a blúzát gombolta ki, már a saját karját is idegenül nézte, aztán észbe 
kapott, és fölgyorsultak a mozdulatai, bár mindent gépiesen tett. Később, a kóber him
bálózása és a ló patáinak ütemes csattogása közben annyira félt, hogy egy idő után el 
is áléit, s e néhány másodpercnyi önkívületében óriási csecsemő jelent meg előtte, 
olyanszerű, mint a füröszthető kaucsukbabák, reá tátotta a száját, s a hóna alá kapva 
föl akarta emelni, hogy elnyelje...

Evek múltán úgy emlékezett e látomásra, mintha visszafelé kísértette volna meg, 
mert az érzéstelenítő injekciótól sokáig bódult volt, még akkor is, amikor Bácsikám 
lesegítette a konflisból, és a megüresedett szobába vezette, ahol Buha Zsuzsi várta őt, 
és eléje sietett, hogy jobbról is, balról is megcsókolja az arcát:

-  Lelkem, aranyom! -  kiáltott fel, és a szemében könny csillant. -  Ugye, nem fájt
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nagyon?... Ugye, hamar ment?... Olyan könnyű keze van ennek a Gólya doktornak, 
mint a toliseprű, bár igaz, hogy meg is kéri az árát... No de sebaj, majd ledolgozod... Ez 
a szép szoba pedig a tied lesz, és mihelyt a cicádnak ismét vidáman csillog a szőre, a 
többit megbeszéljük: rendben, bogaram?...

Elsejétől egy buta képű, fudri lány aludt a fürdőkádban, vele nem volt számítása 
Mamukának. Mari gyanította, hogy az utolsó bániig meg kell majd térítenie az orvosi 
költséget, képzeletében az összeg oly soknak tűnt, amennyit talán hónapok alatt sem 
tud ledolgozni, s valahányszor e szót idézte, végigborzongott benne a sejtés; de voltak 
percek, amikor szoktatni igyekezett magát mindahhoz, ami ezután történhetik vele a 
csapdában, s ha Kakas Mártonra gondolt meg a kényszerű vetélésre, már nem találta 
oly szörnyűnek, hogy egy másik férfival is lefeküdjék, csak kedves legyen hozzá, és 
segítsen kiszabadulnia innen, még ha nem veszi is feleségül...

Mamuka egy ideig még gyöngéd volt hozzá, ahogy lábadozókhoz illik, egy reggel 
azonban igen friss és reális arccal tette le eléje a tálcát a kávéval s a kiflivel; aztán só
hajtott, mint aki beleunt a szerepébe:

-A  lustálkodásnak vége, szivikém!... Most már letisztultál, egészséges vág}-', bekül
dők hát este egy kisherceget hozzád, egy aranyos tacskót... Még nem volt nővel dolga, 
buta, tapasztalatlan, mint te; de fél a kitanult bestiáktól, és épp emiatt arra gondoltam, 
hogy ti megértenétek egymást... Lég)? kedves hozzá, mert a szülei jómódú emberek, 
és maga Csobánka ú r fordult hozzám, akinek öntödéje van a Vágóhíd téren...

Végigcirógatta Mari homlokát, aztán hosszan belémeredt a szemébe, s így folytatta:
-  Ha látod, hogy vonakodik, babusgasd, ülj az ölébe, pörgesd meg a nyelved a fü

lében... Mindez a szakmához tartozik, mint a fekete harisnya és a rövid háló ing -  a 
lányok majd kioktatnak - , de bugyit ne végy, ez csak elbonyolítja a dolgot; a nyitott 
pongyola viszont annál hatásosabb, és a melledet se rejtegesd a kisfiú előtt, ha már 
ilyen cicikkel áldott meg az Isten...

A lány, miután tétován belekortyolt a kávéba, eltátotta a száját, és úgy hallgatta Ma
muka szavait; könnyezni kezdett, végül felállt az asztalka mellől, s még lobbant benne 
egyet a paraszti önérzet, mielőtt végképp kihunyt volna:

-  Hogyan gondolja maga, hogy mindenkinek a szekere legyek, mert egy csábító 
hátrakötötte a fejem?... Én nem akarok rosszféle lenni!...

Mamuka meghökkenve hátralépett, mintha ezzel a magázással, akár egy székláb
bal, mellbe döfték volna; még a lélegzete is elállt, de mindjárt utána már a lány fölé 
emelkedve fölényes-gunyorosan mosolygott a nagy szeme:

-  Nekem itt ne játszd meg az ártatlant, és ne brünnyögj, kislányom, mert szájon 
váglak!... No nézz oda a pisisre!... Miután legázolta a harisnyáját, és fölemeltem a sár
ból, tisztára mostam a szégyentől, áldoztam rá, tálcán az ágyba vittem neki a frustukot, 
és tojtattam, most hálaként beleharap a simogató kezembe!...

Fenyegetőn magasra emelte a jobb karját:
-Vigyázz, te cafka, mert a karmaimban vagy!... És ne felejtsd el, aki egyszer leejtette 

a pártát, hiába hajol utána, mert a szüzességnek csak egyetlen próbája van, és ha le
adtad a tejet korpa nélkül, fogd be a szád!... Vagy talán azt akarod, hogy hívassam 
apádat, és őt kényszerítsem az orvosi költség megtérítésére?... Akkor neked jaj lesz!...

Kivárt, nézte megvetőn a lányt: nem tudta, mit mondjon még, aztán egyebet gon
dolt: leült mellé a heverőre, megsimogatta, tekintetével kereste a kisírt, rejtőzködő 
szemét:

-  No, mi aztán jól kiveszekedtük magunkat! -  fújt nagyot. -  Miért nem hallgatsz
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rám, te kis suta buta?... Olyan dámát csinálok belőled, hogy még a papok is keresztet 
hánynak, mikor elbicegsz mellettük!... Lesz pénzed, ruhád, oda utazol, ahova akarsz, 
azt eszel, amit szemed, szád kíván... Fogadj szót, kislányom, és meglátod, egy életre 
hálás leszel nekem!...

És este belökte hozzá a kishercegtt. Nézzük hát meg, ki is volt Sánta Mari első fizető 
vendége, aki a sors rendelése szerint eléje vetődött, hogy félszegen és tudatlanul, szán
déka és akarata ellenére bevezesse őt a névtelenül tovalibbenő örömlányok sorába. 
Csobánka Levente már érettségi előtt állt akkor, de a szülők még nem látták, hogy 
lányt kísérgetne, vagy levelezne valamelyikkel, és az apa, Csobánka úr, aki a képes 
hetilap mellett főként a háborúban megcsonkult Brehm-sorozatot olvasta, még büsz
ke is volt rá az elején, hogy a fia valami kedélyes idegenkedéssel pillant a fruskákra. 
Miért is csodálná a nőket, mint annyi más ostoba férfi? -  gondolta. -  Egyszerűen úgy 
tekint reájuk, akár az olyan teremtményekre, amelyeket Isten szórakozottságának az 
ollójával metszett ki, a legszeszélyesebben, hogy aztán nyuszi és zsiráf egymástól meg
ijedve iramodjanak tova a teremtő munkapadja mellől, a hulladék pedig olyan rova
rokká változzék, mint teszem azt a molnárka, a kolumbácsi légy vagy a közönséges 
giliszta. Csobánka úr szeretett minden jelzőt, hasonlatot, szóképet a nagy német rend
szerező köteteiből venni, kedvelte az olyan kifejezéseket, mint az élősdi, a fenevad vagy 
a bestiális, de például sehogy sem tudta felfogni, hogyan hiányozhatik a szárnyasok 
közül a baziliszkusz, azon meg valósággal fölháborodott, hogy a mamutzsiráfgyíkot 
sem a hüllőknél, sem az emlősöknél nem leli, ami legalább olyan súlyos mulasztás, 
mint egy szót sem ejteni a csodálatos főnixről, jóllehet ez a madár minden ötszázadik 
esztendőben elégeti magát, és hamvaiból újjáéled.

Mindezeket csupán azért mondtuk el Csobánka úrról, a kis fémöntöde tulajdono
sáról, aki a könyvelőjét hangyászó sünnek csúfolta, mert semmit sem lesett el az állatok 
világából, amit a hasznára fordíthatott volna, pedig ha figyelmesebben olvas, Brehm- 
nél azt is észrevehette volna, hogy például a majmok, fogságba kerülve, mily önfeledt 
természetességgel nyúlnak önmagukhoz a szerelmi éhség válságos perceiben; de ő 
mit sem tudott az effélékről, és egy este, amikor meglepte Leventét, amint a gúlába 
rakott könyvek, füzetek fedezéke mögött a heverőn ívbe feszülve végzi az önkielégítés 
buzgó műveletét, egy pillanatig ő is a fiú tágra nyitott szemével meredt a képzelt igé
zetre: látta a buján tündöklő női öl csodáját, a boldogságba átvezető rózsaszín szorost 
két márványtömb között, s szinte felkiáltott, mint akinek az erkölcsi fertő máris elnyel
te a gyermekét. Aztán a szobájába ment, hogy ott eméssze meg egymagában a fölzak
lató élményt, s arcát a tenyerébe hajtva gondolkozott. Miközben így vívódott íróasz
talánál, bizonyára megkísértette az ördög, mert minduntalan az a könyv tűnt eléje, 
amelyet még bérmálás után kapott, de hamar el is veszített; a kötet borítólapján sápadt 
és görbedt kamaszt lehetett látni, akinek a húsából minden nedvet kiszívott a hamis 
képzelgések láza, hogy most koravén szemrehányással forduljon a világ felé, mintha 
ezt mondaná: ímé, hova jutott, ha nem tudta azt, amit a szolnoki születésű egyházi 
író, apát, később Veszprém püspöke tudott az önkielégítés fortéiméról, noha az értők 
már akkor kaján derűvel állították, hogy a derék és szent életű férfi elhivatottabb volt 
az ékesszólásban, mint amennyire jártas a szerelem kusza ösvényein és a tudomány 
terén.

Csobánka Baltazár úr megriadt, orvoshoz akart fordulni tanácsért, nehogy a fiát e 
hajlam ferde útra térítse és az azonos neműek prédája legyen, végül a hangyászó sün 
tanácsára, aki agglegény volt, és Buha Zsuzsi nyilvánosházának látogatója, elhatároz
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ta, hogy Leventét összehozza egy tiszta, csinos örömlánnyal, hadd essék át mielőbb a 
tűzkeresztségen. Megkereste tehát Mamukát, s kissé körülményesen adta elő az esetet, 
de amikor megpillantotta az udvaron félmeztelenül ődöngő kurvákat, elrestellte ma
gát szemérmes viselkedése miatt, s nyerítve felnevetett:

-  Egyszóval nem szeretném, ha a fiam kézihaj tánnyal érne a házasságba, tetszik 
érteni?...

S miután ezt mondta, úgy pillantott az asszonyra, mintha azt várná, hogy ő is vele 
nevessen, de Buha Zsuzsi tudta a szerepét, és tapasztaltsága mögül nagyon is szigo
rúan, szinte feddőn meredt a férfira:

-  Mi azért vagyunk itt, tisztelt uram, hogy missziónkat teljesítsük, és segítsünk azo
kon, akik reánk szorulnak... Mi hatóságilag bejegyzett intézmény vagyunk, tisztelt 
uram!...

Elhallgatott, mert látta, hogy e szigorával zavarba hozta az apát, titkolózón szétte
kintett a párolgó török kávé fölött, majd bizalmasan közel hajolt Csobánkához:

-  Első osztályú árum van, tisztelt úr, és a fia oly zsenge leánykát kap, mint a tavaszi 
galambbegy saláta!... Még össze is illenek, mert ennek az ártatlannak sem volt igazán 
férfival dolga!... Majd elhancúroznak egymással, amíg örömüket lelik a játékban!...

Kivárt, a hatást leste a gyáros arcán.
-  Persze, ennek a mezei pacsirtának az ára is sokkal magasabb, mint a közönséges 

lányoké, de ha tudná ön, mibe került nekem ez a drága kis angyal, nem sokallná. És 
még valamit, kedves uram: itt kezelésről van szó, s nem szimplán arról, hogy a kicsike 
egy félórára vagy egy órára bérbe adja a szitáját, engedelemmel legyen mondva...

És most ő kezdett nyihogni, s úgy dobálta magát a széken, mintha sarkantyúznák 
az oldalát; nemcsak a nyála, de még a könnye is kifröccsent a jó üzlet reményétől, s 
Csobánka Baltazár egy pillanatig úgy érezte, a telivér nő körül fűszeres növényektől 
átgőzölt lótrágya szaga terjeng...

Abban egyeztek meg, hogy a fiú a kora délutáni órákban oson be a mezei pacsirtához, 
amikor a lányok pihennek, az udvar csendes, és a vörös lámpa óriási vércseppje még 
nem oldódik a sötétség alján. Sánta Mari a látogatás előtt többször a tükör elé állt, hol 
a nyakát csavargatva nézett el a válla fölött, hol egymásba kulcsolt kezére fektette az 
állát, hol körbeforgott, bal lábán fölmagasodva; de bárhogyan állította be magát, min
dig egy másik, egy idegen lány pillantott vissza reá a festékrétegek mögül, csak amikor 
oly közel hajolt az üveglaphoz, hogy a lehelete foltot hagyott rajta, ismerte fel saját 
ijedt és szomorú lényét...

Az egyik lány, Kuksza Nuszi, aki szerelmi bánatában marószódát ivott, s azóta egy 
szőlőszemet is csak két-három nyeléssel tudott leküldeni a torkán, egész délelőtt őt 
készítette elő az első bordélyházi föllépésre, s mindvégig biztatta: „Ne félj, kiszanyám, 
olyan ringyót csinálok belőled, hogy rögtön fölugrik apaszasznak a kukája, és nem sokáig lovagol 
rajtad!” Mari hallotta is meg nem is a pösze Kuksza Nuszi szavait, kábán billegve hagy
ta, hogy öltöztesse, akár egy próbababát, de csak most, a tükör előtt látta, miként kell 
odakínálnia minden kis testrészét a férfi elé, hogy annak elboruljon a tekintete, és 
remegni kezdjen türelmetlen éhségében.

De akár a hálóingnek nekifeszülő rózsaszín mellét nézte, s az ujjbegynyi bimbók 
selymen átderengő málnavörösét, akár fehér lábszárát, amely egy arasznyira szabadon 
maradt a fekete harisnya fölött, akár karcsún fölnyúló nyakát, úgy találta, mintha azok 
tőle függetlenedve, sőt kicsúfolva az ő félénk szemérmetességét, önálló céda életre ké
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szülnének, a legalávalóbb pajzánkodásra, s ettől még inkább megijedt, lelkileg szinte 
lebénult. Végül leült az ágy szélére, s várta, hogy jöjjön, aminek jönnie kell.

Aztán már ott állt előtte tántorgón és hunyorogva Levente, mint baknyúl, amelyet 
belöktek ebbe a pacsuliszagú ketrecbe a nőstényhez. Lekapott szemüvegét sután tar
totta a kezében, a haja hátul magasra föl volt nyírva, s ő maga bátortalanul tekintett 
szét. Mari fölállt, elvörösödött, egy lépést tett előre, várta, hogy a vendég megszólaljon, 
kedveskedjék vele, bár arra is rákészült, hogy fogdosni, tapogatni-lapogatni kezdi, 
vagy durváskodik vele, hiszen a férfiaktól minden kitelik! A kamasz azonban nála is 
zavartabb és tanácstalanabb volt, úgy tett, mintha előbb a szobával szeretne megismer
kedni, s a bútordaraboknak nemcsak a formája, de még a szaga is érdekelné. Nagy, 
elszabott kezét, lábát mozgatva óvatosan körbejárt, aztán elgyötörtén az ágy szélére 
ereszkedett.

-  Hiszen ez borzasztó, kérem! -  motyogta maga elé, és izzadni kezdett. -  Ez önké
nyeskedés!... De hát mit akarnak velem, miért hoztak ide?...

Megint levette a szemüvegét, s számonkérő idegenkedéssel nézett föl a lányra:
-  Magának tetszik ez a játék, kisasszony??... Magával megbeszélték, hogy mit kell 

tennie?... Én restellem a dolgot, és bocsánatot kérek... Ugye, nem haragszik?...
Sánta Mari nézte a félszeg, gyámoltalan fiút, s lassan különös változás kezdődött 

benne. Előbb szánalmat, de később már egy kis rokonszenvet is érzett iránta, s ettől 
elmúlt a félelme s a viszolygása: úgy fürkészte a fiú arcát, mint az öccséét, aki szorult
ságában tőle vár segítséget. Odalépett hozzá, levette a zakóját, s még egy cirógató moz
dulatot is tett felé, de ez a mozdulat elakadt.

-  Tudja, mi maga?... Egy félénk kutyus... Azt hallottam, diák, de maga nálam is 
butább...

Fölakasztotta a kabátot, visszatért, s leült a kamasz mellé. Levente így ingujjban 
megkönnyebbülve fölsóhajtott, aztán elmosolyodott, de még mindig zavartan ingatta 
a fejét.

-  Kedves, amit mondott, és lehet, hogy valóban buta vagyok... Például fizikából 
négyesre állok, de sosem is tartottam okosnak magam...

Mari fölényben volt, érezte ezt, de azt is tudta, hogy szorongatja az idő, és sietnie 
kell, ha nem akarja, hogy Buha Zsuzsi megzavarja őket. Közelebb húzódott a kis Cso- 
bánkához, csupasz, meleg lábszárát annak a térdéhez szorította, s merőn a szemébe 
nézett:

-  Tudod-e, hogy nekünk ma szeretnünk kell egymást?... Te is parancsot kaptál rá, 
én is...

Egészen közel hajolt, ajkával megérintette a kamasz keskeny, hideg, vértelen ajkát.
-  Ne légy már olyan kis tajdak! -  suttogta. -  Dobd le egykettőre a cipődet!
A fiú engedelmeskedett, de utána, mintha nem tudná, mit kell tennie, megfogott 

egy gombot kedvese háló ingén, ide-oda csavargatta lesütött szemmel, és amikor oda
bukott a lány mellére, Mari érezte, milyen hevesen dobog a szíve. A nadrágot már ő 
húzta le róla, sietve és mégis gyöngéden, befordította az ágyba, s ügyesen alácsúszott. 
Nem mindjárt értették meg egymást: elfogódott buzgalmában Levente egy ideig 
ügyetlenkedett, de aztán a lány segített eligazodnia, és ő nemsokára halk, folyamatos 
nyöszörgéssel fejezte ki az igazi ölelés örömét, miként az éhségtől remegő gyerek ta
pad a csecsre, s most már azt is tudta, hogy a legszínesebb képzelet sem pótolhatja az 
eleven női test varázsát s azt az édes bizsergést, amely a beteljesülés ígéretes útján át
hatja a kislábujjától a feje búbjáig. Mari nem adta magát oda úgy, mint egy szeretőnek,
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de nem is maradt közömbös, s néha apró, alattomos mozdulatokkal vagy csípőből 
meg-megemelkedve kínálta oda az ölét, nehogy a kamasz csalódjék a férfivá avatás 
első élményében. Egy jó  perc sem telt el azonban, mikor Levente fájdalmasan felki
áltott, elengedte őt, s Mari rémülten látta, hogy a fiú erősen vérzik; nem tudta, mi 
történhetett, honnan is sejtette volna, hogy Csobánka tizennyolc esztendősen még 
fitymaszűkülettől szenved, hogy emiatt óvakodott ösztönösen a nőktől, s ímé, a heves 
igyekvésben a makkal összenőtt bőr most felszakadt. Mari semmit sem tudott, de Ma- 
muka idejében megmutatta neki a gyógyszeres ládikót a falon, hogy kéznél legyen a 
legszükségesebb, ha netalán szakmai baleset történik... Gyorsan lemosta a sebet, ólom
ecetes borogatást tett rá, és kötszerrel bepólyálta. Oly izgatott volt, hogy amikor el
gondozta a beteget, boldogan elernyedt. Már mosolygott, nézte a munkáját, s fekete 
szénrudacskával még két kis mongol szemet is rajzolt a sebesült fiúbabának...

Buha Zsuzsi és Csobánka ú r ekkor már idegesen topogtak az ajtó előtt, nem tudták, 
mi lehet az oka a benti csendnek.

-V ajon elpárultak?! -  kérdezte az apa aggódón, s jobb kezével puhán rátámasz
kodott a bordélyosné delfinhátára, aki a kulcslyukhoz hajolt; de Mamukának valami 
gyanús volt, hamar elvesztette a türelmét, lenyomta a kilincset, és belépett. Csobánka 
Baltazár követte. Aztán mindketten megálltak, és tágra nyílt szemmel nézték, ahogy 
a fiú meg a lány összebújva fekszik az ágyon, mint két kis didergő állat, s Levente 
jancsikáján véresen rikít a fehér turbán...

Orbán Ottó

PAOLO ÉS FRANCESCA 
A KÁRHOZOTTAK KÖZT

Lélek, ki nagy lánggal lobogsz a szélben, 
vág)' ködalakként rémlesz a pokolban, 
szellem, ki szavak nélkül is beszélsz benn, 

bizonyosság, melyről nem tudni, hol van, 
vetítsd elém, a képernyőre őket, 
a világnagy, izzó csipkebokorban

egymás húsába olvadt szeretőket. 
Ötvennyolc kora nyara. Két kamasz vak 
önzése lobog föl a temetőkert

országban. Ágyékukban új tavasznak 
folyók vizét duzzasztó ereje, 
hát megduzzadnak, égnek és elasznak.

Megbillen jó  orvosnőm szép feje, 
tűzkard szikrázik nedves hüvelyében, 
nem kérdi, az utca erre való hely-e,


