
KISS MÁRTON

Harmadik emelet

Már vagy egy órája folyt a harc. Olyan gyorsan történtek az események, hogy

nem is volt idő szakértőt hívni. A Kényszer utca 31. harmadik emeletén egész éjjel

nagy volt a nyüzsgés. Lakásról-lakásra terjedt a hír, és éjfélre már az álmos háztömb

az összes szemét felnyitotta,  az automata folyosóvillany egyfolytában világított.

Fényénél, a második emeleti lépcsőfordulóban egy kis, öt éves forma gyerek

ücsörgött. Nem nagyon fogta fel mi történik, de nem is érdekelte. Számára a meztelen

lábai  alatt  elterülő  pár  betonkocka  jelentette  a  mindenséget.  Figyelte,  ahogy  a

kikopott illesztések rései között előbújnak a hangyák, és ide-oda futkároznak. Pont,

ahogyan  az  emberek  aznap  éjjel,  de  ez  valahogy  mégis  érdekesebbnek  bizonyult

számára.

A maszatos képű kölyök felismerte mekkora hatalma van a kis élőlények felett,

és ki is használta azt. Apró ujjával a rovarok közé bökött, de sose azzal a szándékkal,

hogy kilapítsa őket. Csupán rájuk ijesztett azzal, hogy elállta az útjukat. Ilyenkor a

hangyák zavarodottan cikáztak, hatalmas és felesleges köröket leírva, mire eljutottak

az egyik repedéstől a másikig.

"Milyen kicsi a világ, és én milyen nagy vagyok benne."

A  kisfiú  kezdett  fázni,  a  talpa  már  egészen  lila  volt,  összekuporodott,

amennyire  csak  tudott,  és  még  inkább  a  sarokba  húzta  magát.  Bár  a  lépcsőkön

rohangálók  így  is  majdnem agyon  taposták  figyelmetlenségükben.  Már  egy  ideje

abba maradt a zűrzavar, a beton fokokon döngő léptek zaja is elhalt. A folyosóvillany

pedig kialudt.

A fiú tudta, hogy nem elég magas ahhoz, hogy az érzékelőt felérje, akkor se ha

felágaskodik. Inkább a falnak dőlt, és a vaksötétet fürkészte, közben lábujjait ökölbe

szorította,  hogy még kevésbé érjék a hideg talajt.  Hirtelen nagyon egyedül érezte

magát. Kis kezével tapogatott maga alatt, és szomorúan tapasztalta, hogy a hangyák
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kihasználva az alkalmat, visszaszaladtak a réseikbe.

Hosszú percek teltek így el, a kisfiú mintha hallani vélte volna, még azt is,

ahogy  az  idő  súlyos,  csattogó  léptekkel  csörtetett  le  a  negyedikről.  A fordulóban

rothadó  fogsorát  gúnyosan  kivillantotta,  majd  továbbhaladt  mellette  teljes

magabiztossággal lépdelve a sötétségben. Rövidesen odalentről fény kúszott felfelé

az egyik kinyílódó ajtó mögül, majd ismét felkapcsolódott a folyosóvillany. A kisfiú

szemét bántotta a hirtelen fény, koszos tenyerét az arca elé kapta, de azt még látta,

ahogy bekanyarodik előtte a földszinten lakó hentes.

A gyerek ismerte a férfit. Erős ötvenes volt, és szerette a munkáját haza hozni.

Emiatt  gyakran  veszekedett  a  feleségével,  melyeknek  rendszerint  a  berendezési

tárgyak látták a kárát. Jelenleg is egy fehér, zsíros foltokkal tarkított hentes-köpenyt

viselt,  kezében  néhány  rozsdás,  éles  tárggyal.  A fiú  számára  ismeretlen  tárgyak

voltak,  de  többen  a  lakók  közül  beszélték,  hogy  a  férfi  még  a  háború  idején

felcserként szolgált. Talán valamicskét még konyított a mesterséghez, szóltak neki,és

sebtében  felkapva  a  régi  műszereit,  otthagyva  a  munkát  sietett  a  harmadikra.

Legalábbis a kisfiú ezt okoskodta ki. Mire a szeme újra hozzászokott a fényhez, már

csak azt látta, ahogy a hentes belép a lakásukba, és becsapja maga mögött az ajtót.

Megint sötét lett, de a gyerek már fel volt készülve. A többire viszont nem.

Nem sokkal azután, hogy a villany kihunyt, földöntúli üvöltések hagyták el a

harmadik emeleti lakást. A szél kezdett feltámadni, vadul mozgatta a kisfiú melletti

hatalmas  üvegeket.  Úgy  lökdöste  a  vállát,  mintha  csak  noszogatni  akarná,  hogy

menjen be, és nézzen szembe az ajtajuk mögött rejtőző szörnnyel. Az kiáltások nem

maradtak  abba,  gyakran  gyenge  vinnyogásokba  fúltak,  de  aztán  új  erőre  kapva

ostromolták belülről a lakás ajtaját.

A fiú nagyon félt, de nem tudta már jobban összehúzni magát. A hangyákra

gondolt, és arra, hogy ha most ott lennének vele, akkor nem bántaná őket. Úgy tűnt, a

harmadik emeleti ajtó nem sokáig bírta a gyűrődést, mert ahogy az utolsó üvöltés is

elhalt,  kivágódott,  és  a  bentről  érkező  fényáradat  a  gyerek  számára  jól  láthatóan

kirajzolta a hentes alakját.
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Az ormótlan férfi két kezével tartotta magasba a vérmocskos csecsemőt, és a

házbéliek lassan körülrajzották.

A fiú nem mozdult, mert valamiért úgy érezte, hogy még nincs vége. De ő csak

tűrte,  és  hagyta,  hogy  a  földöntúli  sikoly  visszhangot  verjen  a  fejében,  hogy

megjegyezze egy életre.
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