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Húsvét hajnalán mindig fázom. Az ablakon egyetlen fénycsík világit, kes
keny rés a rosszul záródó spaletták között. Magamhoz szorítom a takarót, az
óra egyenletesen ketyeg, az inga sárgaréz korongja meg-megvillan, és várom
a lépéseket az ablak alatt. Lassan közeledik majd, a kikövezett járdán kopog
a sarka, mintha lassítana, de nem áll meg, megy tovább, visszafojtom a lé
lekzetemet. a takarót még szorosabban tartom. Talán visszajön egyszer. rnint
évekkel később, órákon át, fel s alá, szünet nélkül, és senki sem mer kinézni
az ablakon, és még vární sem mer. Ilyenkor nem szólal meg a tülök, a szorn
széd szobában sem mozdulnak meg, az ajtó alattí rés sem dereng, csak fek
szem az ágyon és figyelek. Majd nyáron fel kell tenni a zsalukat. és a fel
nyitott zöld levelek között éppen az útra látni. A zongora mellől még a füg
gönyt sem kell félrehúznom, és senki sem lát be, senki sem néz vissza. Ak
kor az apámat várták, s mi egy kocsmában ültünk, átfázva ittuk a forralt
bort és fél Iüllel hallottuk, hogy valami közlernényt olvastak be a rádióba.
Az óra alá, a fotelre dobáltuk esténként a ruhánkat, csak a nadrágot kellett
élivel összehajtani. Az ülőkére fektettük, mert a támlát faragás diszítette,
ami később ugyan letört, vagy elveszett, és csak két lyuk maradt a helyén.
At is kellett húzatni, és az ember könyöke olvasás közben mindig lecsúszott
a karfáról. Apám nem szerette. de nem akarta megbántani anyámat. Kétszer
szállítottuk teherautón, míg végre kinn maradt Erzsébeten, s talán örültem is,
hogy megszabadultunk egymástól. Zorigorázni később is szcrettem, csak a zsa
lugáter és a függöny hiányzott, a sűrű por és az ablak elötti fenyő, a fél
homály és a várakozás, hogy valaki beszól, hogy valaki megáll az ablak előt+_

Csak a háziak rohantak be ijedten, mert nem értették a modern zenét. De
most még nem jöttem rá a zongorázás ízére, csak a hazatérő vidám földmű

vest hallgattam naphosszat, a politúros tetőre bolhákat raktam, és élveztem,
ahogy az első két-három próbálkozásnál ide-oda csúszkáltak. A partizánsza
bók lustára vertek néhány billentyűt, és sosem javíttattuk meg. Egy elefánt
csontlap el is veszett. Húsvét vasárnap hajnalán mindig fázom. Pedig a nagy
cserépkályha meleg, reggel parázsról lehet begyújtani. és egy ideig senki sem
segített anyámnak. Talán patkódobogás közeledik majd, s magam sem tudom,
várjam-e. Acsit láttam az utcán, nem ismert meg, tizenöt éve nem találkoz
tunk. Akkor is éppoly kicsi volt, katonának sem vették be, kezébe odakép
zeltem a szekercét, de az arca nem volt vidám. Régen mindig fütyörészett.
Innen az ablakból néztem, ahogyelkacsázott a templomdomb felé. Azóta ki
vágták a fenyőket. az ablakkeret is más, talán itt fogják majd valamikor
felállítani a híres ormánsági talpas házat. Éppen zárva volt a múzeum, és a
kulcsot nem tudták előkeriteni. De most még spaletta van minden ablakon,
és a húsvét reggelek mindig hűvösek, hiába húzom magamra szorosabban a
takarót, hiába mutat húsz fokot a hőmérő, a meleg alatt fázom, és várok va
lamire, talán hogy felhangozzanak a lépések, vagy a patkódobogás, zördüljön
meg a nagy boltozatos kapu, ahol kétszeresen visszhangzik minden, s aminek
a helyén korábban csak két oszlop volt, köztük rozoga szárnyas fakapu, és
ha ebédszünetben a hosszú üléstől elgémberedett irodisták futballozní kezd
tek, engem állítottak be védeni, nekem kellett a labda után futnom, ha Tomi
túlságosan magasra emelte és kinn, az országút melletti füves árokban kötött
ki. A- szünet néhány napos, és alig tudunk annyi füvet gyűjteni, amiből fész
ket készítettünk a fonott kerti foteJekben. A konyhába nem vihettük be, a
hideg előszobában maradtak, és majd reggel behozzák a szobába, addigra fel
ébred bátyám, kinyitják a spalettát, ami most csak keskeny csíkban engedi
be a fényt, és nem világít, csak hideget és várakozást áraszt. Miért nem me-
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rek megmozdulni ? A távoli zajokat akkor sem vesztem el, a lépések akkor
is közelednek. ha ugyan nem haladtak már el az ablak előtt. Lányok is, akik
él templomban szemben ülnek velünk, és akiket egyre messzebbről látok, míg
lassan majd az arcukat is elfelejtem, és egy-egy ismerős névnél nem marad
több, hallásukra összerezdülök, és valami lelkifurdalással vegyes szomorúság
log el. A takarót szorosan magamhoz szoritom, és nem is sejtem még, hogy
napról napra elvesztek valakit, hogy örökké hűtlennek érzem magam, és ez
a fázós várakozás is hűtlenség, hiszen a szétnyitott díványon ott fekszik
-nellettem felhúzott lábbal, összegombolyodva a bátyám, és alszik. A Bráda
gyerekek sem jutnak az eszembe, csak húsz évvel később, mikor egyikről sem
hallottam már vagy tizenöt éve semmit, de velük álmodom, az apjukkal, aki
karácsony másnapján mindig beállított ezredesi egyenruhájában, feleség nél
kül. Apám házikészítésű pálinkajával kínálta, és ő térde közé fogta a hege
dúnket, úgy játszott rajta. Nem magyarnótákat. hanem valami egészen mást,
amihez hasonlót csak a rádióban hallottam olykor, de amit általában sosem
hallgathattam végig, mert apám kikapcsolta, De erre a furcsa hegedülésre
áhitatlal figyeltünk, és szó esett a háborúról is, ami nem nagyon érdekelt,
és az sem, hogy Bráda bácsit nem nagyon szeretik a közlegények, túlságosan
szigorú, nem tesz kivételt, és hogy durva. Öt nem láttam, csak beszéltünk
rola, a gyerekekkel, és apámat is emlegettük. akinek még a nevét is bemond
ták halálakor a rádióban, és nagybátyámat nem szólitottam meg az utcán,
pedig mellettem ment el, szinte súrolta a kezemet, de hisz ő is zavarba jött
volna. A fényképezőgépét sosem adta ki a kezéből, és sokáig azt hittem, a
Iériymérő csak az ő mániája, A feleségének megdagadt a lába, olykor az eme
letről sem tud lejönni, s talán naphosszat a férje bibliafordítását olvasgatja.
Meg kellett volna szólítanom, régen elmúlt hatvanéves, és ebben a korban
már nem szégyen meghalni. A pincében egy ládát még mindig nem nyitot
tunk fel. Régi újságok vagy cserepek lehetnek benne, talán egy összerozs
dásodott permetezőgép, vagy kilyukadt gumicsizmák. Mert mindent elrakott
apám, és esténkint elaludt a televízió előtt, a lakás meg egyre szúkült körű

lőtte, a cserépkályhát felváltotta a távfűtés. A hajnalok hűvösek húsvétkor,
magamhoz szorítom a takarót, a keskeny rés talán azóta is világít, és türel
metlenül várok.

PILINSZKY JÁNOS VERSE

MIELŐTT

A jövőről nem sokat tudok,
de a vég ítéletet magam előtt látom.
Az a nap, az az óra, mezítelenségünk
fölmagasztalása lesz.

A sokaságban senki se keresi egymást.
Az Atya, mint egy tüskét, visszaveszi
a keresztet, s az angyalok, a menmuet;
állatai, föZütilc a világ utolsó lapját.

Akkor azt mondjuk: szetetlek. Azt mandjuk:
nagyon ezeretlek. És a hírtelen támadt
tillekedésben sírásu,nk még egyszer fölszabadítja
a tengert, mielőtt asztalhoz ülnénk.
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