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BÚVÓPATAK

Gyerekfejjel még nem tudtam, miként lehet az én szelíd, halkszavú apám
nak olyan lobbanékony, nagyharagú bátyja, amilyennek elszenvedtem a nagybá
tyámat.

Sok víznek kellett lefolynia a Dunán, amíg megértettem, hogy ekét ellen
tétes természet - apám fejet hajtó engedékenysége és nagybátyám sűrű villá
molása - egyazon tőről fakadt: a féleleméről. Védtelennek érezték magukat az
élettel szemben. A bizonyosság, hog); olyan helyzetek adódhatnak, amelyeknek
megoldására képtelenek, tartaniok kell minden fordulattól, a jelenségek kemé
nyebbek náluk, e rádöbbenés - az élet túlereje - körülzárta őket. Apám meg
adóan tűrte, így kell élnie. A nagybátyám, mint annyiszor a gyengék, megját
szotta a kemény legényt.

Valahányszor felkeresem a sírjukat, már nemcsak azt látom, amiben elütöt
tek egymástól, de' egyre jobban, ami közös volt bennük. Az élettel szembeni
rettegésüket.

Az apám védekezése a szeretet volt. Az elégnek sosem érzett, minden mér
tékben túlcsorduló, újra csak adni kész szeretet. Ezzel emelt gátat a félelemnek.

Nagybátyám a kuporgatást kapta maga elé. Szorongását abban a rögeszmé
ben vezette le, ahogyan rakosgatta a filléreket, hogya fogához vert garasokból
falat emeljen, bástyafalat pénzből, telekkönyvből. mert egyedül a vagyon, az je
lenthet menedéket, egyedül csak az védheti meg.

Értelmes gyűjtésről szó sem lehetett. Adóhivatali fizetéséből csak arra fu
totta, hogy fillért aggályosan fillérre -rakjon, évtizedekig nyuvasszon egyetlen
ruhát, kültelki kifőzdékben kismenüt egyék, a moziknak csak az előcsarnokába

járjon,elsikkassza az élet ízeit.
Lánya, akit felesége halála után beadott egy intézetbe, az érettségi másnap

ján férjhez ment az énektanárhoz, és bár pumpolással nem akasztották meg a
fukarkodását, ők sem árasztották el a ragaszkodásukkal. Rövidesen vidékre köl
töztek, kapcsolatuk névleges lett, az összespórolt pénzen nem vágtak eret.

Nagybátyám, a magának való - aki nem vette észbe haláláig, hogy gyil
kos szenvedélyével önmagát rekeszti ki - folytatta az eszeveszett gyűjtést. Min
denről, ami pillanatnyi jót, csipetnyi szépet, apró örömet jelenthetett volna, ko
nokul lemondott. Fillérenként szedte le az élet díszeit, garasonként fojtotta el
az öröm hajtásait, ádázul kopasztotta önnön életét. Az almáriumért, ahová aesar
gón gyűlt a pénz.

Hogy a vastagodó bankók nem alkotásból, de pusztításból gyűltek, mit sem
csorbítottak az önérzeten. Lehetett a ruhája rojtos, az inge foltozott, a CIpOJe
vásott, a mesék elvarázsolt varangyosának érezte magát, aki a telekkönyv egyet
len intésére - hipp-hopp - virilista lesz.

Házat akart venni. Masszív, vöröstéglás, emeletes házat, ami oltalmat és
biztonságot ad. Öt ugyan nem környékezi meg öreg napjaiban az elhagyottság,
a hétszűke, az ínség. Lesz, ami majd megfiadzik. Lesz, ahova nyúljon. A pénz
ágyékkötőjében úgy érezte: talpig vértezett.

És amint öblösödött a bankjegyköteg, úgy lett egyre engesztelhetetlenebb.
Nem hatotta meg a borbély, ha kétszer szappanozta. Pacsmagólja a pénzéért há
romszor is. Hónapokig járt nyakára egy Ö-utcai szabónak, aki viseltes göncéből

nem varázsolt a pénzéért il la mode zakót. Vérig szekálta a píncéreket, akik az
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Ő hatvan filléres kapucineréhez nem szállítottak az asztalára óránként vizet.
Réme lett az újságosnak. a fűszeresnek. a házmesternek, akik nem tudtak olyan
előzékenyele lenni, hogyapénzéért ne várt volna többet.

A pénz, Az ő pénze. Az élet lehetséges dallamaihoz az egyetlen húr, amit
eszelősen, vadul rángatott. Mindenki tartozott glédába állni, ha szívsajogva meg
nyitotta a bukszáját, és - dögölj meg, világ! - valamit kiadott.

Egyszer fülébe [utott, hogy kinevezik hivatalvezetőnek. Olyan régen állt
már egy helyen, valósággal begyulladt a szarnárlétra, feljebb kellett lökni. De
hamarosan lekerült a neve, mert a ruházata, ugye, a büdös szivarjai, ötgöbös ci
pőpertlije, no nem, adni kell a tekintélyre, botrány ne legyen. És kineveztek
egy öltönyt.

A mellőzés, ha fájt is, nem mutatta. Amióta élére rakta az első garast,
annyi minden ment veszendőbe- kívül rekedt a családi életen, eljátszotta lánya sze
retetét, az egész világ bankjegyekre zsugorodott, élete egy almáriumé lett - a
hivatal már nem borzolta fel. Más úton járt világ életében. Ujjnyira a cél. Rö
videsen megveszi a házát. Együtt a vagyon.

Hogy valami az övé, az nemcsak láthatatlan demarkációs vonalat vont leg
sajátabb tulajdona és mínden más közé, de végső elkötelezettségét jelentette a
szerencsétlen tárgynak, hogy valameddig együtt tartják a molekulák, utolsó
rostjáig szolgální tartozik a tulajdonost. Innen eredt elhanyagoltsága. Tartozott
a ringy-rongy kabát lenni, mert nagybátyám a tulajdonban érzett eszmei érté
ket, a tárgy utolsó leheletében. -még nem kapta vissza. "Az enyém" - tabu volt.
Védjegy. Felségjog.

Szegény Pajti majdnem belepusztult.
Hogy miért küldte lánya a pulit, örök rejtély marad. Szánalomból? Gúny

ból? Talán csak azért, mert volt egy vízzel teli vödör, volt egy kiskutya, a kis
kutyának édes pofája volt, és nem akarta, hogy az apró csupatalp a vödörben
fejezze be.

Pajti, egy vasutas hóna alatt, Pestre érkezett. Ajándékként a nagybátyám
hoz, akinek a sok semmi mellett, legkevésbé egy kutya kellett. De hogy meg
váljon valamitől, ami az övé, hogy botorul túl adjon a tulajdonán, hogy szélnek
eressze, ami a kezében van, ez a világrend felbomlásának olyan iszonyatát keltet
te fel, hogy előle csak egyet tehetett: megtartotta a puli t.

De mire tartotta meg? Példázza a história, aminek szenvedő alanya szegény
Pajti volt, és ami nagybátyám szájából hőstettként hangzott, máig sem tudom,
kinek hőstetteként.

- És mit csinált az én vacak kutyám? Összecsinálta magát. No, persze!
Az a rusnya nagy dög, meg ez a csenevész. Hogy honnan került elő?! Egyszer
csak a nyakunkon volt, neki a Pajtinak. szét akarta tépni. Veszett nagy állat
volt. Pajti futott volna, de én tartottam a pórázt cefetül. A dög csak támadott.
Az ördögbe is, mégse hagyom, hogy széttépje a kutyám?! Meglóbáltam a pó
rázt, a póráz végén felkaptam Pajtit, pörgött a nyomorult a fejem körül. Ran
da rnulatság volt! A bestia egyre utánakapott, Pajtinak a nyelve lógott, én azt
hittem, kiszakad a karom. És a fasorban egy lélek sem. Ott ehetett volna min
ket a fene, ha nem rohan hozzánk az utolsó percben egy utcaseprő. Marokra
kapta a seprőjét, és akkorát húzott a fenevad hátára, a gerincén kettétört a nye
le. Iszkolt, is a büdös, szedte a lábait. Ez a kis féreg meg se holt, se eleven. Fe
küdt a porban, mint egy rongycsomó. Hát nem odapofátlankodik az utcaseprő?

Hogy téríteném meg a kárát. A méreg elfutott. Nem volt elég az ijedtség, még
lizessek is? Megkapta tőlem a magáét! Minek jött ide? Kértem én, hogy be
avatkozzék? Mi közöm hozzá, hogy eltört a bot? Nem elég, hogy adót fizetek?
Tőlem ugyan járhatott a szája, egy vasat se adtam. Csak nem vagyok bolond
a városnak seprőnyelet venni? !

Hálára nem futotta. Pénzbe került volna.
Akkoriban, két évtized önemésztő spórolása után, alkuba állt egy Kapás

utcai, kétemeletes házra. Gondosan utánajárva. hogyavilágítóudvarokba be-
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süt-e a nap, nyikorog-e a mángorló, a partájok tartanak-e macskát, tisztázva
megannyi főbenjáró kérdést, amelyek "'- hite szerint - szándéka komolyságá
ról voltak hivatottak meggyőzni a tárgyalási közelharcba a kétségbeesésig bele
fáradt eladót, a végleges válasz tucatszor is máskorra halasztott végső délután
ján még egyszer diadallal rámutatva, hogy a sufnik palánkja korhadóban, a
padlás teregető drótja rozsdás, a boldogtalan halálos kímerültségét kihasznál
va, rohammal, áron alul, megvette a házat.

A szerzés önkívüIetében töltött évek gyümölcseként egy írnok bejegyezte
a telekkönyvbe. hogy az ilyen és ilyen helyrajzi számú ingatlan tulajdonjoga
nagybátyámra szállt.

Két év múlva jött egy hadirepüIő. Mit sem tudva a telekkönyvről. és ak
kor sem háborítva, ha tudott volna róla, a város feletti röptében akkor húzta
meg a kioldó rudat, amikor az elszabadult bomba a fizikai törvényeknek és a
költők olykor rettenetes igazságának engedelmeskedve, éppen a Kapás utcai
házra zuhant, lerombolva az alapokig.

A romeltakarítók törmeléket hordtak, üszkös gerendákat, görbült vasakat.
Nem vehették észre a romok között azt a vakhitet, ami jobban szétzúzódott,
mint az épület.

Nagybátyám e pusztulást nem élte túl. A kórházban fehérvérűséget állapí
tottak meg az orvosok. Nem írhatták a kórlapjára: futóhomok volt; amit szík
Iának hitt. Az eszmélés vitte el.

Valahányszor kinn járok a temetőben, míndíg magam előtt szertelen, a gyűj

tés görcsébe szorult, téveszmében leélt élete.
És legutóbb a sírján egy csokor. Egy örökzöldből kötött, az ősz bogyóival

díszített, jókora csokor.
Helyet keresve a magaménak, feltűnt a huzal. A csokrot áthurkoló huzal,

ami hármas fonatban a lámpához vezetett, ötszörösen köréje tekeredett - nyug
hatatlan szándékában annak, hogy minél erősebb, mínél biztosabb legyen a kö
tés -, áthurkolta a kőtáblát is, ne legyen benn kétség, a csokor a halotté. Sen
ki se merjen hozzányúlni. Magántulajdon.

Szegény unokahúgom...

MARTONETTE

Eta és Hanka ötven éve voltak barátnők.

Hogy barátságuk milyen televényében keletkezett .az időnek, már aligha
tudni. Kapcsolatukat készen kaptam, miként egy dátumot. Budavár visszavé
tele nem volt akkora bizonyosság, mint a széltében ismert állapot: Eta és Han
ka a legjobb barátnők.

Barátságuk - ötven év megpróbáltatásalnak. eltérő természetük robbaná
sainak, életkoruk szorongásainak mind vadabbul kitéve - ingerültséggel volt
teli, fojtott ítélettel. Egymással szembeni türelmetlenségük, az élettel szembeni
Iejvesztettségük, az idegeiket őrlő magányosságuk gyakran menekült dühös el
hallgatásokba, hogy aztán megbocsájtó témaváltással mosolyogva forduljanak
újra egymás felé, ösztönösen tudva: ajándéka az életnek, hogy van kinek mit
elnézníök, van kit elviselnlök. Kapcsolatuk a bizalom és a megalkuvás félév
százados íngamozgása Volt. Partszegély a fuldoklásban.

Bár társalgásaikban olykor lobot vetett az indulat, lobbanásaik rendre meg
csillapodtak abban a türelemben, amely belátóbb volt bennük, mint a pulykadüh.

Nem egymással volt bajuk. Bajuk a sokasodó évekkel, az elvesztett bará
tokkal, a ritkuló levegővel, az örömök fényvesztésével, a gondok acsargásával,
egészében az állapottal gyűlt meg, amelyben tehetetlenül kellett tűrniök, hogy
létezésük természetes körülményeit - már régóta nem a valamikori csónak
túrákat, a telhetetlen barangolásokat a hegyekben, az erdészházban töltött üdü
léseket, de egy vacak mozilátogatást, egy rövidke sétát, egy tereferés szomszé-
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dolást - könyörtelenűl kiszivattyúzza életük lombikjából a garázda idő. Mikőz

ben minden gyengült bennük, a gyengeség ük egyre erősödött.

E gyengeségben fogant az az ingerültség, amely a legártatlanabb témát is
vészterhessé tette, amint e gyengeség volt oka annak is, hogy a legsötétebb
felhők is eloszoltak vihartalanul.

Ha Eta galambőszen és törékenyen süteményt tett az asztalra: "Egyél, Han
ka, neked hoztam, nézd, eperhabos l", bizonyosra lehetett venni, hogy az életét
uralni vélt, ezért öntudatos, tehát nyersbeszédű Hanka utálkozva eltolja a tá
nyért: "Ki nem állhatom a habos süteményt!"

Ha Eta gyengéden és rosszallóan megjegyezte: "Kár volt hallgatnod az 01'

vosodra, neked nem tett jót Parád! ", nem lehetett felőle kétség, hogy Hanka
azonnal felfortyan : . "Nekem Parád nagyon is jót tett!"

Ha az okosság mögé bújt támadókedv Hankával netán azt mondatta: "A
bejárónöd napról napra furcsább! ", rnérget lehetett venni rá, hogy az ámuldozó
Eta számára e történelmi pillanatban kedvesebb és figyelmesebb lény nem akadt
a szemtelen és követelőző házi tündérnél.

De békétlenségeik ellenére, sújtotta légyen a legkisebb betegség bármelyi
küket, megható volt az a ragaszkodás, amellyel a másik nyomban mellette ter
mett, hogy semmit nem érő tanácsaival, segítőkész ídétlenségeível, minden kú
ránál hatásosabb bosszantásaival megutáitassa a gyengélkedővel azt a helyze
tet, amelyben rászorul i 1y e n segítségre.

Együttléteik kölcsönösen megóvták egymást az önmagukba süppedéstől. A
sok csacskaság, amit a másiknak elnézniök kellett, nem tűrte, hogy önmagukkal
foglalkozzanak. A horzsolások és koccanások, amelyeket találkozásaik során el
szenvedtek, oly mértékben tették próbára megbocsájtó készségüket. hogy haj
lamaik ilyen fokú igénybevétele mellett káros gondolatokra - a karosszékbe
süppedt ember magányos töprengéseire - nem futotta már.

De biztonságérzetükhöz. az életbe vetett hitükhöz, a görcsös bizalomhoz, ami
szükséges ahhoz, hogy valaki felkeljen, nekivágjon a napnak, bátran végigélje
azt, nem elég a baráti szó. Kell valami több, amibe kapaszkodhat, amire biz
ton számíthat.

Hanka abban lelte, hogy még dolgozott. Túl a hetvenen, rendelőben ült,
sorjázta a beteglapokat, gyógyszereket írt, kezére járt a doktornak, buzgón stemp
lizett.

Összefüggésben volt e kényszerűség a nagynevű íróval, akivel Hanka jó har
minc éve találkozott, és aki vajákos lényével annyira megdelejezte a kisem
berekhez szokott középszerűt, hogy Hanka énje és önérzete egyszeriben ketté
vált. Énje társalkodónőként, óvónőként, filmgyári statisztaként - mikor, ho
gyan - alkalmi munkából élt, de önérzete feIívelt a csillagokig, vetekedett a
múzsákéval, egyenest az Olimposzra ért. Hát hogyne! A nagynevű író, akinek
a: szeme megakadt rajta, a csodálatos művész, akinek rajta akadt meg a szeme.

S bár a nagynevű rövidesen elhagyta a földi téreket, Hanka máig se fe
ledte: nem akárkinek tetszett. ANAGYNEVŰNEK.

Bármilyen obskurus munkahelyre lépett, mindíg úgy érezte, hordozza ma
gán a művészi jegyet, látható rajt az irodalmi stigma, a rang kötelezi.

Felcsapott a nagy ígazmondónak, a mindent nevén nevezőnek. Nem volt
olyan takargatott irodai pletyka, amelyet csodás idők eljegyzettjeként, homlo
kán a láthatatlan jellel, bátran és fennhangon ki ne mondott volna.

Nem tűrték sehol.
Mikor elérte. a nyugdíjkorhatárt, alig tudott összekaparn i annyi szolgálatí

időt, amelyre nyavalyás nyugdíját folyósíthatták.
így kényszerült a rendelőbe, túl a hatvanon. Elfoglaltsága részint. kapcso

latba hozta a világgal, részint belélopta a látomást egy hősnőről - ki lehetett
volna már, mint önmaga? - aki megél a jég hátán is, méltatlan bánásmód
nem töri meg, magasztos múltja, fennkölt szelleme mindig felülkerül.

Az esettsége fogódzót kapott
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Eta reményeinek állócsillaga Magda volt, korán elhunyt nővérének lánya.
Megbecsült és korrekt üzletasszony. Puszta léte megnyugvást jelentett Etának,
nem érheti baj, csak egy telefon kell, Magda márís ott van, mindent elintéz.
E megnyugvásta Etának annál ~agyobb szüksége volt, mert bár valamikor húsz
csicsergő munkatársat tartott kordában egy nagyvállalat levelezési osztályán, a
mindennapi dolgokban járatlan volt, mint egy csecsemő. Fejből tudta az im
port-hitellevél nyitására irányuló megbízások kikötéseit - megírta akár három
nyelven j; -. de rántottát sütni nem tudott. A mosás, a takarítás, a tüzelőről

való gonr.oskodás mutatványának vérfagyasztó légtornára alatt a biztonsági há
ló, a jóhi t záloga, a siker reménye, minden Magda volt.

A csodálatos .unokahúg, aki jószívvel segített Etán, nemcsak azért, hogy meg
hálálja, amit tőle kapott, de felérzésében a zsugorodó élet keserűségének is. Sze
me láttára történt, hogy Eta valaminek megszűnt, aminek szeretett lenni, és
lett valamivé, amihez csak annyi a köze, hogy restellkedve, takargatva bajlódik
vele. Nem lehetett nem szeretnie.

És mert pontosan tudtam, mit jelent Etának az unokahúga, ezért volt oiyan
megrendítő a riadt telefon.

- Zoltán, maga az? Ne haragudjék, muszáí valakivel beszélnem. Valaki
nek el kell mondanom. Tegnapelőtt még benn jártam nála. Jókedve volt, ter
veket szőtt a nyárra. A tanár is biztatott. Semmi ok az aggodalomra. És friss
volt, és eleven, és...és elvittem a ruháját a tisztítóba. Hogy rendben legyen, mí
re hazamegy. De nem lesz rá szüksége. Most hívott fel a kórház. Embólia. Haj
nalban végzett vele. Gondolkozni se tudok. Hogy Magda ne legyen...?! Hogy
nincs, és nem is lesz soha... ?! Hogy Magda itt hagyott... ?!

Nem sírt. Nem enyhített rajt a zokogás. Kőkemény dermedtség érződött a
hangján. A rémület üvegessége, a világ, kíűrültsége, a támaszt már nem ke
reső, néma iszonyat.

- Hanka tud róla?
Annyira akartam, hogy ne magában legyen, ne egyedül álljon a rémülettel

szemben, odaplántáltam mellé a barátnőt - ha valamikor kellett, most csak
igazán, bizonyára mellette van, fogja a kezét -, annyira akartam bízni benne,
hogy a leszakadt menny alatt valaki matat, és annyira nem akartam a megkö
vült fájdalomnak odavetni a vigasz szemetét.

- Hanka? - és érezni lehetett, rettentő messziről az arcot keresi. - Han
ka Füreden van. Beutalták a szívkórházba. Ha jól tudom, pénteken jön haza.

Még csak hétfő volt.
- Eta, kedves - vágtam közbe gyorsan -, átjönnék magához. Nem aka

rom, hogy egyedül legyen. Semmi okosat nem tudok mondani. Csak vagyok.
Útban Etához, mind tisztábban láttam: reménytelen bármit mondanom, Fáj

dalma hozzáférhetetlen. Az álmok és remények finom csillagképe - tartogasson
bármit is az élet, Magda mellette lesz - léggömb volt csupán, tünékeny és se
bezhető léggömb. Magda halálával a léggömb semmi lett. Eta szívében félelme
tes, végső tudomás.

És Hanka ilyenkor Fűreden van...
Tíz perce sem lehettem nála, a meghatóan szegényes lakásban, éppen csak

szétnéztem a lomok Ararátján, mikor megszélalt a csengő, és váratlanul, miként
egy kisváros uzsonnázó főterére berobog egy tank, éktelen lármával Hanka ér
kezett.

- Hogyan kerülsz ide? - ámuldozott Eta. - Péntekre mondtad. Rosszul em
lékeznék?

- Úgy volt, pénteken jövök. Aztán akadt egy kedves szobatársnőm, aki
megdezsmálta a pénzem. Négy napig egyedül voltam egy kétágyas szobában.
Szépen berendezkedtem, minden holmím a szekrényben. Az erszényern is. Négy
nap múlva jött egy szebatársnő. Gondoltam ugyan, hogy kiveszem az erszényt,
de látta, hogy ott tartom, sértő lett volna, ha magamhoz veszem. Kellett ne
kem a tapintat! Már korábban is furcsállottam, hogy annyira fogy a pénzem,
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hiszen alig költöttem valamit, mégis megapadt. Tegnap aztán kinyitern az er
szényt. Egyetlen százas van benne. A szobatársnőm vérszemet kapott, kiemelte
csaknem az egészet. Mit csinálhattam ? Egy fillér nélkül mégse maradok? l Össze
pakoltam és hazajöttem.

- No, hallod? Nem értelek. Kinn hagyod a pénzed szabadjára. és egy szavad
sincs ahhoz, hogy eltűnik?!

- Mi az, hogy eltűnik? Ellopták. Ellopta a kedves szobatársnőm. Búcsúzóul
megköszöntem. hogy egy százast meghagyott.

- És? Mit szólt?
Képzelheted. Kikérte magának a gyanusítást. Bepanaszolt a gondnoknál. Fel

jelentett a főorvosnál. Követelte, hogy helyezzék át más szobába. Akkora volt a
felhajtás, megutáltam az egészet, hazajöttem. Különben is olyan nyugtalanság volt
bennem, nem is bántam, hogy eljövök. Te jól vagy?

Eta ujjai görcsösen egymásba kaptak.
- Magda meghalt.
Hanka minden figyeimét lekötötte az ernyője, amelynek összecsukhatónak kel

lett lennie, az ernyő viszont makacsul ellenállt a törekvésnek, amely kapkodva pró
bálta rávenni, hogy összecsukódjék.

Ki halt meg? - kérdezte Idegesen. sehogyan se bírva az ernyővel.

- Nem fontos - sértődött meg Eta bezárultan.
- Hogyhogy nem fontos? - csattant fel Hanka. - Széba hozol valamit, aztán

abbahagyod. így nem lehet beszélgetni. Tudod, hogy engem minden érdekel. Ki
halt meg?

- Magda.
- Ö, szegény! Nem is tudtam, hogy beteg volt. Hja, ilyen az élet! Az egyik

korábban, a másik későbben. Nem marad itt egyikünk se.
Lecsapta az ernyőt.

- De azért lopunk, lopunk még a kórházban is, meglopjuk a betegtársunk,
a csuda érti ezt. Beteg a nyomorult, zakatol a szíve, egyik vizsgálat a másik
után, de két vizit között azért belenyúl a szekrénybe, elemel ötszáz forintot. Bol
dogabb lett vele?

- Ne így lássa! - vetettem közbe az érvemet, hálát is érezve Hanka iránt,
akinek ősz haja nem engedte meg, hogy szeleburdinak tartsam, pedig ha rá
illett valakire a szeleburdiság, az éppen Hanka volt, sedresége viszont e kényes
helyzetben segítségemre jött, hogyeltereljem Eta figyeimét barátnője csak-azért-se
halló részvétlenségéről, és oda fordítsam, ahol egész lelkével tartózkodott. - Ne
tettest véljen a tolvajban. Eszközt csupán. Magának itt kellett lennie, mert Etának
most szüksége van magára. A beutalója szerint még öt napig ott lehetett. De ha
elfogy a pénze, nyomban hazajön. Maga nem költötte el. És mert takarékoskodott,
valaki benyúlt a szekrénybe, hogy előálljon az állapot: kénytelen legyen haza
jönni. A tolvaj azért lopott, hogy maga itt legyen, a barátnője mellett. így nem
lehet igaz?

- Bolondság - hárította el a feltevést. - Ha látta volna azt a nőszemélyt!
A szeme sem állt jól. Született tolvaj volt.

- Azért lett ő aszobatársa.
- Mondja - fordult felém ingerülten -, maga komolyan gondolja ezt? Azért

loptak meg, hogy hazasegítsenek?
- Itt a helye, nem?
- Furcsa észjárás - nevetett fel kurtán, - N e k e m kerüljön pénzembe,

hogy Eta mellett legyek?
- Ilyenkor ez igazán nem fontos.
- Tudja mit? Nem is fizettem rá. Mindig úgy töltöm ki a lottószelvényt, hogy

a túloidaira felírom az adataimat. Tegnap este várt az értesítés: hármas talála
tom van. Már fel is vettem a pénzt. Ötszáznegyven forintot.

- No, látja! Máris megtérült , ..
- Hol van már?! Vettem egy parókát.
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- Szőkét? Bronzot? Vöröset?
- Ugyan, az én koromban, csak nem képzeli?! 6szet.
- Maga egy ősz parókáért kidobott ötszáz forintot? Hiszen ősz haja magá-

nak naturban is van?!
Mindig szeréttem volna. Azt hittem, jobban áll. Tévedtem.

- És mit csinálsz vele, ha egyszer nem használod?
- Ki már nem dobom - vonta meg a vállát. - A szekrényben eláll.
Mert Etának is nehéz, Hankának se könnyű, de a Gondviselésnek sem ép

pen egyszerű...

SOLYMOS IDA VERSE

S~"rha'áb

Most este van Itt járt a Nap
Vadfehér szemcsék porzanak
Sűrűsödik a hó szaga
a fán lilás a bóbita
És mindenfajta madarak
a zúzmarában is nyüzsögnek
jiancos bagázs kopott sereglet
most hangtalan köztársaság
szarkámat hintázza az ág
nyújtott fagott-hang: száll a szél
Filmbéli tél

Vonat viszi
Mikor fogom
zárni megkezdett számadásom?

Homályban is: a lét a tét
De lét-e még
heJ, nincs kinek
ha nincs miért
Ha csak mint pattogzott tükör

(még elhiszi)
ha késve is de tündököl

Elakadhat az a vonat
zsákba-gyömö.~zölt sorsomat
nem hozza majd és nem viszi
No de a mámor! négyheti
kövér-zimankós január!
A sarkon Vronszkij szalutál

De Bolkonszkij alatt a föld
hulláktól szúróssá gyötört
De tetemét csípi a gaz
vagy jég üti
(Egyre megy az)

De itt a most csak alkonyat
abban szalad az a vonat
vagy vesztegel
Süllyed a pálya
Elúszik egy régvolt világba

A van rikító vagy kopár
A szív kilódul nincs ruhája
csattog akár avasmozsár
a hadifogoly-éjszakába

+++
De benn a négy fal Benn a béke
melasz-sűrű édesgetése
De benn a test pátyolgatása
- még lét iránt iramodásra

+++
Koplalt magának négy falat
ott háborítlan bólogat
a kinti éjre zúzmarára
kaláris t képzeleg nyakára
napszítta hajzatát becézi

Majd ráncra ránc -
A "áncot élni?
S a ránc -alatt majd satnya sárga

+++
Oblomov árnya a túlfalon
A másik énje - mire dagad?
pojozza? védje?
Nyűhetetlen orosz regény

Egyszeregy lesz a vágya tél
Csak: a bánat (koszlott virág)
még szirmot hajtó szarkaláb.

Szigliget, 1968
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