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Bezárják az égboltot

Azon a hétfőn megdermedt a város. Néhány ember lézengett a part 
melletti gyepen. Aztán ők is csak álldogálltak megbénult sakkfigurákként. 
Teleszívták a tüdejüket a buszok álltal kiköhögött levegővel. Kék nej-
lonzacskót szorongattak a kezükben, ameddig a lakásfenevadak kielégí-
tették a mozgásigényüket. Néhány héttel később leesett a hó. A nukleáris 
tél befészkelte magát a bőr alá, megdermesztette a csontokat. A veríték 
kihűlt a gumikesztyű alatt. Mindenki diszkrétebben kezdett el köhögni, 
nem tapadtak nyálcseppek az ember kabátjára sorbanállás közben. A bal-
káni kocsmák szívhangja leállt, és sötétedésre már mindenki a fotelben 
mérlegelte, hogy mennyire felelősségteljes állampolgár. Pontban délután 
háromkor a Nagy Testvér összeült a nemzet színeiben vibráló asztalnál, 
és gyóntatta a népét. A nagymamák konyhája csak úgy füstölt, sültek az 
adománylisztből készült kiflik, bécsi szelet bő olajban, aranysárgán csö-
pögtette végig az indákkal körbefont étkészletet. A macskagyökérteába 
is több cukrot raktak. Bőség volt, ez vitathatatlan. Érkeztek továbbra is 
a konzervek, pástétomok ameddig a Krivaja bűzös, mérgezett könnyeket 
sírt. A Tisza partján valaki egyszer csak ellopta az erdőt és annak min-
den emlékét. A bormámoros hajnalokat, az ammóniaszagú homokot, a 
lehámlott bőrdarabkákat. Senkit sem érdekelt, mert ott csordogált az 
ujjak között a zöld, ragacsos, papíralapú isten, aki életet lehelt a fehér 
cédulákba. A nacionalista futballdrukkerek egymás haját tépték, sörös-
hordókat gurítottak a lelátón, dagadtak a mellizmok. Nem sokáig kellett a 
ceruzavéget rágni. Tudtuk és tudták ők is, hogy csak az az Egy van. Amíg a 
belgrádi lovas szobor körül felcsaptak a lángok, és vörös szemmel kántált 
a fiatalság, én csak ültem a sárral tapasztott falak között. Magas földerő-
dítmény, amiben megelevenednek az öregasszonyok meséi. A kocsmáról, 
ahol még pintben mértek, a patkóról, ami a kovácsműhely elé volt kitűz-
ve. A mama mesélte. Tőle még távol állt a szocialista gőg. Kerek vállú 
parasztasszony volt, tengerkék szemekkel. Ha beszélt, ködös lett a tekin-
tete. Újra húszéves lett, csecsemővel a karjában, az ujjaira rátekeredett 
az olvasó. Bölcsőhalál, torokgyík. Egyik hónapban egy szerb doktor gyó-
gyította meg, aki nem félt a ragálytól. Máskor meg a plébánost emlegette, 
aki ostyát adott a szájába. Sétálok a késő áprilisi fényben, másképp éget 
a nap a megrepedt burok mögül. Végigtapogatom a sárból gyúrt falak 
maradványait. Őrizgetem a relikviákat, hinni kezdek az egyszerűségben. 
Jótékony rövidzárlat ez. Hajnalban felriadok, amikor vonyítani kezdenek 
a kutyák. Nézek ki az ablakon, kémlelem a főutat. Elhatalmasodik raj-
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tam a rettegés, hogy egyszer csak ott találom őket kilapítva a vérfoltokkal 
tarkított aszfalton. Valahogy mégiscsak reggel lesz. Egy sündisznó marad-
ványait fedezem fel a diófa alatt, a tüskék az ég felé merednek. Semmi 
nem takarja el a napot. Kezd csípős lenni a levegő, bezárják az égboltot a 
háztetők. Újra pulzál az embertömeg, részeg férfiak óbégatnak az ablak 
alatt. A Duna bűzlik, cserepek hullanak a járdára, dudaszóra ébredek. 
A vadnyulakat lelőtték, az őzek már nem járnak inni a ház mögé. Nin-
csenek fák, csak az utcalámpa, ami trapéz alakú árnyékot vet a törtfehér 
papírfalakra. Holnap tüntetni fognak a lovas szobornál. Magas a tandíj, 
az ablakok pedig régen voltak betörve. Eszement nép, sodródom velük, 
aztán szeparálom magam. Visszatérek mezítlábasan a földútra, ahonnan 
minden ágazik.
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