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Kelemen Anna

Zene, ott, ő?
Bizarr faluszéli nyugalom áradt szét az ébredező belvárosi tavaszban. A lepkék 
vidáman táncolták körbe a virágokat és a szelektív hulladékgyűjtőt, tőlük jobb-
ra, a park mellett kanyargó keskeny földúton pedig vászonszatyros öregek lép-
kedtek a buszmegálló felé. A szomszédos utca egyetemi kollégiumának lakói a 
park egyik oldalán végigfutó kocsmateraszon üldögéltek, és a nagyon rossznál 
valamivel jobb borból löttyintett rozéfröccseiket szürcsölgették. A frissen vágott 
és az éppen elszívott fű illata sejtelmesen összesimulva, mégis határozott kör-
vonallal elválasztva kevergett a levegőben.

Zoé egy kétszintes ház emeletén, a park kocsmája fölött lakott. Lakása apró 
volt és fehér; fehér az ágy, fehér a kanapé, az asztal és a függöny is. A társasház 
udvarának közepén virágzó tulipánfa állt. Zoé nagyon szerette azt a fát. A ró-
zsaszínbe borult ágakat minden tavasszal birtokába vette valamilyen madár. 
Abban ez évben egy egész szarkacsalád.

Nehezen indult a nap. Zoé hol a fát és a rajta ugráló szarkákat bámulta, hol 
húzott még egy réteg lakkot a körmére. Lángos illata kúszott be a résnyire nyi-
tott ablakon. Beleszagolt a levegőbe. Nagyon éhes volt, még a gyomra is fájt. 
Már elhatározta, hogy elindul reggelizni, amikor mintha a nevét hallotta volna 
odalentről. Felugrott és kinézett az ablakon. Egy ismeretlen férfi állt a bejárat-
nál. A pultos eltessékelte a kapu elől, és azt mondta neki, hogy a házban nem 
lakik semmiféle Zoé – erre a magát kifejezetten valamiféle Zoénak érző lányt 
elöntötte a méreg, megfogta az íróasztalán heverő „Akiért a harang szól”-t, 
kirontott az erkélyre és teljes erejéből a pultoshoz vágta. Utálta Hemingwayt.

Q

Hajnal. Odalent szállingózni kezdtek a csipás, kakasokkal ébredő vendé-
gek; a  teraszon néhány részeg olasz és egy-két munkába igyekvést színlelő 
újságíró sütkérezett a felkelő nap harmatgyenge fényében. A pultos terítőket 
dobott az asztalokra, megigazgatta a székpárnákat, meglocsolta a muskátlikat, 
majd fontoskodva felhúzta a piros napernyőket. A  nagy igyekezet közepette 
arra is maradt ideje, hogy minden egyes korán érkező székébe belerúgjon; ám 
azok rá se rántottak, bárgyú képpel kevergették tovább a kávéjukat. Egy ten-
gerészsapkás öregúr, amikor azt hitte, senki sem látja, beleborította a mokkás-
csészéjébe a napindító snapszot. Zoé mosolyogva nézett végig a társaságon, 
aztán leült az egyetlen üres asztalhoz. Várt. A pultos feltűrte az ingét, mielőtt 
odament hozzá, így tökéletesen látszódott a bal karján húzódó, Hemingway 
okozta széles és hosszú vörös csík. Zoé túlzásnak érezte a jelenetet. Felállt és 
köszönés nélkül távozott.

Q

Éjjel. Túl puha volt az ágy, amelyben feküdt. Megmozdult. Ismeretlen volt 
a nyikorgás. Beleszagolt a párnába. Ismeretlen, kölniszerű szagot érzett. Nem 
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akarta kinyitni a szemét, mert tudta, hogy valami nincs rendjén. Adott magának 
pár percet, azután oldalra fordította a fejét. Egy vadidegen férfi szuszogott mel-
lette. Óvatosan felült, és próbált visszaemlékezni, hogy került az erőtlen rugójú 
franciaágyba. Végül nem gyötörte magát sokáig, fölösleges is lett volna; inkább 
azon törte a fejét, hogyan iszkolhat el onnan minél gyorsabban. Ahogy leért a 
földre a lába, megreccsent a parketta. Valahonnan világosság szűrődött be. 
Körülnézett. A falról egy-két valaha volt állat karcos, fénytelen műszeme bámult 
rá. Tehát mégsem a bölcsészkar a pokol. Felhúzta a cipőjét, aztán óvatosan 
behúzta maga mögött a szobaajtót. Hamar megtalálta az előszobát. A kulcs a 
zárban volt. Elfordította, mire a riasztó szakaszos sípolásba kezdett. A sarokról 
még hallotta, ahogy beindul a jelző. Hangosan nevetett. Kellemes volt az idő 
odakint. Mire hazaért, a szarkák már a fa körül kergetőztek.

Q

Reggel. Kettévágott egy kiflit, vékonyan megvajazta és hullámokat kanyarí-
tott rá eperlekvárral. Amikor elment mellette a pultos, abbahagyta a műveletet, 
felpillantott rá, és csak úgy félvállról megkérdezte, hogy tetszett neki Heming-
way. Nem várta meg a választ. Hirtelen felpattant, és a park túloldaláról vissza-
kiabált, hogy majd jön.

Elsétált a híd közepéig, hogy megnézze a lustán himbálózó sirályokat. 
Nekik nagyon jó. Vitorláznak fent, csónakáznak lent. Amikor a sirályok le-
csorogtak a híd árnyékáig, felröppentek és visszatértek a kezdőponthoz, hogy 
újra levigye őket a sodrás. Csak az árnyékig, nem tovább.

A part mentén horgonyzó néptelen hajókon unatkozó pincérek járkáltak fel 
és alá. Szimpla kis reggel volt.

Q

Este. Egyedül rótta a belváros szűk utcácskáit. Belenézett néhány kirakat-
üvegbe, szemezett a próbababákkal, nem volt sem jobb dolga, sem jobb öt-
lete aznap estére. Az előző éjszakára gondolt. Hazafelé menet találkozott egy 
egyetemi tanársegéddel. Mindketten elaludtak az utolsó villamoson, és csak a 
kocsiszínben riadtak fel. Nem tudta a nevét, azt azonban igen, hogy hol tanít. 
Majd, mondta magában, és eltaposta a hidegen parázsló csikket, amelyet az 
előtte haladó férfi pont akkor pöckölt el.

A következő utcasarkon betért egy boltba. Céltalanul járkált a sorok között, 
mutatóujját végighúzta mindenen, amit derékmagasságban raktak a polcra. 
Szólt a rádió, valami régi és vontatott dalt játszott a kerületi adó. Négy kört 
tett meg a bejárat fölé akasztott óra másodpercmutatója. Az idő nem mozdult, 
megmakacsolta magát. Nem akart véget érni az a szörnyű dal.

A ballonkabátjáról ismerte fel a pénztárnál álló férfit. Ő dobta el a csikket. 
Pezsgőt kért, mert szült a felesége. Zoé nem értette, minek magyarázkodik. Az 
eladónő ráadásul meg sem gratulálta, kínjában inkább az időjárásról hadovált. 
Látszott, hogy semmi érzéke az ilyesmihez. A férfi nagyon vonzó volt. Zoé egy 
darabig figyelt, majd mosolyogva nyújtott felé egy üveget. A következő percben 
egy autó hátsó ülésén találta magát. Mármint a férfi, nem ő. Zoé tudta, mit 
akar. Miután felöltözött, sok boldogságot kívánt a gyerekhez. Még a számát se 
csúsztatta a férfi zsebébe.
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Q

Délután. Koszos felmosóvíz áporodott, zavarba ejtő szaga terjengett a böl-
csészkar nagyelőadójában. Hermész volt a porondon hat álló hete. A professzor 
betegesen rettegett a vírusoktól. Hisztériarohamot kapott, ha valaki orrot fújt 
vagy köhintett. A csoport alig mert levegőt venni. Zoé semmi egyébért nem ült 
ott, csak azért, hogy találkozzon a tanársegéddel. Levette a kardigánját. A vállát 
aranybarnára festette egy fénycsík. A tanársegéd ránézett és nagyot nyelt.

Zoé nem bírta tovább, még az óra vége előtt kiment az előadóból. Nem 
tartotta nagy jellemnek a tanársegédet. Tűzött a nap, erősen izzadt a forróság-
ban. Néha feltámadt a szél és port hordott fel verejtékes bőrére. Véletlenül nála 
maradt a csoport katalógusa. Repülőt hajtogatott a papírból, eldobta, aztán 
hazaballagott.

Q

A könyv, amelyet kihajított az ablakon, az apjáé volt. Nyolcvanhármas ki-
adás. Zoé gyűlölte Hemingwayt, és gyűlölte az apját, amiért meghalt.

Kiürült a fehér lakás, magányosan csöngött a régi telefon. Zoé tudta, hogy 
az élet nem lehet a kérdés, az élet csak a válasz valamire. Élete minden percé-
ben a kérdés után kutatott.

Aztán elindult. Útközben látta a színátmenetes égre tapasztott papírmasé 
házakat, a  szőlőszemeket magjukig romboló darazsakat, az egymásba tapo-
sott, megkövült lábnyomokat a járdán – végül látta a híd remegő árnyékát is, 
ott, a víz tetején. És nem fordult vissza.

V.P. I., cianótipia


