
12

 

NYERGES GÁBOR ÁDÁM

CSAK ÚGY

Kandúrka, aki ezen a kicsinyítõ ká-n
folyton és folyvást fennakadt, lévén
õ a ház (Kand)ura, félelmetes

csúcsragadozó, nemesi macskaállat és az állatok
királyának sarja, a megnevezés terén mi más is
lehetne, mint szimplán Kandúr, tehát Kandúrka,
ez a meglehetõsen cirmos cicaság a változatosság
kedvéért épp feküdt. Ezt szóvátenni, nevezetesen Kandúrka és fajtársai
igen nagy hajlandóságát a csak úgy fekvésre, nem illendõ, elvégre is mindez
csak holmi légbõlkapott sztereotípia (egyenesen, mondjuk ki, ne
cicázzunk, rasszizmus), melyet Kandúrka olyannyira saját személyéhez
méltatlannak tart, hogy nem hajlandó (s milyen igaza is van) éppen ezen
rosszmájú szóbeszédeket megcáfolandó felfüggeszteni rendszeres és
gyakran rendhagyó idõpontokban is beiktatott csak úgy fekvését.

Mijáu, dörmögött magában, mert bár épp az imént evett, s napi,
megfognivaló egere (Kisegér) is épp a mancsában volt (a maga részérõl
ugyancsak húzva a lóbõrt), s mert bár a kompjúter gépháza, amin épp
elterült (mint a nagyalföld, gyakran így hangzott a csúfolás) finom meleg
volt, s mindehhez még egyenletes dünnyögéssel is szolgált, bár a
délutánnak épp az a pár perce zajlott, mely az ember-, azaz macskaélet
legnyugodtabb, legszebb békés perceit szokta kínálni, Kandúrka, aki
akarom mondani, Kandúr, mégis méltatlankodva vernyákolt magában
és némileg a kezében szundító Kisegérnek is, a fölött érzett
felháborodásában, hogy mikor ide bárki ember (ne is szépítsük, azok,
akiket régi és politikailag korántsem korrekt szóhasználattal a Gazdiknak
hív), szóval, hogy mikor ide bárki ember betéved, elõször elgyöngül
(eddig oké), majd leglágyabb hangján így szól: hát te mit csinálsz, lustaság?

S bár már maga a csinál ige is erõs eufemizmus a helyzetre nézvést,
Kandúrka kis lelke újra meg újra megszakad a lustaság szó hallatán,
szíve szerint föl is kelne, egerét átmenetileg lerakván biztos helyre,
odamenne édesgazdájához és némi finom karmolás kíséretében a
tudtára adná, hogy õ bizony nem lusta és kikéri magának. Bízvást így
is tett volna most is, ha nem aludt volna el idõnek elõtte. Mijáu,
dünnyögte még összeborzolt
szemöldökkel álmában. Cin, értett
vele egyet mancsában szundikáló
kisegere, cin.
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