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ONAGY ZOLTÁN

Macskaburleszk

Az öreg a gangon üldögél a szeptember közepére újra támadó
kánikulában. Két lépésre, némiképp elkülönülve alussza ki éjszakai
õrjáratát macskája, a fekete kandúr. A járda mellett futó kecskecsöcsû
lugas árnyékolja a gangot, ahonnan az öreg a kertet, az utca látható
részét figyeli. A koradélutáni nap hol átsüt a sárguló peremû levelek
közt, ilyenkor elmozdul, hol a medvetalp formájú levéltesten töri át
magát a fény, élesen kirajzolva az ágas-bogas, bonyolult erezetet. Az
öregember gyönyörködik. Arra gondol, Isten mindenféle csodákra
képes.

Ebéd elõtt frissítette az egyre édesebb és csábítóbb fürtök védelmi
rendszerét, a drótra akasztott fehér befõttesüvegeket. A védelem
eszköztára a következõ. Deci sört önt az üveg aljára, rácsavarja a szöggel
kilyukasztott kupakot, és az üvegen már meglévõ cukorspárga
hurokkal, S alakú drótakasztókkal lógatja le a fürtök közelében. Minden
tõke egy üveg. Általában hajnalban, ébredés után cseréli, de a
forróságban a darazsak erõre kaptak a kéthetes hûvöset és esõt követõen,
a délelõtti rohammal félig töltötték a csapdákat, félõ, kimásznak egymás
hátán. Értem, hogy éhesek vagytok, morogja az öregember, de ti is
értsetek meg engem.

Szemmel tartja a folyamatokat. Megfigyelte, az elsõk óvatosak. Járnak
körbe bizonytalanul, bizalmatlanul, mielõtt a sörbe csobbannak. De
minél több sárga-fekete darázs kever kétségbeesetten az üveg alján,
csúszik vissza a falról, az érkezõk annál vadabb tempóban, egymást
félrelökdösve igyekeznek utánuk.

Egy kíváncsi darázs felkanyarodik a szõlõfürtök, a csapdák terérõl a
gangra. Hé, te nem nyughatsz? – mordul rá. Nem nyugszik. Az öreg
négyrét hajtja a napi sajtót, várja, a lehetõ legjobb szögbõl közelítsen
a darázs, odaver. Mellé csap. A darázs helyett a nyelére állított söprût
találja el, amivel az utcáról betévedõ nyárfaleveleket söpri össze idõrõl
idõre. A söprû dõlés közben magával rántja az oszlop mellett száradó
vastag húsvágó deszkát, ami éppen derékba veri a peremen álló bádog
locsolókannát. Az öreg ezzel locsolja fel a gang bazaltkövét forró
délutánokon, hogy enyhítse a hõséget. A kanna rózsája zuhanás közben
megüti az odakészített metszõollót, ami odébb csúszva elbillenti az
oszlophoz támasztott meszelõt. A
járda melletti, zivatarokban
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meszelni az öreg, hogy fehéren jussanak a télbe. Mindez komótosan,
részleteiben is követhetõen történik, akár a lassított film. Az öreg úgy
érzi, megállíthatná félúton. Utolsó elõtti snitt: meszelõ feje
centiméterrõl centiméterre közeledik az alvó, elnyúlt macskához.

Az alvó fekete kandúr érzi a veszélyt. Mielõtt a meszelõ rázuhanna,
kétségbeesetten visítva ugrik méter magasra, oldalt. Csak a fenti
holtponton érzékeli, rossz a szög, a talajfogás kevésbé lesz sikeres.
Alatta a vödör a frissen oldott, bekevert mésszel. Korrigálna az íven,
de a közepébe csobban. Az öreg a pillanatot regisztrálja, az macska
utolsó pillanatát, homlokát, szemét, karmait, ahogy elmerül a fehér
masszában. Egyetlen másodpercet tölt a kandúr a mészben, a
következõben kivágódik, sértetten néz az öregre, prüszkölve
végigrohan a folyosó fekete kövén, mögötte fehér macskanyomok.
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