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Hazamentem a Tavaszmezõbe, és elõszedtem a fekete
nájlonzsákokat. Bevonszoltam mindet a szoba közepére,
és lassan, módszeresen, akár egy órabéres robot, kiráztam

a padlóra a tartalmukat. Egymásra tolult, szeszélyes rétegekben, 1988 –
az utolsó békeév. Gyerekjátékok, babaholmik, bundás hálózsák, Kata
fehérnemûi, edények, mûanyag tégelyekbe száradt fûszerek, döglött
piperék, magnókazetták, a bóvli rádiós magnó, könyvek, alsógatyák és
ingek, fényképek, befõttes gumival átkötött levelek, az akkurátusan
darabokra tördelt járóka alkatrészei, vécépapír gurigák, porló
felmosórongy, rongyszõnyeg, függöny, félkész versek, novellák…

Az egykor zuhanyzónak álmodott spájzból bevittem a szobába a
marmonkannát, fölfeszítettem a csapózárat, s beleszagoltam a szájába:
lehessek biztos benne, hogy ami lötyög, az fûtõolaj valóban.
Mellmagasságig fölemeltem, magamhoz szorítottam az edényt,
megbillentettem, és a felsõtestemet himbálva egyenletesen próbáltam
szétlocsolni az olajat. Végül is jutott mindenhová.

Ezután már csak várnom kellett, hogy az olaj leszivárogjon és átitassa
a kupacot. Ültem a matracon, figyeltem, hogyan mûködik a rendszer.
Néztem, ahogy a megsûrûsödött lé belebuggyan az alkalmi odúkba,
betüremkedik a résekbe. Hallottam, mi zajlik odabent a halom alján:
a lentiek is követelték a jussuk. Sziszegett, morgott, vinnyogott:
nyüzsgött a kazal népe.

Eleget néztem õket, eleget hallgattam. Ideje volt a máglyára feküdni.
Fölálltam. Levetkõztem. A tartalékkal megitattam a ruháim, a halomra
hasaltam, s fektemben magamra húztam mindet. Egy rongyzsebkendõ,
az volt a kanóc.

Így kellett volna lennie. De nem volt otthon olaj. És a fekete zsákokat
is rég levittem már a kukák mellé, az összes holmival. Csak egy találomra
kihalászott tipegõt hagytam meg, és egy Katának írt levelet, melyet
behunyt szemmel húztam ki a befõttes gumival gyûrûzött kötegbõl.
Nem találhatnak nálam semmit, ami megkönnyíti az agnoszkálást.

Mányoki Endre

TÛZ EMÉSZT EL

(folytatás)

Zoltánnak, köszönettel a biztatásért
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Most beléjük kapaszkodtam. Lefeküdtem a matracra, hason, s akár
ha talált tárgyat tisztogatnék, úgy pepecseltem a vastag gyapjúszálból
kötött papucson. Nem tudtam beleképzelni se Kiskata, se Fruzsi
lábfejét. Hanyatt dõltem és az orromhoz dörgöltem, de illata se maradt,
ha volt valaha. Összegömbölyödtem, oldalfekvésben, és próbáltam
Katát hívni segítségül. De nem jött, pedig ezer és ezer napokon át
hívatlanul is beszélgetett velem. Igaz, lábbelikrõl sosem. Aztán eszembe
jutott, hogy sohasem láttam az ikreket élni. Holott Katával
tervezgettünk. Azok a nagy-nagy beszélgetések, amikhez az idõt mindig
sikerült kicsikarnom az üldözõimtõl, voltaképpen róluk szóltak. De
mintha egyszer sem a kicsikrõl. Hanem a jövõjükrõl. Hogy mi minden
történhetett volna velük.

Kata kedvenc jelene az volt, amikor a biosz óra végén Fruzsina
megkönnyebbülten becsukja az osztálynaplót, összeszedi a jegyzeteit,
és mielõtt kicsöngetnének, még fölnéz: “Van valakinek kérdése?” És
akkor kinyújtja a karját a Papp Karcsi, pontosan ott, a bal hátsó
fertályban, ahonnan a röpcsik szoktak jönni meg a benyögések, és
meg sem várva a szólítást, föláll. “Tessék, Károly, hallgatom”, mondja
Fruzsi, de rosszat sejt. “Tanárnõ kérem, mi az, hogy hol itt, hol ott?”
Megáll a kés a levegõben, olyan sûrû a csönd. “Azt tetszett mondani,
hogy hol itt, hol ott bukkan fel az az izé.” Karesz elmélyülten szemléli
Fruzsinát, mintha éppen boncolná. “Ezt hogyan kell érteni? Néha itt,
néha ott, netán máskor megint máshol?” Megszólal a csöngõ, fölharsan
a röhögés, nem hallani hát, hogy “igen, hogyne, föltétlenül”.

Kata sokszor ezzel köszönt be: “Hol itt, hol ott. Ébresztõ!” És
kacagott, amíg honosodtam. És mikor eltûnt, jobbára visszabúgott:
“Igen, hogyne, föltétlenül.” A nevetése éltetett a következõ találkozásig.

Nekem is megvolt a kedvenc szcénám, bár nem ilyen sikeres. Ásatást
vetítettem. Kiskata térdel a földön és veszettül ecsetel. Meleg van,
Kata blúza a melle alatt van csomóra kötve, és a munkások körbeállják.
Senki se látja, csak én és Fruzsi, hogy a meztelen hátát és a kibomló
csípõjét csodálják. Kata kinéz a válla fölött, a szemében hitetlenség és
diadal egyszerre: “Megtaláltuk!” Fruzsinát keresi, aki nett szafari
kosztümben áll a csoport szélén. Szétrebbenti a huhogókat, és
akkurátusan letérdel Kiskata mellé a homokba. “Minden pasi a farodat
bámulja”, mondja, és mintegy mellékesen átöleli a húgát. De Kata
nem tud semmirõl. “Megtaláltuk”, suttogja, és fuldoklik is, meg karcos
is a hangja. “Megvan a hiányzó láncszem!” Fruzsina gurgulázva nevet,
“nekem már régen megvan”, és elõvarázsol a zsebébõl egy rozsdás
kutyalánc-szemet. Kiskata ólmosan ocsúdik, de akkor rátámad
Fruzsinára. Hemperegnek a homokban, duckolják, gyömöszkölik
egymást. Azután Fruzsi fölpattan, “tûnés, senkiháziak, vége a
cirkusznak!” És ráhajolnak két oldalról a kiecsetelt leletre.

Katának nem nagyon tetszett, “õk jó testvérek”, mondogatta, mintha
én másról meséltem volna. Így aztán folyton megismételtem, hátha
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fölfogja végre. Késõbb, ha csak elkezdtem,
fogta magát és eltûnt. De pár perc múlva
mindig visszajött. Akkor az orvososat
vetítettük, vagy amikor extra méretû
ruhákat varrnak hatalmas seggû
özvegyeknek.

Most bezzeg nem volt sehol. Tegnap
sem, persze. Nyilván megsértõdött a kurva
miatt. Elõszedtem a levelet, kinyitottam a
borítékot és széthajtogattam a papírt. A
versemet õriztem meg: “Vagyok mint
fátalan fagyöngy, folyondár, kigyomlált
gyom és üressé lett kaptár…” Az egyetlen
verset, amit hozzá írtam, amikor egy hétig
Drezdában voltam kiállítást rendezni.
“Vagyok, mint fátalan fagyöngy,
folyondár”, tudtam kívülrõl, most mégis
elfelejtettem. Csak bele kellett volna nézni
a papirosba. De ha ment volna, se látom a
betûket. A párnát is alig találtam meg, hogy

alája rejtsem a hánykolódó, gyûrött levelet.
Összegubóztam a matracon. Számba gyömöszöltem a kispárna

csücskét, legalább más ne hallja a nyüszítésem ebben a reménytelenül
üres szobában. Vacogva aludtam el, és dideregve bolyongtam
álmomban. De ez legalább ismerõs volt. Kietlen akasztódomb aljába
érkeztem, és néztem a bitót. Hosszú az út odáig, látom, és még hosszabb,
mert körben, akár ha szerpentin mentén állnának, várnak azok, akiktõl
még búcsút kell vennem. “Legyen már vége”, morgok türelmetlenül,
és elindulok anyámhoz, aki az elsõ a sorban. Rám néz, megérint és
mond valamit, amit nem hallok. Letérdelek elé, erre kell legyen idõ,
ezt a sietség vágya se feledteti, és a homlokomra térítem a kezét.
Megbúbol huncutkodva, de amint fölnézek meglepetten, Katát látom
anyám helyén, “siess, ne várjalak sokáig”, mondja, és hallom is.
Fölállok és ölelném, de Kata helyén már Mária vihog, és a fogoly
tenyeremet a pucér muffjára szorítja.

Hogy reggel erre ébredtem, az túl szép szó. Feküdtem, elsült farokkal,
a hideg falnak szorulva, s minden ízemben remegtem. “Hol is kezdtük,
jóbarát?”, ez volt a mentõ kérdés. Beszélnem kellett magamhoz.
“Tûzben égtek el”, melegítettem a korpuszom, “mind”. Átöltöztem az
egyik vett gúnyába. “Elõször a kurva.” Kiautóztam a placcra. De
Horváth Mária Eszter nem volt a helyén.


