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Ágh 
Tihamér AZ UTOLSÓ KÉRŐ 

Hirtelen mindegyik sürgősen 
szedelődzködni kezdett. Először 
csak szemérmesen óclalosva, 
mintha szégyelnék az orvul rá* 
juk támadt fáradtságot, később 
azonban már csoportosan, egy-
mást átölelve, mintegy kollektív 
alapon erőt pumpálva a zsibbadt 
végtagokba, hogy legyen még ki-
tartásuk a helyükre vánszorogni. 
Cseüés-botlás. erőtlenül megbi-
csakló minduntalan összegabalyo-
dó lábakkal. A hangjuk pedig 
mellyel egymást nógatták — va-
lószínűtlenül mélyről tört fel, 
idült asztmásokat megszégyení-
tő hörgósbe fulladva. 

Na, ezek kidőltek — könyvelte 
el magában a büféalóny, miköz-
ben kezdte kiöntögetni a félig 
ivott söröket, a megkezdett boro-
kat és ragaesos vermuthokat, 
melyek véglegesen beadták a 
kulcsot a kőbányai világoahoz, 
meg a kareos kövidinkához szo-
kott gyomroknak. 

A hajnal rnár az ablakokban 
könyökölt. Hunyorgó tejfehér 
derengés jött a vonat elébe. Az 
ilyen távolról előlopakodó fénv 
kíméletlenebből ki tudja zökken-
teni az embert az éjszakából, 
mint a harsányan csörömpölő 
vekker. Talán ezt érezték meg a 
vendégek is, amikor szétszéled-
tek. űgy döntöttek hogy huny-
nak még egy keveset, egymás 
ölébe hullva, időnként hangosan 
horkanó szusszanásckkal és ke-
servesen ziháló lélegzettel. Meg-
próbáltak lazítani a másodosz-
tályú kocsik kemény, zöld mű-
bőrrel bevont padjain, visszalop-
ni valamit az elszalajtott éjsza-
kai pihenésből. Ez a szándékuk 
azonban meglehetősen hiábava-
lónak bizonyult. Túlfeszített 
idegrendszerük ugyanis már nem 
engedelmeskedett nekik. így a 
pihenésből csupán kényszerű ver-
gődés lett. Hatalmas bütykös ke-
zükkel — olyanok voltak egytől 
egyik, mintha valamely vénsége-
sen vén göcsörtös fából faragták 
volna őket —• minduntalan a le-
vegőbe kapkodtak, markolászták 
a semmit, mintha csak a saját 
nyugtalan álmukat akarnák ko-
reografálni. 

A lány, aki magára maradt a 
pult mögött, fiatal volt és nyú-
zott. Hamuszürke arcában tompa 
fényű szem ült. A szája köré pe-
dig korol ráncok vontak mély 
barázdát. Ezen az éjszakán még-
is — Igaz, feltehetően nem éppen 
józan állapotban — vagy hú-
szan kérték meg a kesét! Több-
nyire elnyűtt, sokgyermekes csa-
ládapák. akiknek hirtelen ágas-
kodó önbizalmat kölcsönzött a 
mér erősen megdézsmált fizetési 
boríték, mely a belső zsebük-
ben lapult. A lánykéréshez, nyil-
ván a nyomaték kedvéért, még a 

szalagjaikat is mutogatták — 
mintha máris kötelezőnek tarta-
nák az elszámolást —, hogy 
mennyit kerestek, kettő-kileneet, 
három-kettőt vagy három-ötöt. 
Mutogatták a szalagokat, a köz-
ben lestek a lány arcát, mert 
Csodálkozást és elismerést szeret-
tek volna felfedezni rajta. A lény 
azonban nem hatódott meg ezek-
től a dokumentumoktól. Tudta, 
hogy azokra a kettő-kllencelcre, 
meg három-kettőkre két-három 
gyerek vár otthon, meg az asz-
szony, meg a félbe hagyott ház, 
meg a vele egyre szaporodó gon-
dok. Ezért — igazából meg sem 
nézve az elszámolásokat — min-
degyikre csak azt mondta: 

— Szép! 
És ettől az egy, bágyadtan oda-

dobott, minden különösebb hang-
súly nélkül kimondott szótól az 
arcok felhevültek, valósággal ki-
gyúltak. lázas, önelégült izgal-
mukban újabb rundot kértek, a 
lánynak is fizettek, amit csak 
akart, a kalauznőnek meg kávé-
val es tábláscsokival keresték a 
kedvét. Ilyen falhőtlenül boldog, 
csordultig megereszkedett volt az 
emberek hangulata, amikor a 
hajnal tapintatlanul átderengett 
a sűrű párával belepett ablako-
kon, hogy figyelmeztesse az al-
kalmi leánykérőket, közeledik a 
következő állomás; a valóság. 

Nem ez volt az első szabad-
s/.umbatos éjszaka, melyet a lény 
átvészelt. Szerzett tehát már né-
mi tapasztalatot, Ahogyan gyak-
ran mondta, „amióta az utas-
ellátónál vagyok", engem sok 
meglepetés már nem érhet. És 
úgy is viselkedett, mint okit nem 
érhet sok meglepetés. Ennek je-
gyében soha nem botránkozott 
meg túlságosan a magukról meg-
feledkezett részegek viselkedé-
sén, nem szívta mellre a gorom-
baságaikat sem. Ezt a luxust 
nem engedhette meg magának. 
Utóvégre, nem az Intorcontinen-
tálban dolgozik! Ezzel tisztában 
volt. Alkalmazkodnia kellett a 
hangos szavakhoz és a felhevült 
indulatokhoz. Ez is hozzátarto-
zik a munkájához. Hogy közben 
egy kissé cinikussá vélt? Erről 
igazán nem tehe te t t . , . 

A lány azt hitte, végre egye 
dül van, kényelmesen rágyújtani 
készült, hogy végre ne csak a 
mások füstjét nyalja, hanem a 
maga cigarettáját szívja, amikor 
egy réveteg szemű, erősen bizony-
talan tartású, kis alak könyökölt 
rá a pultra. Valahogy elfelejtett 
elmenni, vagy Itthagytdk. vagy 
kl tudja, miféle szándék tartotta 
még benne a lelket? 

— Jé, hát maga még ttt van? 
— nézett rá a lény, nem túlzot-
tan nagy örömmel. 

— Tudja, nem akartam a töb-
biek e l ő t t . , . 

— Persze . . . — hagyta hely-
ben a lány. — Mert a maga 
szándékai komolyak, mert maga 
nem olyan linkóci, mint a töb-
blek. akik már pár üveg sörtől 
bezsonganak, aztán minden nő-
től azt várják, hogy masnit kös-
sön a lelkivilágukra . . . 

— Maga ismer engem . . . 
- - Hogy ismerném, az túlzás 

lenne. Csak láttam egy párszor, 
ennyi ar egész, üe ez nem je-
lent semmit. Naponta millió em-
bert látok, és egyet sem isme-
rek. Sőt, azt hiszem, azok se 
e n g e m . . . 

Az éjszakának ez az elszántan 
csökönyös utóvédje azonban nem 
hátrált meg a lány szavaitól. 

— Maga olyan rendes lány-
nak látszik, már ne haragudjon, 
hogy így mondom, de magácská-
hoz bizalommal fordulok, mert 
maga megért, maga nem vet meg, 
maga meghallgat, és biztos va-
gyok benne, hogy nem utasít 
vissza I 

A lány már erősen unni kezd-
te a dolgot. Jaj , Istenem, micso-
da ezerszer ismételt, agyoncsé-
pelt szöveg, Hát benne van a fi-
zetésében, hogy neki ezt hall-
gatnia kell? Hogy nem dobhatja 
ki, hogy nem küldheti a fenébe? 
Meddig fog még neki ez a töp-
pedt szörnyeteg szövegelni?Nyír-
egyházáig, vagy még annál Is to-
vább. Egészen a világ végezetéig? 

— Nézze, nekem ezen az é j -
szakán eddig kábé vagy húszan 
kérték meg a kezemet. Engem 
tehát már nem érhet semmiféle 
magiepetes. Eggyel több vagy ke-
vesebb, nem számít, Hát ki vele, 
mit akar. Valószínűleg maga a 
heesületes szegény ember legki-
sebb fia, akit az anyukája hét 
hamuba sült pogácsával engedett 
útnak, hogy szerencsét eslndtjon, 
és megnyerje a világszép király-
kisasszony kezét. Azt hiszem 
azonban, hogv nagy bajban len-
ne, ha azt mondanám: rendben 
van, minden oké, magéra vártam, 
amióta csak élek holnap tehát 
lóhalálában everünk az anya-
könyvvezetőhöz . . , 

A férfi erre zavartan heherész-
ni kezdett. Közben pedig a lel-
ke mélyéig elpirult. Mint egy 
gyerek, akit rajta kapnak vala-
mi csínytevésen. Ráadásul még 
az is feszélyezte, hogy a lány 
tüntetően elfordult, mint aki ez-
zel a maga részéről befejezte a 
témát. így tehát nem tehetett 
mást, mint hogy elenged ie végre 
a pultot — amelybe addig csim-
paszkodott —, és reszketeg lép-
tekkel megcélozza az ajtót. 

Amint azonban szerencsézen 
kiért « büfékocsiból, rögtön le-
szamarazta magát. Mert mi a 
fenének volt olyan gyáva? Miért 
kellett olyan gyorsan megfuta-
modnia f 

Tapintatosan talán meg lehe-
tett volna magyarázni a lánynak, 
hogy téved, hogy neki esze ágá-
ban sincs nősülni, 

Csak még egy üveg sört szere-
tett volna kikunyerálni tőle, hi-
telbe. 

Petrfczl 
Éva C S O N T V A R Y 

Tiéd a magva 
fekete magva 
a csodafának, 
belőle szökkent 
világot árnyba 
borító bánat. 

Tiéd a törzse 
sudár-szép törzse 
a csodafának, 
esténként mégis 
másnalt bontottak 
libanus-ágyat. 

Sipos 
Áron 

TAT A N 
(befejezetlen mondat) 

Talán csak éppen attól 
hogy az éjfél utáni 
legutolsó villamoson 
mar a holnap hírei közt 
rábukkantam arra hogy egy vidékről 
jött nagyon egyszerű ember 
a bőröndön kuporgó feleségével 
visszavonhatatlanul rossz irányba zötyög 
és nincs lehetőségo korrigálni 
mert amikor ez a villamos visszafelé jön 
beáll a remiibe dideregni 
Talán csak éppen attól 
hogy eszébe sem juthat taxiba ülni 
és elmenni a rokonhoz 
aki káromkodva nyit ajtót ígyisúgyis 
és a konyha kövére ágyaz nekik 
Talán esek attól he jy 
miközben a visszautat magyarázom 
harapom a földre ereszkedett ködöt 
és szép csendben bugyborékol a h idegbe 
három lehelet 
Talán attól 
hogy dermesztő éjszaka lesz 
(mire én hazaérek már 
belehelte a szobát nagyanyám) 
és ők köszönik tanácsom 
és hátat fordítunk egymásnak 
és úgy ér véget a történet 
hogy pufogó zajjal néhány szó a járdaszélre zuhan 
mint olvadáskor tetőről a h ó . . . 

Szentirmay 
Judit BALLADA 

Azt hitted kő vagyok 
vízbe dobsz csobbanok 
s eltűnök észrevétlenül 

Azt hittem ő vagyok 
kőfalba bezárva 
magam a kő vagyok 
magamba bezárva 


