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Szerelmesen

Éjjelente  mindig  könyvet  olvasott,  már  fogalmam sincs,  melyik  volt  a  kedvence,

valahogy sosem hozta szóba, mintha élvezte volna, hogy végre valamit nem mond el.

Tavasszal  általában  a  kertben  ücsörgött,  és  hallgatta  a  rovarok lágy  duruzsolását.

Egyszer aztán azt mondta, hogy elmegy vásárolni a közeli kisvárosba, és soha többet

nem láttam újra. Állítása szerint eltévedt. Ezt onnan tudom, hogy megírta levélben,

de valahogy nekem nem állt össze a kép, és úgy éreztem jobban teszem, ha azt hiszi,

hiszek neki, és Én is azt hiszem, hogy hiszek neki, és úgy teszek, mintha nem történt

volna semmi. 

Nem  sokkal  később  találtam  munkát  a  közeli  roncstelepen,  kezdetben

bátortalanul  álltam a  dologhoz,  de  magamhoz  képest  elég  hamar  beletanultam a

szerepbe. Éjjelente zseblámpával fürkésztem a tücsköket a fűben, és kicsit arrébb a

salakos  részen,  rugdostam a  kavicsokat,  de  azt  már  csak  hajnali  négy  óra  körül

kezdtem  el,  mikor  a  tücskök  általában  elhallgattak.  Mindig  is  szerettem zörögni

valamivel, azt hiszem az apró zaj volt az egyetlen, ami igazán megnyugtatott. Már a

kavicsokat rugdostam, amikor a távolból kiabálást hallottam, olyan kicsit részeg, de

belátásra bírható ember üvöltözésének tűnt ez. Hallhatóan egyedül volt, de cseppet

sem magányosan. Engem abban a pillanatban hatalmas büszkeséggel töltött el, hogy

uniformisomban vonulhatok fel. A hajnali félhomályban egy fehér inges harmincas

férfi,  testét  hengernek képzelve  lapogatta  a  növényzetet,  s  közben artikulálatlanul

felvidéki indulókat mormogott. Én jól elmagyaráztam neki, hogy csak felvágni jöttem

ide,  igazából  semmi  közöm nincs  hozzá,  de  nagyon  szeretném,  ha  most  rosszul

érezné magát, mert én is mindig szégyelltem magam, mikor egy egyenruhással kellett

valamit  beszélnem.  Olyankor  még  az  általános  iskolai  sumákolások  is,  hirtelen

aktuális  gaztettnek tűntek,  és  úgy éreztem, sarokba szorítottak,  a legjobb lesz,  ha

megadom magam.

Az úriember látszólag rám sem hederített, úgy látszik, nem tudtam elnyomni a



fejében  játszódó  heves  háború  zaját.  Visszasétáltam a  terepre,  mert  mi  csak  így

hívtuk, és a váltás egykedvű, kávétól émelyítő szavai után hazafelé vettem az irányt.

Szabadnapom volt, úgy éreztem enyém a világ, még csak igazán fáradt sem voltam.

Az út, mint mindig tökéletesen üres volt és konokul csendes. Az üres ház, mintha

szándékosan akart volna kihozni a sodromból. Mindig mindenhol csend volt, és senki

sem csinált  rendetlenséget  soha.  Minden  egyes  nap  ugyanúgy  értem haza,  ahogy

elmentem,  ugyanúgy lógott  a  fogason az  ottfelejtett  sál,  ugyanannyi  pohár  volt  a

mosogatóban, ugyanolyan üres volt a kenyértartó, mint este. Enni márpedig valamit

kell, ez kétségtelen. A cipőmet szerencsére még nem vettem le, vállamra csaptam a

kabátot, és elindultam bevásárolni. Saját megdöbbenésemre be kellett látnom, hogy

én is eltévedtem. Írtam is levelet, de senki sem válaszolt. Azt hiszem jobban teszem,

ha azt hiszem, hogy ez így van jól, és úgy teszek, mintha nem történt volna semmi.


