
33

Persze, nem hív, nem jön. Itt ülök, várok, nem, be kell 
mennem.

A folyosó.
Végig az arcok ki voltak téve megint, mint a kirakatban. 

Mint az olasz kisvárosok prostituáltjai, a maguk kis ab-
lakrekeszével. Ha elment előttük az ember, az arcába 
néztek, mereven, csábítóan, sehogy, de néztek, rettene-
tesen. Mindegyiknek megvan a maga kis rekesze. Ablak-
mélyedés, ajtózug, szekrénysarka, konyhabeszögellés. 
Fölnéztek, idegenül. Van úgy, hogy megértik az embert, 
talán a kipárolgását, a sugárzását, de megértik, egyet-
értenek vele. Megmosolyodik az egész folyosó. Köny-
nyen halad, engedik. Most meg olyan nagy az ellenállás, 
mintha repülőüvegen kellene áthatolni. Megfeszül a tér, 
mint egy homorú kagyló, alig bír lépni. Nex könnyed akart 
lenni, még a lábát is vetette, dobta. Viselkedett, csinálta. 
Van aztán úgy is, hogy átengedik, szabadot hagynak, 
hadd menjen. Ha siet. Mindent tudnak. Ha beteghez siet, 
soha föl nem tartóztatják. Nem is állnak vele szóba. A té-
továzást érzik meg legjobban, mint finom kutyagépek, 
macskaszerkezetek. Agyi szimatuk milliószoros. A dolgok 
rejtett pókfonadékát érzik, mint egy lehetetlen fürdőszo-
bában, ahol már évek óta nem jár senki, mégis meghal 
benne valaki, boldog, fürdik, eltűnik akár. Most is ott álltak. 
Macskaszobrok, rongyszobrok. Szemük kékje olyan éles, 
hogy van, mikor visszaretten az ember tőlük – nincsenek 
emberi tekintettel semmire. A dolgok keresztre feszített 
árnyékain mégis csüngenek emberek – emlékképeik, volt 
szerelmeik, elveszett testvéreik. Nem szomorúak. Egyen-
letesek, mint a folyók, hordják a maguk hordalékát, kietlen 
partokra – számukra mégis a folyás a fontos, az egyen-
letes, reménytelen lét. Akik magukat vádolják, azok már 
benn vannak egy-egy szobában, mélyen a párnák közé te-
metve, fölvehetetlenül. Eltemetkezve. Nyüszítve. De akik 
kijönnek ide a folyosó kirakatüvegei közé, a prostituált 
ablaksorba, ahonnan rejtett magamutogatásukat végzik, 
most egy elszíneződött zöld festményen, azok másokat 
vádolnak. Mindenért. A szerelemben elhagyottak – mi-
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közben ők hagynak el mást, s eleve sem vesznek magukra 
mást. A testvéreik ellenük vannak, csakígy a hivatalnokok, 
valami ószláv metódussal kínozzák őket reménytelen 
ügyleteikkel, sárga aktákkal, papírt adnak étel helyett, 
kaszárnyát csinálnak a kastélyból, bordélyt a szanatóri-
umokból. Képtelenségüket úgy kenik a falra, mint a fes-
téket, őrült színeket, lehetetlen alakokat kevernek ki. Övék 
a lélek szuverenitása. Az ember szabadságra vágyik. De 
micsoda szabadság az övék – elszabadultak. Az igazság 
szörnyű gumóként bennük ül, megszülhetetlen, fölnevel-
hetetlen magjával, kinőhetetlen leveleivel. Az igazságot 
úgy érzik, mint a növényt, de fölnevelni nem tudják. Azt 
érzik a többi miatt, a járó-kelő, folyosón bóklászók miatt. 
Zavarják őket, akik maguk zavartak. Minden tökéletes és 
kusza – a zavartság miatt, a rendetlenség miatt, mert a 
szekrényeket nem állítják vissza a helyükre, az ablakokat 
indokolatlanul kinyitják, a világ tele van tüskével, és nem 
áll helyre az elveszett birodalom. Ők ennek az elveszett 
tartománynak a küldöttei, akarva-akaratlanul tudósai egy 
létnek, melyet soha nem éltek, melynek fölnagyított rej-
tekszikláiról a mélybe zuhantak. Fürdőszoba-emberek, ti-
tokemberek, kirekesztettek a rekeszben. A külső emberek 
a rossz ügynökei. Ha megy az ember tétovázva – Nex 
ment, és megfeszült a tér. Alig lehet lépni, mint az elkárho-
zottak folyosóján, kar-láb, kéz, fej akad az ember lába elé. 
Nex alig tud lépni, pedig karácsony volt. Álltak a szobrok, 
s egy láthatatlan háló volt köztük kifeszítve.

Zánka Sarolta állította meg, lassan lépett közelebb 
hozzá.

– Mi van, Sárikám? Mit kapott karácsonyra?
Sári nem felelt, haja simára volt kefélve, szürke volt, de 

arcán nem látszott az idő.
– Jönnek ma rokonok, Sári?
– Könnyű ez, könnyű ez.
Nex nevetett zavartan, tudta már, hogy rá akar pirítani 

Sári.
– Mért fekszik le maga a hercegkisasszonnyal?
– Sietek, Sárikám, majd visszatérek.


