
Forrai Zita: Őszi album
Opasnoje van se nagnuti és egy mély pontocska, alatta pedig Kihajolni veszélyes és egy
másik mély pontocska. Az elegáns sárgaréz táblácskán ennyi utazik velem magyarul. A jobb
mutatóujjammal végig simogatom a két mondatot. Itt ültem le, ahol az ablak mellett egy-egy
piros bársonyba burkolt fotel áll. A fülkéig nem jutottam el, mert egynél többet nem bírtam
lépni miközben a vonat kihúzott velünk az állomásról. Még magam előtt látom anyukám és
apukám szemét. Mint ez a két pont, néznek rám, aztán sok kis pont lesz a pirosas sárgás
fényben, amit talán csak elképzelek, mégis szúrják a szemem. A halántékom dobol, majdnem
elájulok, inkább leülök.

Nekik is jobb, ha hazaindulnak, mert százszor átbeszéltük, hogy Újvidéken várnak rám, ott
autóba (fehér Yugo Koral 45) ülök, majd a házból hívom őket. Hétfőtől egyetemre járok, de
szigorúan tartom magam a szerda este 6-os időponthoz, mintha jelentene valamit a magyar
díjszabás, hogy este 6 után féláras a távolsági hívás.

Nem mondom, hogy másik kontinens, de végül mégis másik ország, ahová költözöm, és az
már nemzetközi vonal, pedig magyar szót fogok hallani ott is. Mégis mondják, hogy az
akcenátom bácskai, méghozzá észak-bácskai, ami itt Bánátban, ahol ő-znek a családban, nem
egyezik sem a hanghordozással, sem a ragozással. Ha kihajolnák az ablakon vagy lekések a
vonatról és a boka kificamíti, akkor eltaposnak, varangyos vagy leveli, az a zsábica sorsa, ha
nagyon ugrál az úton.

Kit érdekelnek a hidegvérűek, amikor megint egy kinyúlt zsábica vagyok. Budapesten a
Határ úton sírok az 52-es villamoson visszafelé a temetőből, ahova nagynéném a múlt héten
költözött. Vele üldögéltünk az első szerelem idején a pesterzsébeti ház lépcsőjén a rózsabokor
mellett. Ősz vége volt, az utolsó napsugarak és egyetlen barnulni indult rózsa a levéltelen ág
végén. Vittem egy kis házi rakiját szilvából, Marcira koccintottunk, a néhaira, aki az igazi
volt, Ottó és Lukács előtt, csakis olyan, mint aki nekem csapja a szelet. Miatta utazom kék
nemzetközi jeggyel, tanulok szerbül, zséna je na ulicá, trámváj je zsút, káfu sa setyerom és
dzsezvában főzöm.

Lakodalomba megyünk, táncolunk hajnalig, majd a menyasszonynak szurkolunk másnap
ebéd helyett, hogy az újdonsült férj ugye megfogja a kötelezően ajándékba vitt rózsaszín
plüss papucsot. Tervezzük, hogy az Ohridi-tónál nyaralunk. Aztán a legromantikusabb képen
a tető a kertek mögött, ahonnan eleinte kettesben a naplementét néztük, majd a gyerekekkel
tapicskoltunk a kilötyögtetett fürdővízben a forró bádogtetőn.

Évek és kilométerek, oda vagy vissza, és már nem emlékszem, hogy milyen sorrendben
lettem idegen. Haza ha megyek, testvéremmel virágokat viszünk a temetőbe három helyre, és
a gyerekek már nem jönnek. Az egyik az Al-Dunán van gyakorlaton, a másik szakestre
hivatalos. Férjem nem szólt, csak elutazott az Ohridi-tóhoz, téged ez úgysem érdekelne
alapon, mert a szülői házat most adta el északon, és délen még nem járt, pedig ott sütik az
igazi csevapot és baklavát.


