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BIBIK ÚR

A megbeszélésre meghívtak ugyan, de a kerekasztalnál, ahol a 
tanácskozás folyt, már nem jutott számomra ülőhely. A terem 
egyik félreeső, homályos sarkában húztam meg magam egy 
kőszobor mellett.

Mialatt a szobrot nézegettem, távolabb, az asztalnál hirte-
len élénkebbé vált az addig csöndesen zajló beszélgetés. Kez-
detét vette a megbeszélés központi témájának megvitatá sa, 
napirendre került a megvadult papagájok ügye.

– Én ezt nem mondtam, Bibik úr. Hanem csak annyit, 
hogy meg kell nevezni a felelősöket. Mégpedig valamennyit  – 
mondta határozottan és elszántan egy kopasz, telt arcú  fér fi . –
Felelősök pedig mindig vannak. Min-dig.

 – Azt hittem, rám célzott – szólalt meg a Bibik nevű fér -
fi  –, amikor azt mondta, „a színes tollú húsevők pártfogója”. 
Igaz, valóban tettem egyet-mást a papagájok érdekében, 
azon ban minden igyekezetem a békés, egymás kölcsönös 
tiszteletén és megbecsülésén alapuló együttélésre irányult – 
mondta Bibik, egy fekete keretes szemüveget viselő, elkínzott 
arcú, idős úr.

– Még alig tudunk valamit – mondta egy másik öltönyös 
férfi . – Egy biztos: a papagájok a múlt héten már több tucat 
házi állatot, szárnyast támadtak meg. Tyúkokat, libákat,  puly -
kákat, kacsákat sebesítettek meg vagy ejtettek el és faltak fel. 
Korábban csak véletlenül öltek meg egy-egy állatot. Úgy 
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látszik, keveslik a húsadagot, amit a közétkeztetőben kapnak. 
Ismét rászoktak a vadászatra, ahogyan azt korábban tették. 

– Arra kérem önt, és persze mindenki mást is, mellőzzük 
a feltételezéseket. Nem tudjuk, miért változtak meg ennyire.
Elképzelhető, hogy a húsmennyiséggel nincsenek megeléged-
ve. De az is lehet, mások így gondolják, hogy ez csupán a 
kezdet, és hamarosan át akarják venni az ellenőrzést az egész 
község felett, és saját állatokat akarnak majd tartani, mert a 
hús, amit tőlünk kapnak, nem felel meg nekik. Nem szabad 
ilyesféle találgatásokba bocsátkozni. Ha mégis így teszünk, az 
csak árt az amúgy is feszült viszonynak – mondta a kopasz, 
telt arcú. Úgy tűnt, az ő befolyása, tekintélye a leg nagyobb 
a kerekasztalnál.

– És ha arra kerül sor, milyen válaszcsapást mérünk  ezek  re 
a mohó húszabálókra? Javaslom, mérgezzük meg őket – kia-
bált közbe dühösen az egyik öltönyös, aki eddig hallgatott.

A megbeszélésnek ebben a pillanatában Bibik úr ismét 
szólásra határozta el magát, úgy láttam, ő a húsevő papagá-
jok kérdésében valamilyen kompromisszumos megoldást lát 
elfogadhatónak. Óva intette a kerekasztalnál ülőket az eff éle 
kirohanásoktól:

– Kérem, fogja vissza magát. A válaszcsapást és az ehhez 
hasonlókat felejtsük el. A háziállat-zsákmányolások egyedi 
esetek, hogy úgy mondjam: balesetek. A papagájoknak nincs 
velünk semmi baja. Végül is csak háziszárnyasokat  öltek meg, 
a lakosságot, szerintem, eszük ágában sincs meg támadni.  

– Maga mégis kinek az oldalán áll? És honnan tudja, hogy 
mit gondolnak rólunk? Talán a képviselőjük?! – mordult fel 
hirtelen fenyegetően az előbbi dühös úr.
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– Meg fogjuk tudni oldani békés módon a kialakult hely-
zetet. Biztosan állíthatom, hogy… – ám Bibik úr fejtegetését 
megakasztotta a tekintélyes kopasz.

– Már régóta magán tartjuk a szemünket, kedves Bibik  – a 
kopasz fenyegetően összeráncolta a homlokát. – El kell dön-
tenie egyszer és mindenkorra, mit is akar valójában. Mi, jó 
néhányan úgy véljük – ekkor tekintetét körüljártatta a jelen-
lévőkön –, ön ódzkodik e döntés meghozatalától. Talán az a 
fajta, aki ha a helyzet rosszra fordul, mindenképpen jól akar 
járni? Ugyan még nem tartunk itt, és ha rajtunk   mú lik, nem 
is fogunk, ám a papagájok pontos szándékait  nem ismerjük. 
Sosem lehet tudni. Én nem tartom magát haszon éhes nye-
részkedőnek. – A kopasz keményen Bibikre nézett. – Bibik, 
ön minek tartja saját magát? A papagájokat támogatja, vagy 
bennünket? Ezt idejében el kell döntenie. Ne feledje: meg 
fogjuk nevezni a felelősöket. Mert felelősök mindig vannak. 
Min-dig.  

Bibik úr persze nem válaszolt. Komolyan hallgatott. A meg -
 beszélés légköre ezután nyugodtabbá vált, és a papagáj tá-
ma  dásokról történő állásfoglalást máskorra halasztották. 
Időközben eluntam magam egy kicsit, s úgy döntöttem,   itt  to -
vább már nem lesz rám szükség. Csendben elhagytam  a  ta -
nácstermet.

Odakinn a délutáni napsütés aranyszeletei törtek elő az  ut -
ca épületei közül, a gyalogjárda mentén emberi szemét tar-
kállott, a park fáin pedig papagájrajok gyülekeztek, hogy 
húsadagjuk átvételére induljanak a közeli közétkeztetőbe.

 ()
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FELSZABADULÁS

Hangya fekete sapkában, fenyőfamintás pulóverben és ko-
szos, foltozott farmernadrágban ült egy sámlin a tűzhely mel  -
lett, a konyhában. Jobb kezében cigarettát tartott, a kékes-
lila füst fod rok imbolyogva emelkedtek a mennyezet felé. A 
tűzhely ön töttvas főzőlapján egy fehér pettyes piros fazékon 
idegesen remegett a vízpárától a fedő. Hangya olykor a nad-
rágzsebébe nyúlt, ilyenkor a szája szegletébe biggyesztette 
a cigarettát, előhúzta a mobiltelefonját, és megnézte rajta, 
hogy mennyi az idő. 

Aztán hirtelen felpattant, kiment az udvarra, és elkezdett 
idegesen fel-alá járkálni a konyhaajtó és az utcai kapu között. 
Az alacsony, lécekből összetákolt, dróthálós kerítés felett néha 
kikémlelt az utcára. Sűrű, szürke felhőtakaró borította az 
eget. Hangya hátat fordított az utcának, távolodott a kaputól.

– Itt vagyok, megérkeztem – kiáltott ütött-kopott ke-
rékpárjáról lehuppanva egy kék munkásruhát viselő, borostás 
arcú férfi .

Hangya, amint a hangot meghallotta, hátrafordult. A kék 
ruhás férfi  kinyitotta a kaput, betolta, és a ház oldalfalához 
támasztotta a kerékpárját. Hangya felé indult. Hangya is-
mét előkotorta a mobiltelefonját. Gondterhelt arccal hol a 
készüléket, hol a közeledő férfi t nézte.

– Nem ezt beszéltük meg. Késtél – szólt keményen  Han-
gya. Rosszallólag megcsóválta a fejét. Kezébe vette a sapká-
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 ját, a szegélyét le-, majd gyorsan ismét felhajtotta, végül  újra 
feltette. 

– Összetalálkoztam valakivel útközben. Sajnálom – mond-
ta a férfi .

– Fő, hogy itt vagy – mondta Hangya. – Gyere, Tomesz, 
ne vesztegessük tovább az időt! – tette hozzá.

Egy pillanatra egymásra néztek: Tomesz zavartan lesü töt te 
a szemét, odébb rúgott egy apró kavicsot. Amikor felemelte a 
tekintetét, Hangya némán az udvarban beljebb álló épületek 
felé bökött a fejével, és elindult. A nyomában Tomesz. 

– Szép a pulóvered, Hangya – mondta Tomesz. – Még 
nem láttam rajtad. 

– Fenyőfamintás. Ajándékba kaptam – mondta Han-
gya. – Te várj meg itt – adta ki az utasítást, majd bement 
az épületbe.

Odakintről Tomesz csak az istállót megtöltő feneketlen 
sötétséget látta. Hamarosan egy megvillanó szempárt vett 
észre, szemöldökét felhúzta, hátrált fél lépést. Néhány pil-
lanat múlva egy tarka, fehér-barna kisborjút kötélen vezetve 
előjött Hangya.

– Megfogod, én pedig előállok a kombival – mondta. 
Hangya az istálló mellett sarkig kitárta a garázs nagy, 

fémpántokkal megerősített deszkaajtaját. Tomesz félszegen 
álldogált, szabad bal kezével pedig valamiért a zsebeit tapo-
gatta. Felzúgott a motor, egy barna Wartburg kombival elő-
állt Hangya. Kiszállt, felnyitotta a kombi csomagtartójának 
ajtaját. 

– Ide fogjuk betenni – mondta.
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A borjú lábait összekötözték, beemelték a kombiba. Han-
 gya előrement, kinyitotta az utcai kaput, majd gyorsan vissza-
ült a kormány mögé. Tomesz is beszállt. A kombi durrogva-
pöfékelve az utcára fordult.

– Én kinyitottam, te becsukhatnád – szólt Hangya, és 
várakozva nézett Tomeszra. 

Tomesz bereteszelte a nagykaput. Alig hogy beült, Hangya 
gázt adott. Elindultak.

Nagy, kavargó szürke porfelhőt húzott maga után a  Wart-
burg a hepehupás dűlőúton. Az út menti vékony akácfák né-
hány másodpercre eltűntek a porfüggöny mögött. Egy  kuko-
ricaföldről seregélyek riadtak fel a tovahaladó jármű zajától. 
Odabenn a kombiban Tomesz időnként hátrafordult, és a  bor-
júra pillantott. Az állat lábai meg-megremegtek. Rázott az út.

– Te, Hangya, nem lesz ennek baja?
– Miért lenne? – nézett Tomeszra Hangya, majd egy ci-

ga rettát húzott elő.    
– Nem tudom, csak úgy kérdeztem – mondta Tomesz. 
Rövid hallgatás után ismét Tomesz szólalt meg:
– Hangya, szeretnék tőled kérdezni valamit. Biztosan jól 

érzed magad? Nem vagy talán beteg?
– Méghogy beteg! – emelte fel a hangját Hangya. – Egy-

általán nem. 
– Pedig mostanában mintha megváltoztál volna – mondta 

Tomesz. 
– Lehet – szólt tűnődve Hangya. – Többet gondol kodom. 
– Az nem jó – mondta Tomesz, és oldalt, a maszatos abla-

kon át a távolba meredt. – Hangya – szólalt meg rövid  hall-
gatás után –, elárulnád, hogy hová visszük ezt az állatot?
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– Meg fogod látni – válaszolt Hangya.
A Wartburg kombi a dűlőút egyik elágazásánál hamarosan 

megállt. Hangya Tomeszhoz fordult: 
– Vegyük ki.
Mindketten kiszálltak, Tomesz fejét behúzva, görnyedten 

bemászott a csomagtartóba a borjú mellé, onnan taszította  le-
felé, Hangya kintről húzta az állatot. Amikor a borjú  már  a 
saját lábán állt, Hangya mosolyogva és ünnepélyesen kije-
lentette:

– Most pedig szabadon engedjük.
– Hogyhogy? – kérdezte elképedve Tomesz.
– Elengedjük. Neki is joga van a szabadsághoz, éppen úgy, 

mint minden élőlénynek – mondta Hangya.
– Miféle joga lehet a szabadsághoz egy állatnak? – kérdezte 

csodálkozva Tomesz. 
– Ő nem tehet arról, hogy megszületett – Hangya ekkor a 

borjú fejére tette a kezét –, arról sem, hogy rabságba született, 
arról pedig végképp nem, hogy éppen az én istállómban látta 
meg a napvilágot… Milyen alapon tarthatnék fogva én egy 
másik teremtményt? Hiszen egyenlőek vagyunk az örvénylő 
létezés örök törvényei szerint – szólt Hangya.

– Még sosem hallottalak ilyeneket beszélni – mondta 
Tomesz. – Ha elengeded, majd megtalálja és hazaviszi va-
laki más.

– Az már nem tartozik rám – mondta Hangya, és leoldotta 
a köteleket a borjúról.

Cigarettára gyújtott. Az állat egyelőre nem mozdult. Han-
gya a tájban gyönyörködött. Olykor lehunyta a szemét, érezte a 
szelet az arcán. A csikket a porba dobta, megsimogatta a borjú 
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nyakát, majd beült a kombiba. Tomesz az állatot nézte, 
szemmel láthatóan még mindig nem értette, mi történik.

– Te is itt maradsz? – szólt ki a kombiból Hangya.
Tomesz beszállt. A borjú még mindig ott állt a poros 

kereszteződésben, jobbra-balra forgatta a fejét. Tomesz a 
kombi visszapillantó tükrében még sokáig nézte.

Útban hazafelé megálltak a kocsmában egy italra. 
Hangya a söröskorsó fogóját babrálta az ujjaival, az italát 
nézte, majd megszólalt:

– Ismered Pirikét? – Tomesz megrázta a fejét. – Min d-
egy is. Tudod, ő azt mondta, hogy gyűlöli, ha az állatokat 
fogságban tartják.

Tomesz összeráncolt szemöldökkel Hangyára nézett.
– Ne nézz így rám – mondta Hangya, és a sapkáját 

kezdte igazgatni a fején. – Tőle kaptam a pulóvert.
Tomesz kinézett a kocsma ablakán: az ég szürke volt, 

a fák soványak és feketék. A házak között porvitorlákat 
húzott el a szél. 

()



14 

AZ AKKORI ESEMÉNYEK

Ha engem kérdez, magát egyszerűen átverték. Kiszemelték 
maguknak, észrevétlenül a közelébe férkőztek, apránként 
elnyerték a bizalmát, és végül csúful rászedték. Mindezt 
kizárólag azért tették, mert úgy döntöttek, hogy ezúttal ön 
lesz az. Nekik ez már bőven elég.

Ha nem bánja, feleleveníthetnénk az akkori események né-
hány részletét. Meglátja, több furcsaság elkerülte a fi gyelmét.

Itt van mindjárt az emelvény előtt összezsúfolódott, 
lökdelődző fényképészek, újságírók egész nyüzsgő hada. Mo-
solygott, pózolt, sőt még integetett is nekik. Miattuk kötött 
kivételesen csokornyakkendőt, miattuk fésülte hátra a haját, 
és kente be az arcát mindenféle kenőcsökkel, krémekkel. 
Méregdrága Omega karóráját is csak azért csatolta fel, hogy 
amikor a kitüntetését átveszi, és diadalittasan a magasba 
emeli, a felcsúszó ingujj alól előtűnjön, és a fényképezőgépek 
rögzíthessék, micsoda választékos ízlés, visszafogott elegancia 
lakozik önben. Elhiheti, ezek miatt a fényképészek miatt kár 
volt ennyit fáradni.

Valójában ügynök volt minden egyes fényképész és új-
ságíró. Titkos, szigorúan őrzött kiképzőtáborokban tíz éven 
keresztül készítették fel őket erre a feladatra. A küldetésük 
nagyjából ez volt: fényképészek bőrébe bújva az ön teljes 
megtévesztése a siker érzetének kialakításával. Mint tudjuk, 
elérték céljukat. 
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Megvárták, míg az emelvényre lép, ekkor fényképezőgépe-
ik mögött ravaszul összenéztek, és ezt mondták egymásnak: 
„Íme a célszemély!” A villanások fényétől elvakítva maga 
ezt persze nem láthatta. Minden a terv szerint alakult, a 
feladatukat tökéletesen végrehajtották. Az évtizedes kemény 
kiképzés nem volt hiábavaló. 

Ma már egyikőjük sem él: a küldetés után fájdalommen-
tesen elaltatták őket. Miután magát eredményesen megszé-
dítették rajongó fi gyelmükkel, létezésük a továbbiakban  tel-
jesen értelmetlenné vált.

Azonban nem csupán fényképészek és újságírók voltak a 
kitüntetés átadóünnepségén. A nézőteret megtöltő, lelkes, 
tapsban kitörő közönség, és még a széksorok között, valamint 
az oldalajtókban állók is, férfi ak és nők egyaránt, valójában 
közönséges hentesek voltak. A kitüntetésen való közremű-
ködést csak amúgy maszekban vállalták. 

Az ünnepség előestéjén érkeztek messzi városokból le-
pányvázott, zöld színű kisteherautókon. Megfürdették és 
átöltöztették őket, majd egy csoportos gyakorlaton megta-
nították őket tapsolni. További hosszú órákat vett igénybe 
a taps megfelelő időzítésének elsajátítása. 

Amikor az imént azt mondtam, „közönséges hentesek”, ta -
lán kissé pontatlanul fogalmaztam. Ezek a maga hentesei  az 
átlagosnál rátermettebb szakemberek voltak, igazi elit hente-
sek. Kivételesen erős állkapcsuknak és fogazatuknak köszön-
hetően egy-két másodperc alatt darabokra tépték a megko-
pasztott csirkéket, seperc alatt végeztek egy szarvasmarhával 
vagy sertéssel. Munkájukra igen nagy igény mutatkozott, és 
mindenki meg volt velük elégedve. Ez a tény, úgy hiszem, 
önmagáért beszél.
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Most talán ezt gondolja magában: „Na, jó, a fényképész-
ügynökök még hagyján, de hogy a több száz néző, még a 
nők is, mind hentes lett volna! Ez lehetetlen!” Ha így van, 
akkor azt tanácsolom, fogja fel úgy a dolgot, hogy ezen így 
is, úgy is át kellett esnie, örüljön inkább annak, hogy ilyen 
körültekintően jártak el az ön esetében. Jusson eszébe az, 
hogy nem holmi szedett-vedett társaságot küldtek, hanem 
igazi szakembereket alkalmaztak, akik odafi gyeléssel végezték 
a munkájukat. Higgye el, korántsem történik ez mindig így.                 

Hallottam egy esetről: egy egyszerű munkást, egy fog-
krémkóstolót választottak ki. Nagyon csúnyán elintézték a 
szerencsétlent. Teljes öt hónapig kizárólag egyetlen fogkrém-
fajtát adtak neki, a többit megvonták tőle. Köztudomású, 
hogy ez milyen következményekkel jár. Aztán egyszer csak 
megunták a dolgot, szabadon engedték az illetőt. De már 
késő volt: teljesen munkaképtelenné vált, fel kellett hagynia 
a fogkrémkóstolással. A fogkrémet még a közönséges pásté-
tomtól sem tudta megkülönböztetni.

Erre a rendkívül szomorú történetre csak azért hívtam fel 
a fi gyelmét, hogy nyugalommal tölthesse el az érzés: sokkal 
rosszabbul is járhatott volna. Magát mindössze átverték. Ha 
ezt tudomásul veszi, és belátással elfogadja, minden mehet 
tovább a maga útján. Többször már valószínűleg nem fordul 
elő hasonló. Viszont hogy lássa, mennyire alaposan felkészül-
tek az ön megtévesztésére, elárulok még valamit.

„A kitüntetés átadóünnepségére a Marisa U. Kultúr köz -
pont ban került sor” – mondaná maga, a kitüntetett. Ez  azon-
ban egyáltalán nem felel meg a valóságnak, mivel az ünnep-
séget egy erre az alkalomra átalakított repülőgéphangárban 
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tartották. A különbség, úgy látszik, nem tűnt fel magának. 
Mint ahogyan az sem, hogy a megbízott, akitől a kitüntetést 
átvette, valójában egy idomított csimpánz volt. A kitünte-
tésre összpontosított, nyilván ezért nem vette észre ezt a kö-
rülményt.

Mindezekből a tényekből meggyőződhetett arról, ha eset-
 leg kezdetben kételkedett volna, hogy a színtiszta igazat mond-
 tam, amikor azt állítottam, hogy átverték. Ám nem kell   két -
ség beesnie, hisz a legrosszabbat szerencsésen elkerülte: a 
kitüntetés, melyet kapott, s mely oly nagy büszkeséggel tölti 
el a szívét, azóta is, valahányszor csak rápillant, teljesen valódi. 
Pontosan az, aminek lennie kell. Tényleg egy kitüntetés. Ez 
holtbiztos. 

()
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MINDENKINEK MÁS KELL

Haragoszöld lombokban bujkált a tavaszi napfény, a fák 
leveleit időnként enyhe szellő borzolta át. Az égbolt világos-
kék bőrébe repülőgépek hasítottak tűnő fehér sebhelyeket. 
A városka utcáit elárasztotta a langyos, puha napfény, mely 
megszépítette az épületeket, az embereket.

Bokrema már tizenegy éve nézte a televíziót. Haja és  sza-
kálla hosszúra nőtt, kibélelte a nagy fotelt, melyben ült. Úgy
festett ott, mintha egyenesen összenőtt volna a fotellel.

Aztán hirtelen, mintha hosszú, mély álom után térne ma-
gához, mozgolódni kezdett, tekintetét levette a képernyőről, 
fejét pedig nagyon lassan az ablak felé fordította. 

– Tavasz – mondta fáradt hangon. Lassan felállt, egy da-
rabig görnyedt háttal, lelógó karokkal bámult ki az ablakon 
a szikrázó napfényben úszó utcára. Majd ismét megszólalt: 
– Kitavaszodott.

Nyújtózott egy nagyot, megropogtatta az ujjait. Lassan 
visszatért elgémberedett tagjaiba az élet.

A szoba homályos belső sarkába ment, kutatni kezdett. 
Először fi gyelmesen, óvatosan rakosgatta a tárgyakat, aztán 
egyre türelmetlenebb lett, szanaszét dobálta a kacatokat: régi, 
színes falinaptárokat, hamutartót, szakadt ingeket és lyukas 
zoknikat, művirágot, fekete hanglemezeket. Rövid keresgélés 
után meglelte, amit keresett, a gólyalábakat.

– Hát itt vagytok – sóhajtott elégedetten.



19 

Az ablak felé tartotta őket, és tüzetesen megnézte, végig-
tapogatta mindkettőt. 

Az utcán eleinte nehezére esett a járás. Olykor elvesztette 
az egyensúlyát, ilyenkor, hogy orra ne bukjon, egy pillanatra 
leugrott a gólyalábakról, de hamarosan belejött. Csakhamar 
rohamléptekkel haladt. Mint valami lobogó, hosszú haja és 
szakálla hullámzott a szélben, a szakállából pedig elővillan-
tak fogai, ahogy mosolygott lépegetés közben. Úgy tűnt, 
nagyon élvezi a gólyalábazást. Végiglépegetett a Második 
taxisofőr utcán, majd befordult a csöndes Pipacs utcába. Az 
emberekre, akikkel találkozott, ügyet sem vetett, könnyedén 
kikerülte őket. Fölötte a fákon egy-egy feketerigó rebbentette 
meg a leveleket. A lombok árnyéka tarka mintákat rajzolt a 
repedezett járdákra. Bokrema megtelt a tavasszal, mosolya 
pedig egyre szélesebb lett hatalmas arcszőrzete mélyén.

A Pipacs utcai kisbolt előtt aztán leszállt a gólyalábakról, a 
bejárat mellé támasztotta őket. Bement. Mosolyogva állt meg 
a pult előtt. Mellkasa a boldog kimerültségtől emelkedett és 
süllyedt, míg kifújta magát. 

– Adjon nekem két csomag mazsolát és egy könyvet –  
mond ta Bokrema, majd tekintete a bolt utcára néző ablakára 
tévedt. Kifelé nézett, a tavaszba.

A boltos, alacsony, kopasz és kövér ember, alaposan vé gig-
  mérte Bokremát, keresztbe fonta karjait, és bólogatva meg-
szólalt:

– Rég nem járt itt, Bokrema. Már azt hittük, meghalt.
– Nem haltam meg. Mazsolát és könyvet kérek – fordult 

a boltos felé Bokrema.



20 

– Semmi közöm hozzá – szólt ravaszkásan a kövér bol-
tos  –, de régebben az a hír járta, hogy maga televíziót nézett. 
Később meg mindenki azt gondolta, hogy meghalt, azért 
nem mutatkozik.

– És ha a televíziót néztem? Tényleg semmi köze hozzá. 
Csak rám tartozik.

– Ebben igaza van. Na de a közvélemény… Avval is szá-
molni kell. A tévénézés pedig… de hát tudja maga is, mit 
gondolnak erről az emberek.

– Mazsolát és könyvet adjon – mondta indulatosan Bok-
rema, és szúrósan a boltos szemébe nézett.

A boltos erre nem szólt semmit, eltűnt egy kopottas sár-
ga függöny mögött, a raktárba ment. Rövidesen a pultra, 
Bok rema elé tett két csomag mazsolát és egy szürke fedelű 
könyvet. Bokrema kinyújtotta a karját, hogy kézbe vegye a 
könyvet, amikor a boltos hirtelen elhúzta előle a holmikat, 
melyeket az imént tett elé.

– Megváltoztak a dolgok, amióta utoljára itt járt – mondta 
a boltos, és gúnyosan mosolygott a torzonborz, fáradt szemű 
Bokremára. Majd egészen más, hízelgő hangon hozzátette: 
– Tetszik nekem a szakálla, Bokrema.

– Azt mondja meg, mennyit kell fi zetnem – mondta 
türelmetlenül Bokrema.

– Mennyit, mennyit… – sóhajtott a boltos. – A pénzzel 
már nem sokra megy. Megmondtam, a dolgok megváltoztak, 
amióta maga, hogy úgy mondjam, hátat fordított nekünk. 
A pénznél vannak értékesebb dolgok is. – Egy percre elhall-
gatott, közben vágyakozva nézte Bokrema rendkívül hosszú, 
egész mellkasát elfedő szakállát. – Ha levágja és nekem adja a 
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szakállát, megegyezhetünk. Akkor elviheti ezeket – mondta, 
és a mazsoláscsomagok felé bökött a fejével. – Persze a könyv 
is a magáé akkor.

– A szakállam nem eladó – mondta Bokrema. – Miért 
éppen a szakállam kell?

– Ugyan már! Mindenkinek más kell. Ezt igazán tudhatná.
– A szakállamat akkor sem adom. Tartsa meg a portékáját! 

Ilyen áron nem kell – mondta Bokrema, és dühösen megin-
dult a kijárat felé. Mielőtt becsapta volna maga mögött az 
ajtót, ennyit mondott még: – Növesszen saját szakállat, ha 
már annyira tetszik. – Legyintett egyet, majd kiment. 

Odabenn még morgolódott magában a boltos: 
– Hiába: ami szép, az szép. Nekem a maga szakálla tetszik, 

nem tehetek róla.
Bokrema villámgyorsan felugrott a gólyalábakra, és elin-

dult haza mazsola és könyv nélkül, de szakállasan. Lépegetés 
közben arcát a nap felé tartotta, a feketerigók dallamos énekét 
hallgatta, és igyekezett elfelejteni a Pipacs utcai boltost, a 
mazsolát, és a könyvet is.

()
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NIMIGA NŐJE

Mezítlábasan, gyűrött, csíkos pizsamanadrágban és világos kék 
ingben, lassú, bizonytalan léptekkel kivánszorgott  a sétányra 
néző erkélyre Nimiga, hogy megmártózzon a  hajnal kemény, 
hűvös frissességében. Talpaiba felsugárzott a csupasz beton 
hidege, lábujjait görcsösen összeszorította és begörbítette, 
valahogy úgy, mintha madárkarmok lennének. Nekitámasz-
kodott a korlátnak, megdörgölte fáradt, apró szemeit. Ásított. 
Az emeletes ház erkélyéről, melyben Ni mi ga átmenetileg élt, 
a lassú folyású, széles medrű Selmóra nagy szerű kilátás nyílt. 

Délről, a folyókanyarulat felől, a sodrás ellenében egy 
motorcsónak közeledett. Hangja betöltötte a sétányt, tom-
pán verődött vissza a túlpart fáin. Néhány perc múltán már 
Nimiga is láthatta, hogyan imbolyogtatják meg a folyó 
legszélén lebegő békalencsefoltokat a zöldesszürke felszínt 
szelő csónak hullámai. Innen, fentről nézve olyan volt a 
folyó közepén haladó, a nyugodt Selmón hosszú hullámo-
kat vető csónak, mint egy feszes ruhát óvatosan szétnyitó, 
barna cipzár. Aztán a motorcsónak eltűnt Nimiga szeme 
elől, a hullámok elcsitultak, a motorhang a távolba veszett. 
Visszalopózott a csend a folyóra, a sétány épületeire. Az ut-
cai villanyégők fénye ebben a pillanatban kialudt, a hajnal 
fátylas derengése felszívódott a házak között, belélegezte a 
folyó, felszállt, és elvegyült az égbolt színével.
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Morcos ábrázattal álldogált Nimiga a korlátnál. Kézfejét a 
pizsamaing ujjába próbálta belebújtatni, sikertelenül. Fázott. 
Aztán, egyre keményebbeket ütve a sétány kockakövein, lép-
tek zaja vált ki a csendből. „Tűsarkú” – villant át Nimigán. 
Ez volt aznap az első gondolata. Az üres sétányon egy fi atal, 
rendkívül szép nő közeledett az erkély felé. Könnyű, sötétkék 
kabátot, szürke, térdig érő szoknyát, fehér, csipkézett haris-
nyát viselt. Az erkély alatt megállt, felnézett, és megszólalt:

– Felhív egy italra, pizsamás?
Nimiga nem hitt a fülének. Bambán nézett az ismeretlen 

nőre.
– Megihatnánk valamit odafönt magánál, ha meghív – 

ismételte meg a nő.
Hangja simogató volt, Nimiga összeszedte magát, vála-

szolt:
– Hozzám akar feljönni? Biztos ebben? 
Zavarában pizsamanadrágjának a szélét húzogatta, mor-

zsolgatta ujjaival.
– Felhív vagy nem? Nos?
– Jó, jöjjön. Mindjárt felveszek valamit – mondta Nimiga.
– Felesleges. De ezt már maga is tudja nagyon jól. Maga 

kis pizsamás – mondta huncut mosollyal az arcán az isme-
retlen nő.

A nő megállt a szoba közepén, és vetkőzni kezdett. Lekap-
csolta barna cipőit, kibújt a szoknyájából. Elkezdte a blúzát 
kigombolni.

– Még a nevét sem tudom… – mondta zavartan Nimiga. 
– Az én nevem Nimiga. Nimiga Dé.
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– A nevek egyáltalán nem számítanak. Ha van kedve, 
inkább simogasson meg egy kicsit itt-ott, Nimiga Dé.

A nő kibontotta a haját, megrázta. Lábáról elkezdte le-
húzni a harisnyát.                         

– És az ital? – szólalt meg remegő hangon Nimiga Dé. – 
Tölthetek egy kis Hennessy konyakot? – A választ nem várva 
meg, az ágy melletti asztalhoz lépett, feltűrte pizsamainge 
ujját a könyökéig, töltött. A kis, körte alakú pohárkákból 
egy hajtásra kiitták mindketten a vörösesbarna italt. Nimiga 
Dé is levetkőzött. Az elkövetkező négy napot együtt, egy 
ágyban töltötték.

Négy nap múlva, reggel, miközben a napfény téglalap 
alak ban világította meg őket a széles ágyon, a nő Nimiga 
Dé fülébe súgta: 

– Építsünk kártyavárat az utcán. Meztelenül. 
Nimiga Dét teljesen elbódította a nő teste, mely olyan 

tökéletes volt, mint azok a domborzati formák, melyeket 
évmilliók alatt a szél vagy a hullámok kitartó, rendíthetetlen 
ereje csiszol hibátlanná. Beleegyezett. 

Felöltöztek, megittak egy pohárka konyakot. Ekkor Ni-
miga Dé fájdalmas grimaszokat kezdett vágni, a fejét, a füle 
tövét vakargatta.

– Nincsen kártyám – mondta.
– Nekem van – mondta a nő.
Az utcán a nő Nimiga Débe karolt, mosolygott a járó-

kelőkre. A város központi terén álló Lepkeszúnyog em lék-
mű höz mentek.

– Itt jó lesz – mondta a nő, és elkezdett megszabadulni a 
ruháitól. Nimiga Dé is így tett.
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Amikor mindketten meztelenre vetkőztek, a nő lehajolt, 
és a földön heverő kabátja oldalzsebéből néhány csomag 
kártyát húzott elő. Az emlékmű előtti sima aszfalton a kár-
tyavár óráról órára egyre magasabb lett, a szélcsend is ked-
vezett nekik. Olykor némán melléjük lépett egy-egy járókelő, 
és megdicsérte igyekezetüket, gratulált az építményükhöz. 
Aztán többen megkérdezték tőlük, hogy csatlakozhatnának-e 
hozzájuk. Hamarosan nyüzsögtek a meztelen emberek az 
emlékmű környékén. 

Egész éjszaka dolgoztak. Másnap reggel, amikor az első 
napsugarak kifaragták a lombokat az éjszaka sötétjéből, már 
húsz méter magas kártyavár állt a Lepkeszúnyog emlékmű 
előtt. Nimiga Dére időnként ránézett a nő, és ragyogó arccal 
megkérdezte:

– Ugye milyen szép?
– Igen, tényleg az – válaszolta ilyenkor Nimiga Dé.

()
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HÜLYE MADÁR

A nyolcadik emeleti lakás nappalijának ablakán kinézve az 
aszfaltszürke égen köröző galambokat lehetett látni. A he-
lyiséget könnyű szürke homály töltötte meg, a bútorok és 
be rendezési tárgyak körvonalait eltompította a puha fényte-
lenség. Mintha egy csomó egymáshoz kötözött nejlonzacskót 
röpítene körbe a szél, az erkély előtt elsuhanó galambok 
szár nyainak csattogása újra és újra elérte a nappalit. 

A fal mellett barna heverő állt, fölötte kör alakú műanyag 
falióra függött. A faburkolatú padlón körszőnyeg, rajta 
szintén kör alakú kisasztal. A nappali belső sarkában, egy 
íróasztalon szürke fényű képernyő. Ha közelebbről rápillant 
valaki, a homályos szobában lévő bútorok, tárgyak megnyúlt, 
elferdített tükörképét látja benne.

László az íróasztalhoz lépett, kihúzta a kerekeken gör-
dülő, kipárnázott forgószéket, és könnyedén belehuppant. 
Lehajolt, egy magabiztos rutinmozdulattal – emlékezetből 
jól tudta már, pontosan hová kell nyúlnia – bekapcsolta a 
számítógépet. Ismét elhelyezkedett a forgószékben, az asztal 
szélébe kapaszkodva székestül közelebb húzta magát. Tekinte-
tét a vele szemben álló képernyő szürke felületére irányította. 

Odakint elsuhant a galambraj, árnyékuk keresztülúszott 
a homályos nappali falain. László megvakarta a combját, a 
tarkóját, és nyelvét éppen csak kidugva a szájából az ajkait 
nyaldosta. Aztán a szürkeség helyét a képernyőn egy nagy, 
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színes kép váltotta fel. Úgy látszik, erre várt oly izgatottan, szá-
ját pulóverének ujjába törölte. Arca úgy világított a képernyő 
fényében, mintha egy nyitott kemenceajtón át a tüzet nézné. 

Jobb kezével egy cigarettásdoboz nagyságú tárgyat, a 
számítógépes egeret huzigálta ide-oda néhány percig, majd 
hirtelen elfordult a képernyőtől, keresgélni kezdett az aszta-
lon. A számítógép billentyűzetén és egerén kívül nem volt 
rajta semmi egyéb. Eltolta magát az asztaltól, elfordította a 
széket, felállt, és kiment. Rövidesen egy csésze kávéval és egy 
hamutartóval a kezében tért vissza. A kávét és a hamutartót 
a képernyő elé tette, olyan távolságra magától, hogy ültében 
is a keze ügyében legyen mindkettő. Visszaült, cigarettára 
gyújtott. Bal tenyerébe támasztotta az állát, jobb kezét az 
egé ren tartotta.

Rezzenéstelen arccal nézte a képernyőn változó, villódzó 
képeket. Az elindított mozgóképsoron többnyire beszélő 
férfi - és női fejeket lehetett látni, a testük többi részét való-
színűleg hozzá kellett gondolni a fejekhez. László mélyeket 
szippantott a cigarettából, tekintetét egyetlen pillanatra sem 
vette le a képernyőről. Örömmel, sőt élvezettel nézte a színes 
mozgóképsort. 

Időnként benyúlt kék pulóvere alá, megvakarta mellkasát. 
Jobb lába idegesen remegett. Ezeket az apró, szinte jelen-
téktelen mozdulatokat, valamint a cigarettázást leszámítva 
meg sem moccant a képernyő nézése közben. László olyan 
volt, mintha modellt ülne egy képzőművész számára. Néha 
azért persze pislogott is, és olykor – ha alkalmat adott rá 
a képernyőn futó képsor – kortyolt egyet a kávéjából. A 
cigaretta füstcsíkja a képernyő előtt terjengett, fölszállva 
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a helyiség homályába olvadt. A nappali ablaka előtt ismét 
elröpült a galambraj. 

A képsor véget ért, ekkor már négy cigarettacsikk hevert 
a hamutartóban, a kávéscsésze pedig kiürült. László anélkül, 
hogy testhelyzetén változtatott volna, egy újabb mozgókép-
sort indított el. A nappali homályában a képernyő olyan 
volt, mint egy fényárban úszó ablak. László arcára ekkorra 
már állandó, öntudatlan mosoly ült ki. Teljesen átszellemült.

Hirtelen, mintha valaki mély álomból riasztaná fel, egy 
váratlan, tompa ütődésre felkapta a fejét. Két-három órával 
azután, hogy rátapadt a képernyőre, felállt, és az erkélyablak 
felé fordult. Szeme még káprázott kicsit, de rögtön észre 
kellett vennie az üvegtáblán végigfutó repedést. A galambot 
talán az aszfaltszürke égboltnak az üvegen tükröződő képe 
tévesztette meg. Nekirepült.

László kinyitotta az erkélyajtót, felemelte a galambot, 
a madár szárnya szétnyílt, mint egy legyező. Úgy döntött, 
egyszerűen lehajítja. Zuhanás közben pörgött-forgott, végül 
egy rozsdás konténer mellett földet ért. 

– Hülye madár – mondta bosszúsan László, és visszaült 
a képernyő elé. 

A képernyőn ekkor egy idősebb úr szerepelt, aki egy 
úszómedence szélén állva arról beszélt egy fi atal, fürdőruhás 
hölgynek, hogy jobb lenne, ha megtörölközne, és átöltözne, 
mert hamarosan indulniuk kell Valerengába. Az, hogy ki 
volt az úr, illetve a fürdőruhás hölgy, továbbá hogy mi ke-
resnivalójuk van ezen a különös nevű helyen, nem derült ki. 

()
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ÖRÖKSÉG

Tegnap délután Mihály Mihály egy szürkéskék, névtelen 
borítékot talált a postaládájában. A borítékban egy hófehér 
levélpapír volt a következő rövid üzenettel: „Gratulálunk: 
a nagybátyja meghalt. Örökségét a Razingár utca 88. alatt 
veheti át.”

Mihály Mihályon rendkívüli izgalom lett úrrá, az értesítés 
felett érzett örömében még hatszor elolvasta a levelet. Úgy 
döntött, nem halogatja a dolgot, azonnal indul a Razin gár 
utcába. Miközben összehajtogatta és visszacsúsztatta a borí-
tékba a papírt, már azon töprengett, hogy az örökségátvételre, 
erre a nagyszerű alkalomra, milyen öltözékre cseréli otthon 
viselt ruházatát, mackónadrágját és kopott, megnyúlt rövid 
ujjú pólóját. 

Csakhamar a ruhásszekrénynél termett. A szekrényből  egy 
fekete színű farmernadrágot húzott elő, széthajtotta, a dere-
kánál fogva felemelte: alaposan megnézte fentről egészen a 
nadrágszárak legvégéig. 

– Túl kopott – motyogta, és visszatette a nadrágot. 
Keresgélnie kellett: először megfontoltan, türelmesen, kis 

idő múlva pedig, hogy még mindig nem talált egyetlen vala-
mirevaló nadrágot sem, már ingerülten dobálta le a padlóra, 
a szekrény mellé a keze ügyébe kerülő ruhaneműket, rövid-
nadrágokat, pólókat, pulóvereket, de törülközőket,  zok nikat, 
zsebkendőket és lepedőket is. Úgy látszik, minden eff élét a 
szekrényben tárolt. 
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Végül talált egy fekete szövetnadrágot, ami megfelelt. A 
szek rényben lógó egyetlen műanyag vállfáról leakasztotta 
szürke ingét. Kopott, fénytelen cipőit, minthogy hirtelen 
idegességében elfelejtette, hogy legutóbb hová tette a cipő-
fényesítő krémet és a kefét, egy közönséges ronggyal, ameny-
nyire tőle tellett, megtisztította, kifényesítette. Amikor ezzel 
elkészült, a fürdőszobába ment, egy pillanatra megállt a nagy, 
ovális tükör előtt. A tükörpolcról levette a dezodort, alulról az 
inge alá bújtatta, és magára fújt belőle két lenyomásnyit a bal, 
és két lenyomásnyit a jobb hónaljába. A dezodort visszatette 
a helyére, körbeszaglászta magát, a haját oldalra fésülte, majd 
fütyörészve elindult az ajtó mellé kikészített cipőiért. Mivel 
a cipőkből hiányzott a fűző, a téli bakancsaiból oldotta ki a 
zsinegeket. A fekete cipőkben vastag, barna-fekete mintás, 
tarka cipőfűző éktelenkedett. „Nem baj, a nadrág úgyis el-
ta karja” – gondolta Mihály Mihály.

Mihály Mihály a Benzinkút utcában lakott, a Razingár 
utca a város túlsó felében húzódott az Inok folyó közelében. 
A Razingár utca és a folyó közé csupán egyetlen utca, a város 
előkelőségei által lakott Piramis utca ékelődött. Mihály 
Mihály szemmel láthatóan sietett: szürke ingén foltokban 
átütött a verejték. Az Inok felől elhasznált gumiabroncsokat 
szállító hajók tülkölését hozta a szél, az égen egy-egy sirály 
vitorlázott. Mihály Mihály kíváncsisága, ahogy közeledett 
céljához, egyre csak nőtt. Mire megérkezett a Razingár utca 
88. alatti régi, földszintes épület elé, szája teljesen kiszáradt, 
gyomrában a szorítás pedig egyre erősebb lett. Vajon mit 
örökölt elhunyt nagybátyja után?
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Az épület lakatlannak látszott: spalettái bereteszelve, a 
homlokzaton repedések óriás térképei. Mihály Mihály ök-
lével megdöngette az egyik spalettát. 

– Ki az? – üvöltötte valaki odabenn.
– Mihály Mihály a nevem. Kaptam egy levelet, hogy ide 

kell jönnöm az örökségemért – kiabált be a spaletta két be-
hajtott szárnya közötti keskeny résen Mihály Mihály.

– Hogy hívják, milyen Mihály?
– Mihály Mihály.
– Várjon, kimegyek – hallatszott bentről. 
Egy perc múlhatott el, Mihály Mihály ez idő alatt a kör-

meit rágta az idegességtől, egyszer lopva tarka cipőfűzőire 
pillantott. Aztán kinyílt a kék, utcai vaskapu ajtaja, és egy 
na gyon magas, kopasz ember jelent meg az épület előtti  gya-
logjárdán.

– Mondja meg a nevét – mondta a kopasz, de hallatszott 
a hangján, hogy alig tud uralkodni magán. Egyáltalán nem 
örült a látogatónak.

– Mihály Mihály.
– Értem. De milyen Mihály? Azt mondja már meg! – a 

kopasz idegesen meredt Mihály Mihályra.
– Az a teljes nevem, hogy Mihály Mihály.
– A teljes neve… – a kopasz megcsóválta a fejét. – Mihály 

Mihály – ezután a kopasz elismételte még néhányszor a nevet, 
nevetgélni kezdett, és fürkészve vizsgálgatni kezdte Mihály 
Mihályt, mintha jól meg akarná nézni ezt a különös nevű 
embert. – Mindjárt hozom. 

A kopasz visszament az épületbe, fél perc múlva visszatért. 
Egy golfütőt nyomott Mihály Mihály kezébe.
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– Ez? – kérdezte Mihály Mihály.
– Ez – mondta a magas kopasz.
– Biztos?
– Biztos – a kopasz megfogta a kapuajtó kilincsét, de  hir-

telen visszafordult, valami még az eszébe jutott: – Ha leg-
közelebb jön, kössön rendes cipőfűzőt. Igazán tudhatná, mi 
az illem. Nem elég, hogy Mihály Mihálynak hívják, még a 
cipőfűző is… – mondta, és becsukta az ajtót maga mögött. 

Mihály Mihály rendkívül elszomorodott, hogy csak egy 
golfütőt örökölt. Hazaindult. Járás közben a földet bámulta, 
ha valami a járdán az útjába került, papírdarab, törött ág, egy 
apró kavics, cigarettacsikk, csalódottan odébb rúgta. Az ütő, 
mint egy sétapálca, lengett a kezében előre-hátra. Mondha-
tom, elég lehangoló látványt nyújtott Mihály Mihály, ami-
kor összetalálkoztunk. Én éppen a birkanyíró-tanfolyamról 
tartottam hazafelé, a Földgömb utcában értem utol.

– Mi történt veled? Csak nincs valami baj? – kérdeztem.
– Örököltem egy golfütőt – mondta, majd felemelte, és 

kissé felém fordította az ütőt, hogy megnézhessem.
– Kitől örökölted?
– Valamelyik nagybátyámtól. Egyébként nem számít:  úgy-

sem tudom mire használni, teljesen hasznavehetetlen – mond-
ta kedveszegetten Mihály Mihály, s csüggedten elhallgatott. 
Néhány percig némán haladtunk egymás mellett. 

– Van egy ötletem – mondtam neki. – Elmegyünk a foci-
pályára. Az évnek ebben a szakában csak úgy nyüzsögnek a 
pálya környékén a csigák. A csiga úgyis olyan, mint a  golf-
labda.
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– Nem bánom, próbáljuk meg – mondta Mihály Mihály. 
Láttam rajta, hogy valamelyest sikerült jobb kedvre deríte-
nem. Megtetszett neki a csigagolf ötlete. 

Elmentünk a használaton kívüli pályára. Csigában szeren-
csére nem volt hiány, a délután folyamán több száz csigaház 
roppant szét a fém golfütőn. Mihály Mihály szemei csak úgy 
ragyogtak az örömtől. Estefelé, amikor még mindig nem 
akarta abbahagyni a golfozást, óvatosan odaszóltam neki:

– Ha így folytatod, nem marad csiga a következő alka-
lomra. Különben is, lassan besötétedik.

– Mindjárt abbahagyom. Csak még ezt az egyet – mondta 
Mihály Mihály. 

Felemelte a golfütőt, teljes erejéből odacsapott. A szilán-
kokra törő meszes váznak olyan hangja volt, mintha villany-
körték vékony üvege roppanna el.

() 
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LŐWY

Lőwy egy vályogházban lakott Mali Breg falu szélén. Ala-
csony, fehérre meszelt házával szemben, az út túloldalától 
szántóföldek sorakoztak egészen a közeli város széléig. Egyik-
másik útszéli parcella szegletében trágyahalom barnállott. Itt-
ott fóliasátrak csőszerkezetei álltak, mint elhullott őslények 
vagy partra vetett bálnák szürkésfehér csontvázai. 

Lőwynek volt egy tehene. A tejet minden reggel egy szürke 
alumíniumkannában szállította kerékpárjával a tejfeldolgozó 
vállalat Mali Bregben működő átvevőállomására. Szabadide-
jében, melyből sok volt, a televíziót nézte, a rádiót hallgatta, 
vagy ha már unta mindkettőt, kiült az udvarra, egy nagy diófa 
alá, meggyújtott egy cigarettát, és az utcai villanyvezetékek 
párhuzamos csíkjain üldögélő madarakat nézve elmélkedett. 

Aztán egy esős, barátságtalan délutánon egyszerre unal-
masnak és üresnek találta életét és annak minden díszletét: 
a házat, a tévét, a tehenet, még azt a két magas jegenyefát is, 
amelyre bentről az ablakon keresztül rálátása nyílt. Úgy érez-
te, új életcélokat kell maga elé tűznie, a szíve új kihívá sok ra 
vágyott. Néhány napnyi tanácstalanság után végre szilárdan 
elhatározta, hogy valóra váltja régi, ifj úkori álmát: eldöntötte, 
hogy megtanul repülni. 

Először elpuhult testét kellett szigorú edzésmunkára fog-
nia. Lő wy maga is meglepődött, mennyire nehezére esik al-
kal mazkodni a fejlesztő tornagyakorlatok jelentette új igény-
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bevételhez: állandó, kínzó izomláz gyötörte minden tagját. 
Délelőttönként, miután megetette és megfejte a tehenet, és 
átadta a tejet az állomáson, úgy kilenc és tizenkét óra között 
egyfolytában edzett. Karlendítéseket végzett, fekvőtámaszo-
kat csinált, hogy karjai gyorsak és erősek, guggolt, ugrált és 
futkározott, hogy lábai elég fürgék legyenek a felszálláshoz. 
Az udvaron téglákból és földdel töltött műanyag palackokból 
még akadálypályát is épített. Délutánonként egyensúlyérző 
képességét tökéletesítette, melyet kulcsfontosságúnak tartott 
a biztonságos repülés elsajátításához. Ilyenkor egy konyharu-
hával bekötötte a szemét, fél lábra állt, és oldalra nyújtott ka-
rokkal két-három óra hosszat maradt mozdulatlanul ebben a 
testhelyzetben. Aztán lábat cserélt, és megismételte. Ha egyen -
súlyozás közben esetleg orra bukott, azonnal talpra ugrott, 
leporolta magát, és folytatta. Habár izmai úgy zsibogtak és 
lüktettek a túlerőltetéstől, mintha tűvel szurkálták volna 
őket, a légszomjtól pedig úgy tátogott, mint egy vergődő 
hal, makacsul folytatta a gyakorlatokat. Lőwy elhivatottsága 
és céltudatossága nem ismert határt. Az eredmények sem  ma-
radtak el.

Fél évvel a napi tréning megkezdése után, valamikor de-
cem ber közepe táján emelkedett először a levegőbe. Karjait 
ekkor már olyan sebességgel tudta fel-le mozgatni, hogy 
szemből valódi szárnyak benyomását keltették. Míg villám-
gyorsan csapkodott a karjaival, akár egy kolibri, óvatosan 
lábujjhegyre állt. Aztán egyszer csak lábait csodálatos módon 
egyre könnyebbnek érezte, összpontosított, és megfeszítette 
minden erejét: felemelkedett. Körülbelül egy méterre távo-
lodott el a talajtól, majd sikerült előredőlnie, nagyjából úgy, 
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mint tornásznak a gyűrűn. Lőwyt újszerű, mámorító érzés 
öntötte el. Legfeljebb tíz másodpercig maradt ebben a lebegő 
testhelyzetben, utána elveszítette egyensúlyát, és kíméletle-
nül, arccal előre a sárba vágódott. Mosolyogva tápászkodott 
fel. A továbbiakban még lelkesebben folytatta az edzést.

Napról napra magasabbra merészkedett, és hosszabb időt 
töltött a levegőben. Az állóképessége is fejlődött; olyannyira, 
hogy a tavasz beköszöntekor Lőwy már magabiztosan, gyors 
irányváltásokkal röpködött az udvarban ide-oda, mint egy 
óriási szitakötő. Ha egy-két óra elteltével már nem bírta 
tovább szusszal, lábaival megkapaszkodott a diófa valame-
lyik vastagabb ágán, vagy egyszerűen felült a góré tetejére, 
pihent és nézelődött. Mozgása már a földön is a madarakéra 
emlékeztetett: ha két lábon járt, nyaka megnyúlt és kissé 
előrehajlott, mint a keselyűké.

Mali Breg többi lakója először értetlenül állt Lőwy új szo-
kása előtt. Korábban nem hallottak ilyesmiről. Ám rövidesen 
hozzászoktak ahhoz, hogy a levegőben látják, és többen azt 
gondolták, Lőwy bizonyára valamilyen extrém sportnak 
hódol. Az extrém sportokról ugyanis, a televíziónak hála, az 
összes falulakó tudott egyet-mást. Ha volt is némi ellenérzés 
egyesekben emiatt a „különcködés” miatt, az elsősorban azért 
volt, mert nehezményezték, hogy odaföntről akadálytalanul 
beláthat minden udvarba, és titokban, például az éj leple alatt 
leszállhat szinte bárhová. De miután hónapokig látták röp-
ködni, mégsem történt egyetlen ilyen jellegű incidens sem, 
a gyanakvás szertefoszlott. Elfogadták, hogy Lőwy időnként 
felbukkan fölöttük Mali Breg egén.
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A repülés Lőwy előtt a szabadság érzetének új dimenzióit 
nyitotta meg. Csillagfényes éjszakákon különösen szeretett a 
magasba emelkedni. Ilyenkor fejjel felfelé fordulva gyönyör-
ködött a pislákoló csillagokban, elképzelte, hogy egyszer a 
távoli Tejút égi ösvényéig repül. Máskor hosszú távú, aho-
gyan ő nevezte, „sétarepüléseket” tett messzi településekig, 
folyókig vagy hegyekig, majd hazarepült. 

Madártávlatból az ismerős táj is egészen új oldalát mutatta. 
A termőföldek hatalmas rongyszőnyeggé olvadtak össze, a 
települések medúzák, polipok és sakktáblák alakjában tárul-
tak Lőwy elé. A folyók szürke, csillogó, görbe szalagoknak 
tűntek. Lassacskán többet volt a levegőben, mint a földön. 
Életének unalmas, régi menetét mindinkább izgalmas, ki-
számíthatatlan napokra cserélte fel.

Először eladta a tehenét, majd apránként minden ingósá-
gát. Azt evett, amit éppen talált. Néha kénytelen volt lopni 
is, de arra azért mindig ügyelt, hogy csak annyi gyümölcsöt, 
zöldséget vagy padlásokra száradni aggatott kolbászt és sonkát 
tulajdonítson el, amennyi a pillanatnyi testi szükségleteit 
fedezi. Sohasem halmozott fel nagyobb készleteket. Folyók-
ból és pocsolyákból ivott. Túl körülményes volt állandóan 
hazarepülni, és Mali Bregbe már csak puszta megszokásból 
tért vissza. Egyre ritkábban aludt otthon. Éjjelre általában 
fákon, elhagyatott gyárépületekben vagy üresen álló házak-
ban húzta meg magát. 

Aztán maradék földi kötöttségeit is felszámolta. Nagybe-
tűkkel felírta egy papírlapra, hogy „EZ A HÁZ ELADÓ”. 
Hamarosan el is kelt az ólszerű házacska. 
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Aztán Lőwyt nem látták többé Mali Bregben. Végleg 
elrepült. Talán a költöző madarakat követve messzi tájakra 
vándorolt, és ott letelepedett, talán egy vadász végzett vele, 
talán kalandvágytól hajtva a Tejút felé vette az irányt. A 
falubeliek egy ideig még találgatták, vajon mi történhetett 
vele, hová lett. Aztán elfelejtették. Pontosan úgy, mintha 
sohasem élt volna közöttük.

() 
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CSAK SZÓLJ, ÉS JÖVÖK

A földes utcákon keményre fagyott a gépkocsik és traktorok 
kerekei dagasztotta sár. Mintha az éjszakai fagy szilárd, sötét-
szürke formába öntött volna egy patakot, melynek felszínét 
csiszolt sziklatarajok ütik át. A kéményekből füst kavargott, 
a levegőben savanyú füstszag terjengett. Néhány háznál a 
leengedett redőnyök apró, vízszintes rései fénnyel teltek meg.

Iparkodnom kellett, találkozóra igyekeztem. Múlt csütör-
tökön telefonon egyeztetve állapodtunk meg a tegnapi, kedd 
reggeli időpontban Bot Damjánnal, régi ismerősömmel. Bot 
Damján és én több mint két évtizeddel ezelőtt osztálytársak 
voltunk a Sumku Alsófokú Közneveldében. Habár ugyanab-
ban a városban éltünk, évek óta nem láttuk egymást. Csak 
annyit tudtam róla, hogy postai osztályvezetőként dolgozik, és 
ha ideges, csuklik – utóbbi tulajdonságát még iskoláskorunk-
ból ismertem, annak idején, gyermekkorunkban rengeteget 
ugrattuk miatta. A telefonban rejtelmesen, és hogy felcsigázza 
a kíváncsiságomat, mindössze ennyit közölt velem: 

– Mutatnom kell neked valamit. Keddre szabadnapot 
veszek ki. Reggel nyolckor találkozzunk a Bagoly térnél. 

Mivel a munkahelyemet már évekkel ezelőtt felmondtam, 
hiszen elegendő pénzt gyűjtöttem össze hátralevő éveimre, 
az időpont számomra is megfelelő volt. Örültem, hogy újra 
láthatom hajdani iskolatársamat.
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A Bagoly tér felé kezdetben a téglajárdás külvárosi kerü-
leteken keresztül vitt az utam. Ám idővel megváltozott az 
utcakép, a földes utcákat aszfaltutak váltották fel. Mintha 
szabásminták húzódnának a házak között, a burkolat szürke 
egyhangúságát sáros keréknyomok törték meg. Az úttesten 
hat–nyolc méterenként eltaposott állatok tetemei sötét-
lettek: a kerekeknek békák, sündisznók, macskák, kutyák 
estek áldozatul. A járdán, a bozótok alatt és a házak előtti 
keskeny virágoskertekben cigarettásdobozok, széttépett  cso-
magolópapír-darabok, papír zsebkendők, harsány színű  rek-
lámnyomtatványok hevertek mindenfelé.

Közeledve a találkozó helyszínéhez, egyre rendezettebb, 
szebb lakóházak, épületek mellett sétáltam. Ezeken az utcá-
kon a gépjárműforgalom is sűrűbbé vált, és vele együtt  meg-
nőtt a zaj és a bűz.

Bot Damján metálfényű, bordó bogárhátú Volkswagen je 
mellett álldogálva várt. Világosbarna kabátot és kék farmer-
nadrágot viselt, kezét a zsebében melegítette. Orra kipiro-
sodott a hidegtől. Amikor meglátott, egy gyors mozdulattal 
kivette bal kezét a zsebből, és karóráján megnézte, mennyit 
késtem.

– Vosala! Hát megérkeztél! Éppen időben! – mondta. 
Beszéd közben mosolyra nyílt a szája, kilátszottak a fogai. 
Csuklott egyet.

– Szervusz! Megérkeztem.
Megszorítottuk egymás kezét. Damján barátságosan a 

vállamra tette a tenyerét. Ám egy kellemetlen körülmény 
megtörte a pillanat meghittségét. Bot Damján idegesen für-
készni kezdte a betont a lába körül, mintha keresne valamit.
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– Vosala, te is érzed? Mi ez? – kérdezte.                                                              
Most, hogy szóba hozta, már én is éreztem az átható bűzt. 
– Talán kutyaszarba léptem – feleltem. Egyik lábamról a 

másikra állva megvizsgáltam cipőim talpát. – Igen. Ez bizony 
az – mondtam, és megkíséreltem letisztítani a büdös anyagot. 
A betonhoz szorítottam, és előre-hátra húzgáltam a cipőmet. 
Megpróbáltam ledörgölni. 

– Jó-jó, elég lesz már – mondta Bot Damján, mikor látta, 
mennyire lekötött a kutyapiszokkal való foglalkozás. – Hideg 
van. Szálljunk be, és induljunk. Csak nem ijedünk meg egy 
kis kutyaszartól! – mondta nevetgélve. Barátságosan ismét 
a vállamra tette a kezét.

Elfogadtam az indulásra vonatkozó ajánlatát, beszálltam 
a bogárhátúba. Bot Damján a tértől nagyjából ötpercnyi 
autóútra lakott egy kertes házban. Útközben az arcát vizs-
gálgattam. Feltűnően megöregedett: a homloka ráncos, haja 
a halántékánál csaknem teljesen ősz. Vastag, barna keretes, 
ódivatú szemüveget viselt. Néha csuklott egyet-egyet.

Beszélgettünk. Hol rám nézett, hol visszaemelte tekintetét 
az útra. Forgatta a fejét, és csuklott. Forgalmas utcákon  ro-
bogtunk. 

– Mi újság veled? Mivel foglalkozol? – kérdezte moso-
lyogva.  

– Nem foglalkozom semmivel – mondtam. 
– Semmivel? Reklámokat készítettél, nem? – kérdezte, és 

csuklott egyet.
– Reklámfi lmeket. Rengeteg pénzt kerestem, ma már nem 

kell dolgoznom.
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– Csak csinálsz valamit – mondta.
Éreztem, hogy további magyarázatot vár tőlem.
– Ha unatkozom, akkor elutazom egy-két hétre valahová. 

Egyébként semmit – feleltem, bár ez nem felelt meg teljesen 
a valóságnak. Hébe-hóba ugyanis felkerekedek, és elmegyek 
horgászni. Szeretem a halakat. Bot Damjánnak mégsem 
kellett mindent tudnia rólam. 

– Helyezd magad kényelembe – mondta, miután megér-
keztünk, hellyel kínált a nappaliban egy asztalnál. – Odate-
szem a teavizet. Milyen teát kérsz?

– Mentát – feleltem. – Elárulod, hogy mit szeretnél mu-
tatni? Kíváncsi vagyok – tettem hozzá.

Bot Damján csuklott egyet: 
– Hamarosan. Légy türelemmel – mondta, majd eltűnt 

a konyhaajtó mögött.   
Miközben a teára vártam, halk, berregő-zúgó hangra  let-

tem fi gyelmes. A nappali hozzám közeli sarkában, mint egy 
tég la test alakú folyódarab, gyönyörűen berendezett és kivi-
lágított hatalmas akvárium állt. Felkeltem a székről, hogy 
közelebbről is megnézzem, mit rejt ez a nagy üvegláda.

A vékony homok- és kavicsrétegbe zöld és zöldessárga ví-
zinövények kapaszkodtak, szabálytalan alakú barna kövek és 
girbegurba fadarabok közül kiemelkedve. Az akvárium belse-
jéből buborékok futottak felfelé, a gyöngyöző oxigénfüggöny 
a víz felszínére érve szétoszlott. Az állandó áramlás hatására 
a növények hosszú, indaszerű levelei lassan hullámoztak. Az 
apróbb, színes díszhalakon kívül, mint négy úszó háromszög, 
négy tenyérnyi nagyságú vitorláshal mozgott a növények 
előterében. Miközben az ide-oda mozgó halakat fi gyeltem, 
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hirtelen eszembe jutott, hogy elfelejtettem megreggelizni. 
Egyik pillanatról a másikra farkaséhes lettem.

Bot Damján még a konyhában tett-vett, a csészék és az 
edények éles koccanásai kiszűrődtek a behajtott ajtó mögül. 
Feltűrtem a pulóverem ujját, félretoltam az akvárium tetejére 
illesztett üveglapot, és egy merőhálóval, melyet az akvárium 
mellett találtam, kihalásztam egy vitorláshalat. Kiszabadítot-
tam a hálóból, és villámgyorsan megettem. Sietnem kellett, 
nem szerettem volna, ha Bot Damján rajtakap a halevésen. 
Csakhamar még egyet elkaptam, hogy később, hazafelé is 
legyen nálam valami harapnivaló. A zsebembe süllyesztet-
tem a vitorláshalat, és visszaültem. Kezemet a nadrágomba 
töröltem.

Hamarosan elkészült a tea, a csészékből a levegőt a menta 
átható, friss illata járta át. Némán ültünk, Damján időnként 
csuklott. A hal a zsebemben mozdulatlanná vált.

– Már hozom is – mondta Bot Damján postai osztály-
vezető, sumkui iskolatársam. Rövidesen egy festményt tett 
elém az asztalra, miközben hevesen csuklott. Megállt mellet-
tem. – Azért hívtalak ide, hogy megmutassam a képemet, és 
elmondd róla a véleményedet. A címe: Tanyarom hajnalban. 
Arra kérlek, légy őszinte – mondta.

Szemügyre vettem a képet, a vonalak, formák és színek  vá-
logatott együttesét. 

– Nem is tudtam, hogy festesz – mondtam zavaromban, 
melyet a véleményalkotás kényszere ébresztett bennem.

– Hobbi. Mit gondolsz róla? – érdeklődött Damján.
– Elvont, igaz? – kérdeztem. Szürcsöltem egyet a teából.
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– Persze. Ez az élmény tükröződése a tudatban. Attól 
lesz ilyen izgalmas – válaszolta lelkesen.

– Aha – mondtam. A képen sem a tanyát, sem a haj-
nalt nem ismertem fel. Fogalmam sem volt, mit kellene 
mondanom, így ezt válaszoltam: – Szerintem jó. Érzékletes 
az ábrázolásmódod. 

– Köszönöm, Vosala. A nagyszüleim tanyája adta az 
ötletet – magyarázta a képet Bot Damján. Egy pillanatra 
elhallgatott, némán nézte a saját festményét. 

– Tanyarom hajnalban? – kérdeztem rá a címére, kizá-
rólag azért, hogy mondjak valamit. A címet elsőre is  ki  tű -
 nően hallottam. Belefújtam a csészébe, a teagőz az arcomba 
csapott.

– A hajnal az élet, a kezdet szimbóluma, a tanyarom  pe-
dig az elmúlásé. Így találkozik a kezdet és a vég, az élet 
és a halál. Szinte érezni a táj, a napszak és az épületrom 
ellentétéből adódó feszültséget – mondta áhítatosan. – Mit 
szólsz a címhez? Nem túl egyszerű? – kérdezte Bot Dam-
ján. Láttam rajta, elhitte, hogy tetszik nekem a festménye.

– Egyáltalán nem. Illik a képhez – mondtam.
Bot Damján elégedetten mosolygott, büszke volt magá-

ra. Mielőtt észreveszi, hogy eltűnt két díszhala, gondoltam, 
igazán örülhet egy kicsit. Megittam a teát, elüldögéltünk 
még néhány percig, majd induláshoz kezdtem készülődni.

– Köszönöm, hogy eljöttél, Vosala – mondta. – Hálás 
vagyok a véleményedért.

– Szívesen – mondtam. – Ízlett a tea. Ha lesz újabb  ké-
ped, csak szólj, és jövök – tettem még hozzá. – Akkor hát, 
a viszontlátásra.
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– Viszlát – mondta Bot Damján, és csuklott egyet-ket tőt.
Útban hazafelé a Selmó-parton haladtam végig. Már majd-

nem dél volt, kisütött a nap, a reggeli hidegnek nyoma sem 
volt. Leültem egy padra, és elfogyasztottam a vitorláshalat. 

A szél borzolta folyó fodrai hatalmas, úszó ujjlenyomatok-
ra emlékeztettek. „Bot Damján postai osztályvezető, hajdani 
osztálytársam gazdagabb egy dicsérettel, és szegényebb két 
vitorláshallal. A művészet áldozatokkal jár” – gondoltam ma-
gamban, miközben az óriási ujjlenyomatokban gyönyörköd-
tem. A kutyapiszok már majdnem teljesen lekopott a cipőm-
ről, alig lehetett érezni a bűzét.

()
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MÁSOLATOK

– Elnézést. Merre találom a húskonzerveket? – kérdezte  Sza-
bó Zaharia.

– Az utolsó előtti sor végén. Az ételízesítő kockák és az  ins-
tant levesek mellett. Arra. – Az áruházi alkalmazott, miközben 
útba igazította Zahariát, egy bevásárlókocsiból csipszeket 
rakosgatott egy polcra. Felemelte a karját, bizonytalanul 
mutatta a konzervekhez vezető utat.

– Köszönöm – mondta Zaharia. – Tehát a kozmetikumok 
után jobbra, egészen a hűtőpultokig. Utána pedig…

– Nem – mondta a piros egyenruhás fi atalember. – Fi-
gyeljen rám. Itt visszamegy egészen a sor legvégére, a zöld-
ségesládákig. – A ládák felé mutatott. – Látja, ugye? Ott. 
Aztán balra, és egyenesen. Meg fogja találni – tette hozzá. 
– Az ételízesítő kockák és a levesek mellett.

Karján a kék, műanyag bevásárlókosárral Szabó Zaharia 
elindult a megadott irányba. Elsétált az üdítőspolcok, a 
szeszes italok mellett. A zöldségekhez ért, balra fordult. A 
keresett sort könnyen megtalálta. Mintha csak egy labirin-
tus egyik újabb szakaszához ért volna, belépett a két méter 
magas árupolcok közé. Kellemes, halk zene szólt. A meny-
nyezetről szétáradó fehér műfényben szinte vibrált a sok 
színes csomagolás. Savanyított zöldségek, különféle liszt-, 
étolaj-, cukor- és tésztafajták sorakoztak az egyik, pudingok, 
fűszerek, halkonzervek a másik oldalon. Zaharia mindebből 
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már sejtette, hogy jó helyen keresgél. Nézelődve haladt, és 
csakugyan, az instant levesporok mellett, ott, ahol az egyen-
ruhás mondta, megpillantotta a húskonzervhalmokat.

Az árupolccal szemben megállt. Leolvasta a különféle 
konzervek árait, összehasonlította őket. Kiválasztotta a leg-
megfelelőbbet, a bevásárlókosarat áttette a bal kezébe, aztán 
levett a polcról három darab 400 grammos Hamm nevű szaf-
tos húskonzervet. Visszament a sor végére, és a hűtőpultok 
felé vette az irányt. A henger alakú bádogdobozok ide-oda 
csúszkáltak kosara alján. 

– Húsz dekát kérnék ebből a sajtos-zöldséges szalámiból. 
– Szabó Zaharia a pult vastag, domború üvegén át egy fehér 
héjú szalámirúdra mutatott. Majd megismételte: – Húszat. 
Ebből.

– Szeletelve? – kérdezte a hentes a pult túloldaláról. 
– Szeletelve – mondta Zaharia.
A hentes levágott egy darab szalámit, és megmérte a súlyát. 
– Huszonhárom deka lett. Megfelel? – érdeklődött. 
– Rendben – hagyta rá Zaharia. 
A hentes becsomagolta a szalámit. A csomagolópapírra 

egy vonalkóddal ellátott címkét ragasztott a szalámi nevével 
és az árral.

– Tessék – mondta a fehér köpenyes, és a pult fölött átadta 
a huszonhárom deka súlyú felszeletelt szalámit.

A csokoládéféleségek áruházon belüli elhelyezkedését 
emlékezetből pontosan ismerte. Fülében a kellemes háttér-
muzsika dallamaival beszerzett még két tízdekás csokoládé-
táblát: egy mazsolás-mogyorósat és egy meggyes-tejszíneset. 
Már csak a fi zetés volt hátra.
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Karjaikat csápszerűen nyújtogatva a pénztárosok villám-
gyors, gépiesen ismétlődő mozdulatokkal kapkodták fel az 
árucikkeket a kopott, fekete futószalagról, melynek mozgását 
egy elektronikus pedál segítségével ők maguk szabályozták. 
A vonalkódolvasó gép piros fényű érzékelőlapja elé tartot-
ták a vásárolt termékeket, majd továbbcsúsztatták őket egy 
kiszélesedő fémpultra. 

Szabó Zaharia már a bevásárlókosarába nyúlt, és megfogta 
az egyik csokoládét, hogy a futószalagra tegye, amikor a 
pénztárgéphez vezető karámszerű korlátok között szemtelen 
egyszerűséggel megelőzte őt egy fi atal lány. Zaharia ijedten 
hátralépett, a csokoládét visszaejtette bevásárlókosarába, a 
húskonzervek egymáshoz ütődtek. Amint felocsúdott, in-
du latosan végignézett a lányon, aki fi ttyet hányva az illem-
szabályokra, elévágott. 

Görkorcsolya volt a lábán, ez magyarázhatta feltűnésének 
gyorsaságát és váratlanságát. Feszes, fekete, térdig érő nad-
rágot és vállpántos fehér blúzt viselt, mely fedetlenül hagyta 
csaknem egész vállát. Gerincoszlopának fi noman ívelt, puha 
körvonala blúza alól kígyózva tűnt elő. Szőkésbarna haját 
hajgumi fogta össze. Izmos, vastag combjai és gömbölyű 
feneke azonnal felkeltették Zaharia érdeklődését; korábbi 
nyugtalansága új irányt vett: az ingerültséget könnyű, bi-
zsergető érzés váltotta fel, mely fejétől, így érezte, mellkasa 
és hasa felé áramlik.

A görkorcsolyás lány egy félliteres ásványvizet és egy doboz 
kekszet tett a futószalagra. A pénztáros megnyomta a pedált. 
Szabó Zaharia is a szalagra rakta a becsomagolt szalámit, a 
csokoládékat és a három Hamm húskonzervet. Egy fémáll-
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ványra, a többi üres bevásárlókosár tetejére tette saját üres 
kosarát. Egészen közel állt a lányhoz, ha akarja, egy pillanatra 
ráteheti a kezét a fenekére, vagy csak végigsimíthat rajta, aztán 
úgy tehet, mintha véletlen lett volna. De Zaharia uralkodott 
magán, nem csinált semmi meggondolatlanságot.

A pénztárosnő megkérdezte a lánytól, hogy szeretne-e az 
ásványvízen és a kekszen kívül még valamit vásárolni, vala-
mit, amiről időközben megfeledkezett. Ő nemmel felelt, és 
fi zetett. Gurulva közeledett a mozgólépcsőkhöz.

Zaharia nem akarta szem elől téveszteni, kapkodva fi zetett, 
egy Köszönjük a vásárlást! feliratú nejlonzacskóba dobálta a 
konzerveket, a csokoládét, a szalámit, majd a lépcsők felé 
iramodott. Igyekezetében a visszajáró pénzt már meg sem vár-
ta. Révült tekintettel vette üldözőbe az ingerlően szemtelen, 
vonzó, fi atal görkorcsolyás lányt, aki a mozgólépcső korlátjába 
kapaszkodva az áruház földszinti kijáratához közeledett.

Szabó Zaharia tíz–tizenöt méteres távolságból követte. A 
lány csípőjét hátravetve, törzsét pedig kissé előredöntve, kar-
jaival egyensúlyozva szlalomozott a járókelők között, mintha 
a levegőben evezne. Szinte keresztülúszott az embereken, 
könnyű szellőként suhant át a lomha testek rengetegén. Zaha-
riának szednie kellett a lábát, a zacskóban összekoccantak a 
bádoghengerek, a csokoládétáblák rudakra törtek. A görkor-
csolyást követve alig tett meg kétszáz–kétszázötven métert, 
már a száján kapkodta a levegőt, és csak a nyilvános feltűnés-
től való félelme akadályozta meg abban, hogy futni kezdjen, 
amikor lemaradva veszélyes távolságba került tőle. Zaha-
riának azonban szerencséje volt, mert egy közlekedési lámpa 
megállította a ruganyos lábmozdulatokkal tempózó  lányt.
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Az átkelőhely előtt, a zöld fényre várakozó emberek között 
sikerült egészen közel férkőznie hozzá. Szabó Zaharia erőt 
vett magán, és megszólította. 

– Jó napot!… Szia! – mondta krákogva, amint kissé ki-
fújta magát. – Szia! – ismételte meg hangosabban. A lány 
meghallotta, hogy hozzá beszélnek. Tágra nyitott szemmel 
Za hariára nézett.

– Az előbb az áruházban találkoztunk – kezdte Zaharia. 
Várt egy kicsit, de a lány arca teljesen kifejezéstelen maradt. 
– A pénztárhoz vezető korlátnál – folytatta.

Ekkor a gépjárműoszlop előttük, az úttestre festett zá-
róvonalnál megállt. Az út túloldalán a gyalogosforgalom 
haladását szabályozó lámpa fényjelet váltott. A vigyázzál-
lásban álldogáló, piros emberi alak kialudt. Alatta egy zöld, 
mozgásban lévő embert felidézni hivatott ábra gyulladt fel, 
engedélyt adva a gyalogosoknak, hogy átkeljenek a zebrán.

Ők ketten is elindultak. Zaharia idegesen forgatta a fejét, 
kellemetlenül érintette, hogy a beszélgetésbe, melybe éppen 
csak belekezdett, az átkelés miatt kényszerű szünet ékelődik. 
Az első járművek sofőrjei, míg várakoztak, idegesen ütögették 
a kormánykereket, bosszankodva nézték a zebrán lemaradó 
gyalogosokat. Amikor átértek, Szabó Zaharia tovább folytatta 
az ismerkedést:

– Valahonnan ismerős vagy nekem. Találkoztunk már? 
– Zaharia természetesen tudta, hogy még sohasem látta a 
lányt. Valamit azonban mégis mondania kellett. – Engem 
Szabó Zahariának hívnak. Talán a színházban. Vagy a buszon 
– mondta. Remélte, végre a lány is megszólal. – Neked mi a 
neved? – kérdezte végül. 



54 

Míg Zaharia beszélt, a lány folyamatosan ingatta a fejét, 
és szabad tenyerét – másik kezében a zacskót tartotta – ta-
nácstalansága jeléül felfelé fordította. Ő lassan korcsolyázott, 
Zaharia gyorsan sétált mellette. 

– Biztosan a színházban – ismételte meg Zaharia.
– Petri Gorkának hívnak. Színházba nem járok. Esetleg 

az üzletben – mondta Petri Gorka. A hangján némi bizal-
matlanság érződött.

– Melyik üzletben? – kérdezte. Egészen közel hajolt a 
lányhoz.

– Egy virágüzletben dolgozom – mondta Petri Gorka. 
– Akkor onnan. Persze – bólogatott egyetértően Zaharia. 
– Mit akar tőlem? – kérdezte Gorka.
– Beszélgessünk – mondta Zaharia.
– Ugyan miről? – kérdezte a lány. 
– Akármiről. Amiről csak akarsz – felelte Zaharia. 
– Nem bánom – mondta végül Petri Gorka. – Tudok egy 

jó kis kávézót. Menjünk oda. 
A levegő poros volt és száraz. Egy közeli sütödéből sült hús 

és fűszerek szagát sodorta a szél. Abban a keskeny sávban, 
mely az égboltból az épületek és a fák lombjai között látszott, 
egy buggyos, rojtos szélű, Afrika alakú bárányfelhő lebegett.

A kávézó hűvös belső helyiségében foglaltak helyet. Ren-
deltek egy-egy italt, majd szokás szerint mindenféle érdek-
telen témákról kezdtek társalogni, csak azért, hogy a csönd 
hosszabb, kellemetlen beálltát elkerüljék. Aztán Petri Gorka 
megkérdezte:

– Zaharia, van ennek az egésznek bármi értelme? – Ösz-
szefont karokkal az asztalra támaszkodott, a fejét lehajtva egy 
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pillanatra felülről a saját melleire pillantott, majd Zahariára 
nézett. Szabó Zaharia talán csak zavarában komolyan vette 
a kérdést:

– Ez csak a viszonyítási alapul kiválasztott helyzettől függ. 
Az pedig, hogy mit teszel viszonyítási alappá, kizárólag tő-
led függ – válaszolt nyugodtan Zaharia. Majd közömbösen 
megkérdezte: – Egyébként mit értesz azon, hogy „értelme”? 

– Nem gondoltam volna, hogy ilyen okos vagy – mondta 
Gorka. – Azt hittem, csak fel akarsz szedni. – Úgy látszik, 
elég gyorsan összetegeződtek.

– A kettő nem zárja ki egymást – mondta mosolyogva Sza-
bó Zaharia. Kortyolt egyet a söréből. Kinézett egy pillanatra 
az ablakon, majd megkérdezte: – Tudod, mi a különbség 
alkotó és alkotás között?

– Persze – mondta habozás nélkül, incselkedve a lány.
– Nem hinném – mondta Zaharia. Gorka ivott a limo-

nádéjából, kíváncsian várta a folytatást. – Az alkotó ok. Az 
alkotás csak okozat. De ezt mindig mindenki elfelejti. – Rö-
vid szünetet tartott. – Egyik sem létezhet a másik nélkül. Az 
alkotás a hajdani alkotófolyamat tárgyi emléke. Nem több.

– Te kis okos. Cuki vagy, Zaharia. Olyan profetikus – 
mosolygott Petri Gorka. – De mi van, ha be akarsz engem 
csapni? Azért mondasz ilyeneket. – Petri Gorkát tényleg 
szórakoztatták Szabó Zaharia szavai. Eszébe sem jutott ko-
molyan venni őket. Lábait görkorcsolyástul keresztbe vetette, 
a hajával játszott.

– Igazad van. A szavak többsége cél eléréséhez használt 
eszköz. Mint a légycsapó. – Szabó Zaharia elhallgatott, 
kortyolt az italából, aztán lehajtotta a fejét, mint aki rosszul 
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érzi magát, és a poharába nézett. – Undorító ezeket a dol-
gokat kimondani – szólalt meg ismét, nyugodtabban. – Ne 
haragudj – mondta végül.

– És te, Zaharia? Te mire használod a szavakat? – kérdezte 
Gorka.

– Egymás másolatai vagyunk – mondta összefüggéstelenül, 
minden bevezetés nélkül Zaharia. – Egymás másolatai. – 
Ezután néhány percig csöndben ültek. Gorka az itallappal 
játszott.

– Holnap délután eljössz velem görkorcsolyázni? – kér-
dezte aztán Petri Gorka Szabó Zahariától.

– El – mondta valamivel vidámabban Szabó Zaharia Petri 
Gorkának.

Mindketten elfogyasztották az italukat, fi zettek, és kezük-
ben a Köszönjük a vásárlást! feliratú nejlonzacskókkal távoztak 
a kávézóból. Ekkor már alkonyodott. A napkorong az ég 
alján egy narancsízű pezsgőtablettára hasonlított.

()
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OLI FELFEDEZÉSE

Beléjük tömött gombok feszítették Oli Krull két elülső nad-
rágzsebét. Járás közben úgy érezhette, egy-egy csomó nőtt a 
combjára. A hűvös, szeles Selmó-partra tartott.

Néhány hete vásárolt egy családi házat. Ennek a háznak a 
padlásterében kartondobozokba csomagolt tárgyak egész sora 
várta porosan, pókhálósan, hogy valaki kiemelje őket a feledés 
feneketlen kútjából. Oli Krull egyik szokásos fel fedezőútján 
lelt rá a gombokra egy cipősdobozban. A ci pős  doboz egy 
szakadozott, feketévé porosodott, egérrágta kartondobozban 
rejtőzött.

A padlás barna homályát vékony fénysugarak fonálszerű 
hálózata csíkozta. A fény a tetőcserepek közötti réseken ta -
lált utat magának. Két helyütt egy-egy üveg négyszöget il-
lesztettek a cserepek közé, ezeken át valóságos fényoszlopok 
ömlöttek a padlástérbe. Az egyik ilyen fénynyaláb éppen arra 
a kartondobozra esett, amelyben a gombok is voltak. Oli 
Krull végül így fi gyelt fel a gombokat rejtő, ragasztószalaggal 
megerősített nagy kartonkockára.

Meghajolva, a pókhálókat a kezével félrehúzva odament, 
leguggolt. Felnyitotta a doboz tetejét. Kivett belőle egy törött 
üvegű petróleumlámpát, egy gázálarcot, néhány kemény 
fedelű füzetet, és még néhány tárgyat, amit nem ismert fel. 
Legalul megpillantotta a piros cipősdobozt. Kinyitotta. A 
doboz, mely valaha egy Adidas futócipőt rejthetett, színültig 
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volt különböző gombokkal. Volt benne ing-, ágynemű- és 
kabátgomb, kétlyukú és négylyukú gomb, behúzott és nyakas 
gomb, díszgomb, fém- és fémkeretes gomb, kör, háromszög, 
négyszög, de még hatszög alakú gomb is. Mindezek az összes 
elképzelhető színváltozatban.

Oli Krull belefúrta kézfejét a cipősdobozba: kellemes 
hűvösség sugárzott a mélyéről. Olyan érzés volt, mintha 
kukoricaszemekkel teli vödörbe nyúlt volna. A padlástérben 
legyek zümmögtek, a cserepeken a tetőn járkáló galambok 
karmai kopogtak, behallatszott a burukkolásuk. Aztán egy 
váratlan sugallat hatására Oli megtöltötte nadrágzsebeit a 
gombokkal. Belemarkolt a dobozba, és addig rakta, amíg 
fért. Lemászott a létrán, leporolta magát, hajából kiszedte 
a beleragadt pókhálót. Ekkor döntött úgy, hogy kimegy a 
Selmó-partra.

Üzletek, tömbházak, parkolók, szerelőműhelyek, iskolák, 
közhivatalok mellett vezetett az útja. Olykor szeme sarkából 
a kirakatok üvegén keresztülvonuló alakra pillantott, saját 
árnyas tükörképére. A járdaszéli szikkadó pocsolyákból az 
égbolt, a felhők és a fák lombjai néztek vissza rá. A Selmó 
túlpartján, egy dombon az AAA bevásárlóközpont magaso-
dott. Üvegtől csillogó szürke épülete az egész városból jól 
látható volt gőzölgő kéményeivel és óriási fényreklámjaival. 
Olinak eszébe jutott, hogy odamegy, és vásárol ezt-azt, de 
amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is illant a kedve. In-
kább a Selmó.

A folyópartra érve egy kidőlt fa vastag törzsére ült. Két 
térde között összekulcsolta a tenyerét, a vizet nézte. A par-
tot nyaldosó ezüsttarajú hullámok hangjai Oli Krullban 
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felidézték Rin Zafi rát, a barna bőrű, illatos szépséget. „Az 
lesz a legjobb – gondolta –, ha sms-t írok neki.” Farzsebéből 
előkotorta mobiltelefonját. Üzenetet írt a nőnek, találkozót 
kért tőle. A válaszra várva betért egy Selmó-parti vendéglőbe. 
Második pohár sörét iszogatta, amikor mobilja jelzett: Rin 
Zafi ra válaszolt. A nő hajlandó volt a lakásában fogadni. Oli 
öt gombbal fi zetett a pincérnek, indult Zafi rához. Délutánra 
járt az idő.

– Hiányoztam már? – kérdezte a nő. Puhán megsimogatta 
Oli Krull borotválatlan arcát.

– Így is mondhatjuk – válaszolta Oli. – Jobb lenne mind-
kettőnknek, ha hozzám költöznél. Vettem egy házat.

– Azt nem tehetem – mondta a nő. – Én nem lehetek 
csak a tiéd.

Még mindig egymással szemben álltak. Rin Zafi ra a férfi  
hajával játszott, karjával átfonta Oli nyakát. 

– Ezt azért ne mondd túl gyakran – mondta Oli Krull. 
– Kicsit rosszulesik.

Bementek a lakásba, a kanapéra ültek.
– Nyugodj meg – folytatta Rin Zafi ra. – Ma már semmi 

sem a régi. Változnak a dolgok. Ma mindent lehet.
– Ha mindent lehet, akkor semmi sem számít – ellenkezett 

a férfi , de hangja nyugodt maradt.
A nő egészen Oli mellé húzódott.
– Ne dumáljunk. Ha már eljöttél, foglalkozzunk egy-

mással.
– Na jó. Végül is miattad jöttem – mondta Oli Krull. 

Rin Zafi ra hozzásimult. Néhány pillanat alatt visszafor-
díthatatlanul belegabalyodtak a vágyak hálójába. A nő bőre 
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langyos volt, mint a frissen sült kalács. Haja illatos, mint a 
virágoskertek lágy fuvallata. Legalábbis Oli így érezte.

Az ablak előtt magasodó fa árnyéka benyúlt a szobába. Míg 
összeölelkezve feküdtek, a kanapéra vetült a lomb remegő 
árnya, az érzékek rácsainak mintáját borítva rájuk.  

Röpült az idő, az árnyékok lassú duzzadását a szem csak 
tudomásul vehette: feltartóztathatatlan és megfi gyelhetetlen 
is volt, mint a haj vagy a köröm növekedése. 

Felöltöztek, Oli menni készült.
– Dolgom van – mondta.
– Tudom, menj csak. De valamit mintha elfelejtettél vol-

na – szólt Zafi ra.
– Hát persze! – Oli Krull teletömött nadrágzsebébe nyúlt, 

és előszedett egy maréknyi gombot. – Ezeket neked adom, 
Zafi ra.

A nő kinyújtotta a karját, kinyitotta tenyerét, Oli óvatosan 
beleszórta a gombokat.

– Köszi – mondta a nő. – Pénzre számítottam, de ez is 
megteszi. Majd beváltom.

Noha az imént Oli Krull azt mondta, hogy mennie kell, 
valójában fogalma sem volt róla, hová is mehetne Zafi rától. 
Gondolatai halvány sejtésekké tompultak. Mégis elindult. 
A gombok közé préselte kezét, elégedetten nyugtázta, hogy 
még mindig rengeteg maradt. Csak ki kellett találnia, mihez 
kezd velük. De ekkor már újra a folyópartra ért. A Selmó 
fölött sirályok vitorláztak, a felhős égbolt pedig olyan színű 
volt, mint a bundás kenyér.

() 
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ROBBANÁS

1.

Tőlünk kétháznyira lakott Szacsek Ferenc. Aztán felrobban-
totta magát.

Gyakran megfordult nálunk, pontosabban a házban, 
melyben szobát béreltünk Moses Corollával. Természetesen 
nem hozzánk jött, hanem mindig a tulajjal, hajdan volt 
munkatársával, Erőss úrral akart találkozni, akivel tehát 
mi is egy házban laktunk. Szacsek látogatásai így bizonyos 
mértékig bennünket is érintettek. Mindig az udvarra nyíló 
főzőkonyhában ültek le beszélgetni, ilyenkor kénytelenek 
voltunk a szobánkban étkezni, hogy ne zavarjuk túlságosan 
Szacsek és Erőss társalgását.

Általában barna színű, könnyű anyagból készült, furcsa 
alakú karimás sapkát hordott. Pulóvert vagy kék színű dzsekit 
viselt leggyakrabban, azt a fajtát, mely valaha az állami mező-
gazdasági birtokok munkásainak, mondhatni, az egyenruhája 
volt. Szacsek Ferenc nyugdíjas volt már, amikor Mosesszel 
ideköltöztünk, és megismertük. Fekete vagy mogyorószínű 
szövetnadrágban járt, nyáron pedig rövid ujjú ingben és 
térdig érő rövidnadrágban. Orra alatt keskeny, őszes bajuszka 
díszelgett, mint egy kicsi kefepamacs. Hatvanöt–hetven év 
körül járhatott.
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Amikor átjött Erőss úrhoz, hosszú, vékony fűzfavesszőt ho-
zott magával. Mosesnek és nekem ugyanis volt egy kutyánk, 
és szabadon kószált az udvarban. Szacsek a vesszővel ijesztette 
el, amikor az vicsorogva túl közel merészkedett hozzá.

A konyhából szinte kizárólag Szacsek hangja szűrődött 
ki, ahogy fülsértő hangerővel magyarázott Erőssnek, akinek 
a szerepe – ezt Mosesszel gyorsan észrevettük – valójában 
csak abban állt, hogy egyszemélyes hallgatósága lehetett 
bőbeszédű ismerősének.

– Mindenről a huszkok tehetnek – mondogatta indulato-
san. Közben széles mozdulatokkal hadonászott a kezével. – 
Ők irányítanak mindent, a bankokat is, és azt csinálnak 
a pénzzel, amit csak akarnak. Ők irányítják a legnagyobb 
vállalatokat. Az ő kezükben van az összes újság, tévétársaság 
és közszereplő. Mindenki, aki számít. Már csak arról tudunk 
gondolkodni, bizony, Erőss úr, és ez nem túlzás, amit a 
huszkok a fejünkbe töltenek. Ezek azt csinálnak velünk, amit 
akarnak. Ők mondják meg, hogy mikor és hol lesz háború, és 
mikor lesz béke. Hogy mennyi a fi zetés, és mennyi a nyugdíj, 
hogy mit tanulnak a gyerekek az iskolában és a fi atalok az 
egyetemeken, hogy mit szabad nyilvánosan mondani, és mit 
nem. – Szacsek Ferenc szenvedélyesen beszélt, néha kiabált, 
odabentről is hallottunk mindent. De elég hamar belefáradt 
heves szónoklataiba. – Hiába, Erőss úr, mindenki a pénz 
markának szorításában kínlódik. Fel kell lázadni, más kiút 
nincs. Ahhoz, hogy újra szabadok lehessünk, el kell söpör-
nünk a huszkokat. Mit gondol erről?
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– Ezekhez a dolgokhoz én nem értek – válaszolta Erőss  egy-
kedvűen. – Jobb, ha nem ütjük az orrunkat a nagyok ügyeibe. 
Úgysem tehetünk ellenük semmit – mondta.

– Látja, Erőss úr, ez a baj! Rossz a hozzáállása! Hinnünk 
kellene saját magunkban. Azt mondja, nem tehetünk sem-
mit. Nem lenne szabad ilyen könnyen feladnunk – mondta 
Szacsek, és elhallgatott. 

Aztán néhány percig némán ültek, majd ismét ő törte  meg 
a csendet: 

– Na, én megyek. A viszontlátásra! 
Szacsek látogatásai sohasem voltak harminc percnél hosz-

szabbak. Bentről a szoba ablakán át gyakran láttam elvonulni 
alakját, amint kezében a fűzfavesszővel hazafelé tartott. He-
tente legalább egyszer meglátogatta Erősst. Idős feleségével 
élt, akivel sokszor és hangosan veszekedtek.

Moses Corolla és én egyébként mást nem is nagyon 
tudtunk Szacsekről, mint amit az imént elmondtam. Jött, 
szónokolt, kiadta a mérgét, majd távozott. A mi fi gyelmünket 
teljesen lekötötte a papagájtenyésztés. Erőss egyik üres udvari 
épületében álltak a ketrecek, akadt dolgunk éppen elég. 

Szacsek felesége, mint a jól értesült környékbéliek tudni 
vélték, régóta súlyos beteg volt. Amikor a novemberi ködök 
leereszkedtek városunkra, és a lombok rőten ellobbantak az 
ősz hideg leheletétől, végleg eltávozott közülünk. Ezután 
Szacsek egyedül élt, mígnem egy decemberi délelőttön a 
házával együtt a levegőbe röpítette magát.
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2.

Sugárzóan fényes és hideg nap volt. Az asztalra felhintett 
liszt alakzataihoz hasonló fátyolfelhők álltak mozdulatlanul a 
tiszta égbolt kékségében. Repülőgépek füstcsíkjai nyíltak szét 
a magasban fehér cipzárként, majd feloldódtak, és eltűntek.

A ketreceket takarítottam, Moses nem volt itthon, az üzleti 
ügyeinket intézte Tunemakovón, Erőss pedig a szobájában 
nézte a tévét. Összesöprögettem, és egy fekete nejlonzsák-
ba lapátoltam a ketrecek alján felhalmozódó köleshéjat és 
madárpiszkot, amikor a hatalmas robbanás bekövetkezett. 
Hasonlót korábban még sohasem hallottam. Meghűlt ben-
nem a vér. Azonnal az utcára siettem. 

Szacsek alacsony, földszintes házának teteje megrogyott, a 
tetőn egy nagy lyuk tátongott, melyből sűrű, szürke füst go -
moly gott elő. A lyuk szélén törött cseréplécek ágaskodtak. A 
ház egyik utcára néző ablaka, ami a lyuk alatt volt, kitört:  egy-
értel műnek látszott, hogy a robbanás ebben a helyiségben tör-
tént. Üvegszilánkok csillogtak az utca közepén végighúzó dó 
földúton. A lökéshullám egy párnát a szemközti házig repített. 

Természetesen azonnal csődület támadt. Nemcsak a kör-
nyéken lakók jöttek elő, hanem a járókelők is megálltak, 
autósok, kerékpárosok, mindenki, aki hallotta a szörnyű 
erejű robbanást. Én a Szacsek házával átellenben levő ház 
előtt állva aggódva fi gyeltem az események alakulását, mert 
Erőss úr háza igencsak közel volt a katasztrófa helyszínéhez. 
Vöröses-narancsszínű lángnyelvek jelentek meg a tetőszer-
kezeten füstölgő lyukban, lángok törtek elő az ablakon is. 
Kékesszürke füst szivárgott a tető ép részein a cserepek alól.
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Egy férfi  akkor mászott át Szacsek házának zöld vaskapu-
ján, amikor megfelelően biztonságos, ugyanakkor jó rálátást 
nyújtó megfi gyelőhelyemre értem, és odanéztem.

– Bemegy, hátha Szacsekon még lehet segíteni – mondta 
egy, a közelben álló idős néni.

– Értesítette valaki a tűzoltókat? – kiabálták néhányan. 
Mire többen azt felelték, hogy már közvetlenül a robbanás 
után telefonáltak, a tűzoltók bármelyik percben itt lehetnek. 
Az emberek döbbenten álltak, és nézték a füstölő, lángoló 
házat. Erőss úr is előbújt, egy kisebb csoporthoz csatlako-
zott, úgy láttam, megpróbált tőlük tájékoztatást kérni, de ők 
tanácstalanságuk jeléül csak a vállukat vonogatták.

A férfi , aki az előbb bement, rövidesen újra megjelent,  és 
azt mondta:

– Szacsek szénné égett. Gázpalackok maradványait láttam 
odabenn. Felrobbantotta magát.

Néhányan ide-oda rohangáltak a ház és a közeli útke-
reszteződés között, türelmetlenül várták a tűzoltók jöttét. A 
lángok csakhamar már a szomszédos házakat fenyegették, 
a cserepek közül előkígyózó füst percről percre erősödött.

– Hol vannak már? – kérdezgették az emberek nyugta-
lanul.

Negyed óra elteltével megérkeztek a tűzoltók két kocsival. 
Addigra már a helyszínen volt egy rendőrjárőr- és egy mentő-
egység. Az egészségügyi személyzet a lángok eloltásáig teljes 
tétlenségre ítéltetett. Az egyik rendőr, egy középkorú nő, 
azokat, akik nem a helyszín közvetlen közelében laktak, ha-
tározott hangon elküldte, hogy ne hátráltassák a szakemberek 
munkáját. A másik rendőr jegyzőkönyvet írt. Szerencsére én, 
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hiszen nagyon is közel laktam, és erről tájékoztattam a rend-
őrnőt, maradhattam, és fi gyelhettem tovább az eseményeket.

Megállt a ház előtt az egyik tűzoltóautó, a tűzoltók sü-
rögtek-forogtak a kocsi körül, üzembe helyezték a hosszú, 
szürkészöld tömlőt. Azonban a rémült közönség legnagyobb 
megdöbbenésére a tömlőből csak csöpögött a víz. Letették, 
jobbra-balra csavargatták, ám ez sem javított a helyzeten. 
Hoztak egy másik tömlőt a másik tűzoltóautóról. De a víz 
ebből is, ahelyett, hogy erős vízsugárban csillapította volna 
a lángokat, csak folydogált, csörgedezett. Aki az utcán volt, 
láthatta, hogy a tűzoltók sem rejtették véka alá felháboro-
dásukat, ingerülten mutogattak egymásnak, idegesen sza-
ladgáltak fel-alá, volt közöttük olyan, aki mintha telefonon 
próbált volna valakitől segítséget kérni. 

– Itt valami nincs rendjén – állapította meg egy néni 
komolyan, és összébb húzta magán a pulóverét. Nulla fok 
körüli lehetett a hőmérséklet, tarajosra fagyott az úton a sár.

Újabb negyedórába telt, amíg sikerült egy működőképes 
tömlőt keríteni, és a tűzoltóautó víztartályához kapcsolni, 
vagyis amíg elkezdődhetett ténylegesen az oltás. A tetőszer-
kezet legnagyobb része ekkor már beomlott, magasra csaptak 
a lángok, a környékbeliek rémülten várakoztak. Időközben 
egy újságíró is feltűnt.

Meglepően gyorsan eloltották a tüzet. A szomszédos 
épületekben nem esett jelentős kár. A mentősök elszállítot-
ták Szacsek földi maradványait. Mi pedig visszatérhettünk 
otthonainkba.
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3. (Utóhang)

Másnap az újságok hasábjain találkozhattunk az esettel. Az 
újságíró színes fényképet is készített, melyen az oltást végző 
tűzoltók, a tűzoltóautó, a füstölgő ház és a kékesfehér, ívbe 
hajló vízsugár látszik. Ám a szöveg, mely beszámolt Szacsek 
végzetes, a köznyugalmat alaposan megzavaró tettéről, elé-
gedetlenségre adott okot.

Az állt a cikkben, hogy a tűzoltók gyorsan a helyszínre 
ér tek. Mivel a tűzoltóállomás és Szacsek háza között a távol-
ság legfeljebb három kilométer, és az utat aszfaltozott városi 
úttesten tehették meg a tűzoltóautók, ez nem helytálló, 
hiszen legalább negyedórába, ha nem húsz percbe telt, míg 
megérkeztek, legalábbis a mi megítélésünk szerint, akik 
átéltük a robbanást és annak következményeit.

Úgy fogalmazott a szerző – akinek a névaláírása mindössze 
ennyi volt: MJE –, hogy „hála a tűzoltók szakszerű közbe-
lépésének, a szomszédos épületekben nem esett kár”. Több 
kifogás is emelhető ez ellen. Először is elhallgatta a tömlők 
meghibásodását és a személyzet tanácstalanságát, pedig akkor 
minden perc számított, és csak a szerencsének köszönhető, 
hogy ezt a műszaki hibát ilyen olcsón megúsztuk. Vagyis a 
„szakszerű” jelző használata mintha megalapozatlan lett volna. 
Másodszor: az, hogy Szacsek házán kívül más épületben nem 
esett kár, egyszerűen szólva nem igaz. A szomszéd házának 
tetőszerkezete, még akkor is, ha komolyabb kárt nem szen-
vedett, azért mégis megsérült; az eset után több napig ácsok 
dolgoztak a rendbetételén, mert halaszthatatlan javításokra 
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volt szükség. Úgy éreztük, hogy ezek a részletek elferdítik a 
valóságot, nem mutatnak rá a tényekre.  

De hát panaszt azért persze nem tettünk ezek miatt a pon-
tatlanságok miatt. Előfordul az ilyesmi. A megtörtént esemé-
nyeken, gondoltuk megadóan, úgysem változtatna semmit, 
ha helyreigazítást kérnénk. Talán fölösleges is néhány szó 
jelentőségét túlbecsülni. Hiszen Szacsek, akármi állt abban 
a cikkben, végül is felrobbantotta magát, menthetetlenül.

()
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EGY ZACSKÓ LÉGY

1.

– Ezeket magának hoztam – mondta Prick a könyvtárosnak, 
majd lehajolt, és matatni kezdett a táskájában. – Választhat. 
Melyiket szeretné? – kérdezte.

Prick különféle tárgyakat helyezett a széles könyvtári köl-
csönzőasztalra egy csíkos műszálas szatyorból: egy zöld fogójú 
papírvágó ollót, egy kazettás walkmant fejhallgatóval és egy 
fületlen, átlátszó nejlonzacskót, melyet különös, zöldesfekete 
szemcsés anyag töltött meg. Prick, mintha piaci árus lenne, 
álldogált a kirakott holmik mögött, várva, hogy a könyvtáros 
őrá fordítsa tekintetét a számítógép síkképernyőjéről. Kötött 
kék mellényt és fehér inget viselt.

– Mik ezek? – kérdezte a könyvtáros, amikor abbahagyta a 
billentyűk nyomkodását, és felnézett. Arckifejezése elárulta, 
hogy még a képernyő látványvilágának hatása alatt áll.

– Az ollót ismeri. Ez pedig egy Panasonic walkman. Ka-
zettás. Ma már ritkaságszámba megy – mondta Prick. – Egy 
szerkezet, amelybe hangszalagot kell illeszteni. Ide, ni. Aztán 
pedig a fülünkre tesszük ezeket a…

– Tudom. Láttam már ilyesmit – vágott közbe a könyvtá-
ros. – Azt mondja meg inkább, hogy ez, ebben a zacskóban, 
amit ide tett, micsoda – kérdezte. Szemében érdeklődés  fé nye 
csillant.
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– Ez? – kérdezte Prick. Szájszegletében halvány mosoly 
bujkált. – Kérem, ez a legérdekesebb.

– Hallgatom. – A könyvtáros, egy szemüveges, barna 
pulóvert viselő férfi , a nejlonzacskó tartalmát nézte. Állát 
tenyerébe támasztva, fürkészve pislogott.

– Ez egy zacskó légy – mondta Prick. – Saját gyűjtés.
A könyvtár főtermét, melyben fémállványok sorakoztak 

polcaikon a könyvekkel, sűrű csend töltötte meg. Ez a csend 
az utcán elhaladó gépjárművek hatására, úgy tűnt, valósággal 
áramlik, apad és duzzad. Amikor jött egy autó, visszahúzó-
dott valahová az épület belső helyiségeibe, raktáraiba, szeg-
leteibe, bemászott az asztalok, a székek alá, a mennyezetre 
tapadt, vagy a könyvekhez lapult. A motorhang megszűntével 
a csend visszaóvakodott rejtekhelyeiről, és újra birtokba vette 
napfényjárta otthonát, a könyvtár központi termét. Olvasó 
csak egy-egy lézengett imitt-amott. Majdnem teljesen üres 
volt a helyiség.

– Ismerem magát – tűnődött a könyvtáros. – Tőlünk 
szokott kölcsönözni. Nem mondta még, miért jött tulajdon-
képpen – mondta a barna pulóveres, és kérdőn felhúzta 
szemöldökét.

– Ajándékot hoztam önnek, mielőtt talán végleg elmegyek. 
Emlék. Búcsúajándék – mondta Prick. – Nem tudtam dön-
teni, ezért hát magára bízom a választást. Ezek közül egy az 
öné. Válasszon! – Prick biztató arckifejezést öltött. Újra egy 
készséges kereskedőre hasonlított. Aztán szelídebben folytat-
ta: – Persze nem szeretném, ha elhamarkodottan választana. 
Azért ezt meg kell gondolni.
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– De mégis, hová megy? – érdeklődött a könyvtáros.
– Minél messzebb. – Míg ezt mondta, arca komollyá vált. 

Keserű gondolat suhanhatott át Pricken. – Muszáj – mondta 
kedvetlenül. Néhány másodpercre megakadt a beszélgetés. A 
könyvtári csend kitágult. Utána ismét Prick ragadta magához 
a szót. Vidámabban kérdezte: – Na, melyik tetszik?  

– Hát jó. – A könyvtáros megigazította szemüvegét. Az 
elé rakott két tárgyat és az élettelen legyekkel teli nejlon-
zacskót méregette. Néhány pillanatig ajkai körül játszott az 
ujjaival, aztán így szólt: – Akkor a legyeket kérném. – Kezét 
elindította a nejlonzacskó felé, de hirtelen megakasztotta 
mozdulatát. Karja a levegőben, könyékben félig kinyújtva 
megállt. – Szabad? – kérdezte. – Tényleg az enyém?

– Hogyne. Egész nyugodtan – bátorította Prick, miközben 
bólogatott. – Hiszen mondtam, ajándék.

A könyvtáros magához húzta a csomóra kötött nejlon-
zacskót, mely tapintásra majdnem olyan volt, mint egy  puha 
kispárna. Kicsit megnyomkodta, szemügyre vette, és Prick re 
nézett. Eddigi unott arckifejezésén visszafojtott öröm su-
gár zott át.

– Köszönöm szépen – mondta, és alig láthatóan elmo-
solyodott.

– Szívesen. Sok jó könyvet kölcsönöztem innen – vála-
szolt Prick.

Az ollót és a szürke, téglatest alakú walkmant egy gyors 
kéz mozdulattal a szatyorba süllyesztette, és elköszönt.
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2.

A könyvtáros hazaért, felkapcsolta a nappaliban a tévét, majd 
leült a fotelba. Odakinn már besötétedett. A távirányítót 
nyomkodva megfelelő műsort keresett. Néhány percnyi té-
vénézés után kellemesen elbágyasztotta az egymást követő 
mozgóképek sorozata, a látványcsapda, mely a tévé képernyő-
jén keresztül a szemére vetült. 

Amikor a szokásos reklámszünet megszakította a műsort, 
amit éppen nézett – egy háborús eseményeket bemutató, 
elemző dokumentumsorozatot –, hirtelen eszébe jutott az 
ajándék, amit a könyvtárban Pricktől kapott. Válltáskájából, 
amely az előszoba fogasán lógott, kivette a legyekkel teli 
zacskót, a nappaliba ment, és visszahuppant a fotelba. Lábait 
egymáson átvetve feltette a fotel előtt álló alacsony asztalkára.

Kioldotta a zacskót lezáró szoros csomót, nyelvével meg-
nedvesítette az ajkait. A televízióból sebesen ömlő színes fé-
nyek homályosan tükröződtek a zacskó ívein, domborulatain, 
gyűrődésein. Mutató- és hüvelykujját harapófogó alakban 
tartva belenyúlt a zacskóba, kicsippentett egy legyet, a szájába 
tette. A mozdulat könnyed volt, és ismerős: ugyanígy ette a 
mazsolát és a pattogatott kukoricát is. 

Véget ért a reklámszünet, a háborús műsor folytatódott, a 
könyvtáros tekintete pedig elválaszthatatlanul a képernyőre 
forrt. Lassan, mértéktartó módon eszegetett egy rövid ideig, 
egyesével szemezgetett. De a mozdulat, mellyel szájához 
emel te az apró csemegét, percről percre egyre csak gyorsult.

Kis idő múlva már négy-öt darabot tett egyszerre a szájába, 
és úgy tűnt, rágás nélkül nyeli le őket. Nem volt megállás: 
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hamarosan félmaréknyit is magába tömött egy-egy mohó, 
türelmetlen mozdulattal. Amilyen mértékben látását foglyul 
ejtette a televízió látványcsapdája, úgy fokozódott a könyv-
táros testi éhsége.

Azonban váratlanul a nejlonzacskó sima, hideg felületéhez 
értek az ujjai, amikor újra belenyúlt. Elfogyott a légy. „A 
fe nébe. Máris megettem volna?” – gondolta csalódottan. Va-
 la meddig nézte még a tévét. Azután fogat mosott, és el ment 
lefeküdni. 

Ágya mellett, az éjjeliszekrényen egy könyv hevert. Mint-
ha egérfarok lógna a lapok közül, könyvjelző kandikált ki 
a csukott könyvből. De a könyvtáros aznap este már nem 
olvasott. Elégedetten húzta magára a takarót. Kis idő múltán 
pedig elaludt.

() 
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GERLE VOLT, GERLE NINCS

– Kérek még – mondta Zepp Rada. 
Felemeltem a műanyag fl akont, lecsavartam róla a kupakot, 
és teletöltöttem Rada poharát kiviízű üdítőitallal. A frissítőt 
italporból készítettem el. A port a palackba szórtam, vízzel 
hígítottam, végül felráztam a keveréket. Így lett kivis ital egy 
tasak fehér porból. Rendkívül édes volt, a színe pedig zöld, 
mint a mosogatószeré. 

Azonnal felhajtotta az italt, nagyot böff entett, majd meg-
szólalt:

– Kérek még.
Ahogy felém nyújtotta, az üres pohár napfénnyel telt meg, 

de hamar újra teletöltöttem zöld folyadékkal. Én nem ittam 
kivis üdítőt, mert nem szerettem. Zepp Radával egyébként 
csak ültünk a tuskókon, és beszélgettünk.

– Csókolóztál már? – kérdezte tőlem ravasz mosollyal az 
arcán. 

Nem válaszoltam.
– Pedig jó – mondta. – Kicsit csiklandós, de jó. Olyan, 

mintha apró halacska fi cánkolna a szádban. Mégis jó. És 
nem halízű.

– Egyszer majd kipróbálom – mondtam.
Zepp Rada kihúzta magát a fatuskón:
– Otthon találtam egy erotikus magazint. – Olyan hang-

nemben közölte ezt, mintha hőstettet hajtott volna végre. 
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– A ruhásszekrény alatt – folytatta. – Nők vannak benne. 
Ha eljössz, megmutatom.

– Erotikus magazin? Az mi? – kérdeztem.
– Azt szavakkal elmondani nem lehet – titkolózott Rada. 

– Csak úgy van értelme, ha nézed. 
– Kíváncsivá tettél – feleltem. – De most inkább hozom 

a puskát – mondtam, és már indultam is.
Szoktunk mi időnként lövöldözni kicsit Zepp Radával, 

ha lehetőségünk nyílik rá.
– Na végre! – ujjongott Rada. Ő is felállt, és izgalmában jár-

kálni kezdett az udvarban, mintha máris célpontokat keresne.
Kinyitottam a műhelyajtót, és az egyik szerszámospolc 

tetejéről leemeltem a légpuskát. A lövedékek egy lapos, 
hen ger alakú, zöld dobozkában voltak az egyik fi ók mélyén. 
Azokat is magamhoz vettem. 

Odakinn Rada ezúttal magát szolgálta ki: megint üdítőt 
iszogatott. Még szerencse, hogy az italpor olcsó. Ihatott ked-
vére, amennyi csak belefért. Amikor meglátta kezemben a 
puskát, mindjárt tűzbe jött.

– Lőhetek először? – kérdezte.
– Előbb én. Mégis az enyém – válaszoltam.
– Az apádé, Nikola Gagaré – javított ki Zepp Rada. 
– Akkor is én lövök előbb – jelentettem ki ellentmondást 

nem tűrő hangon. 
Rada bosszankodva félreállt, ivott néhány kortyot. Kicsit 

úgy tett, mintha már nem is érdekelné a légpuska és a lövöl-
dözés. Én azonban ismertem annyira Radát, hogy tudjam, 
csak megsértett büszkeségét leplezi hirtelen támadt, látszó-
lagos közönyével.
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Kinyitottam a zöld dobozkát, megtöltöttem a fegyvert. Fel-
 emeltem a fejem, szétnéztem. A szomszéd udvar nagy dió-
fájának lombjában egy gerlét pillantottam meg. Tíz–tizenkét 
méter távolságban lehetett. Vállamhoz emeltem a puskatust, 
és hozzászorítottam. Felemeltem a csövet. Bal szememet be-
csuktam, a célzóba néztem. A ravaszra tettem a mutatóujjam. 
Aztán meghúztam. Megrebbentek a levelek a tölténytől. 
El találtam. A gerle még megpróbált elrepülni, de néhány 
szárnycsapás után a földre hullt. Ott még vergődött, de ha-
mar mozdulatlanná dermedt.

A lövés hangjára Zepp Rada is felkapta a fejét.
– Ennek annyi – mondta. – Szép volt. – Közelebb lépett 

hozzám, a fegyver felé nyújtotta karját: – De most én jövök.
Átadtam neki a légpuskát, és egy töltényt pottyantottam 

a markába. 
– Nézzük, te mit tudsz – csipkelődtem. 
– A madarakat elijesztetted. Mégis, mire lőjek? – Gyorsan 

az asztalként használt alacsony, nagy tuskóra tette a poharát. 
Utána megtöltötte a légpuskát.

– Mit tudom én – feleltem. – Rám ne.
– Még kiérdemelheted – vágott vissza. 
Erre nem mondtam semmit. Hadd örüljön, hogy övé az 

utolsó szó. A gerlém úgyis önmagáért beszél, bármikor az 
orra alá dörgölhetem.

Zepp Rada ekkor észrevett egy macskát, a szomszéd macs-
káját, mely lassú mozdulatokkal osont a kerítésen. Egy fehér 
alapon szürke és világosbarna foltos macskát.

Rada egyet se szólt, felemelte a fegyvert, célzott, és azonnal 
lőtt. Eltalálta a macskát, az egyik hátsó combján érte a lövés. 
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Az állat leesett a kerítésről, és visítva elmenekült a szomszéd 
kertjének bokrai, virágágyásai között. 

– Azért ezt nem kellett volna, Rada – mondtam szá mon-
kérőn.

– Miért? Gerlét lehet, macskát nem? 
– A gerle, az más – válaszoltam. – A macska a szomszédé, 

a gerle nem.
– Legalább eltaláltam – mondta. – Egy-egyre állunk.
– Akkor ezennel a versenynek vége – mondtam, és kivet-

tem kezéből a puskát. Visszavittem a helyére a töltényekkel 
együtt. – Átmegyek a gerléért – szóltam oda Radának, aki 
éppen fűcsomókat rugdosott. 

Könnyedén megkapaszkodtam a dróthálós kerítésben. 
Lábamat átvetettem, felhúztam magam, és a másik oldalon 
lehuppantam a földre. A diófa alól fölszedtem a barnásszürke 
tollú gerlét. Áthajítottam a mi oldalunkra. Körívet írt le a  le -
vegőben, aztán tompán puff ant a fűben.

– Mit csinálunk evvel? – kérdezte Zepp Rada.
– Te is tudod: elássuk. 
Pontosan így is történt. Én ástam, Rada csak a lyukba 

dobta a halott madarat. A végén megtapostam a fekete földet. 
Megtöröltem a homlokomat, leültem a tuskóra, oda, ahol az 
előbb beszélgettünk. Megszomjaztam. Töltöttem magamnak 
az üdítőből, de az első kortyok után elment a kedvem az édes, 
zöld, kivis löttytől. Valamiért mégis megittam.

– Én is kérek – mondta Rada, miután ő is leült.
– Te erre nem unsz rá? – kérdeztem.
– Úgy látszik, nem. Nekem fi nom.
– Tudsz te tölteni magadnak is – mondtam.
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Zepp Rada iszogatott, én pedig némán néztem a fekete 
domborulatot a rózsabokrok mellett.

– Gerle volt, gerle nincs – motyogtam halkan.
– Tessék? Szóltál? – nézett rám Rada.
– Nem. Te csak igyál – mondtam neki. 
Egyszerűen nem volt kedvem magyarázkodni. 

()
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HA JOBBAN MEGGONDOLOM

– Mire visszajövök, ezeket rakd meg – mondta nekem két 
fonott kosár felé bökve a fejével egy barna szemű bajszos 
férfi . Térdig érő kék rövidnadrágot, piszkos, szürke, Camel 
feliratú pólót és napellenzős sapkát viselt. – Mire vársz még? 
Csipkedd magad – hadarta indulatosan. 

Határozottan úgy éreztem, hogy bizonyos felsőbbségtudat 
motoszkál a hangjában.

Az üres kosarakat feldobtam a góréba a kukoricahalom-
ra, majd felkapaszkodtam. Térdemet kellemetlenül törték, 
nyomták a kemény kukoricacsövek. A környező épületeket, 
fákat csak a góré oldalfalát képező vízszintes lécek szürke 
rácsozatán keresztül láttam. 

Egymás mellé állítottam a kosarakat, úgy, hogy odakintről 
a földön állva is el lehessen őket érni. Elkezdtem beléjük 
do bálni a kukoricát. Egyszerre négy, esetleg öt cső kukorica 
fért a markomba; az egérrágta vagy penészes csöveket félreha-
jítottam. Gyorsan haladtam, sitty-sutty megtelt mindkét 
kosár. Lemásztam a góréból.

Amikor szilárd talajt éreztem a talpam alatt, leporoltam a 
ruhámat, és szétnéztem. Az udvarban leghátul, mint óriási ké-
kesfehér hernyók, fóliasátrak álltak, három vagy négy, ahogy 
ekkora távolságból kivehettem. Közelebb egy nyitott istálló, 
melyben három tehén farát és tőgyét láttam: bojtos végű 
farkukkal csapkodták magukról a legyeket. Az istálló előtt 



81 

nagy, barna trágyadomb, melyből szalmaszálak ágaskodtak. 
Vékony erecskékben szivárgott belőle a barnásvörös trágyalé.

A góré mellett bálás szalmából rakott, megroggyant kazal 
magasodott. Az esőtől megbarnult, szétcsúszott, leomlott  bá-
lák miatt a kazal valamiképpen egy piramisromot juttatott 
eszembe. Különféle földműveléshez használatos gépek, trak-
torhoz csatlakoztatható eszközök sorakoztak a kukoricatároló 
túloldalán: eke, kaparó, borona, permetező, vetőgép, kuko-
ricarakodó gép, egy fából készült utánfutó. Kisebb eldobált 
tárgyak hevertek a földön: egy fél fazék, rozsdás patkó, cse-
répdarabkák, egy-egy elnyűtt gumiabroncs. Háziszárnyasokat 
láttam ténferegni mindenfelé: tyúkok, kacsák, gyöngyösök, 
krédlik népesítették be az udvart.

– Fogd meg a fülét, emeljük le – utasított a bajszos.
Lábujjhegyre álltam, nyújtózkodtam, de így is alig értem 

el a kukoricától púposodó kosár fülét. Megmozdítani pedig 
végképp nem bírtam. 

– Ezt sem lehet rád bízni – mondta gúnyosan. – Eredj 
odébb! – mordult rám aztán, amiért ott maradtam, és tovább 
eről ködtem.

Odébb mentem hát, ő pedig leemelte a kosarakat. A  mor-
zsolósba kellett vinni őket. Ketten kétfelől fogtuk a kosarakat, 
a bajszos egy, én két kézzel emeltem. Néhány lépés után  zsib-
badásszerű, tompa fájdalmat éreztem a karjaimban. Meg -
könnyebbülten sóhajtottam, amikor a második kosár kuko-
rica is megérkezett a morzsolósba. 

A morzsolós egy apró, homályos, poros és ellenszenves 
he lyiség volt a padlásfeljáró mellett. Rendkívül fi nom, sár-
gásszürke porréteg borított itt mindent. 
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Fogai között szűrve a szavakat úgyszólván állandóan ká-
romkodott a bajszos. Én igyekeztem engedelmeskedni neki, 
sőt még alázatos arckifejezést is erőltettem magamra, hogy 
szolgálatkésznek tűnjek fel előtte.

– Az anyja istenit a morzsolásnak! Hogy ezt is nekem kell! 
– Rövid szünet után felém fordulva folytatta: – Legközelebb 
az egészet te csinálod! Ja de persze azt nem lehet! – mondta 
tovább gúnyos fi ntorok közepette. – Mert mihez is lehet 
akkor veled kezdeni? – Ezekre a vádakra és sértésekre ter-
mészetesen nem szóltam semmit.

Beindította az elektromos kukoricamorzsolót, a fogaskere-
kek fülsiketítő hangon felnyüszítettek. A dolgom az volt, 
hogy a lemeztelenedő kukoricacsövek után megmaradó és a 
morzsoló alján kipottyanó csutkát a kukoricaszemek közül 
összegyűjtsem egy liszteszsákba. 

Nem volt fárasztó munka, viszont annál több kellemet-
lenséggel járt. Miközben a csutkáért nyúltam, a gyorsan 
pergő, röpködő kukoricaszemek undok módon, fájón rendre 
a körmeimhez ütődtek, a por pedig minduntalan köhögésre 
ingerelt. Ráadásul sietnem is kellett. 

Mire kiürült a két kosár, már szinte fuldokoltam a portól, 
mely a szemembe szállt, megtelepedett a hajamon, és megült 
a ruhán. A csutkászsákot ezután egy kerékpár csomagtartójára 
kötözte a bajszos, és elindultunk. 

Szótlanul ballagtunk, örültem, hogy társam, vagy inkább 
felettesem, legalább nem becsmérel: talán elszállt a mérge, 
talán magába fojtotta. Ő ment elöl, én mögötte nézelődtem 
az utcán. Ezután már semmi érdekes nem történt útközben, 
hacsak nem az, hogy észrevettem valamit egy fán, amiről 
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nem tudtam eldönteni, micsoda: vajon egy nejlonzacskó, 
vagy inkább egy döglött medúza? 

Medúzát korábban még nem láttam akácfán. Zacskót vi-
szont számtalanszor. Később, miután ezeken újra komolyan 
eltöprengtem, egyre bizonyosabbá vált bennem a meggyőző-
dés, hogy nem egy nejlonzacskóra hasonlító medúzát, hanem 
egy medúzára hasonlító nejlonzacskót láthattam. Bár ennek, 
ha jobban meggondolom, különösebb jelentősége nincsen.

()
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ÜZLETI ÚT

A szállítóketreceket, szám szerint hármat, a kerékpár csomag-
tartójához erősítette egy kampóban végződő gumikötéllel, így 
tolta a szállítmányt Moses Corolla. Mint pókhálóban remegő 
legyek, hunyorogtak az égbolton a hajnali csillagok. A forgó 
kerekek alatt apró kavicsok csikorogtak, a macskakövekkel 
kirakott úton meg-megdöccentek hátul a ketrecek. A haj-
nal hűvösébe fúródva borzas fekete jegenyék magasodtak a 
vasútállomás szervizépületénél.

Moses Corolla papagájtenyésztő volt. Fiatal hullámos 
papagájokat vitt Tunemakovóra, egy felvásárlóhoz. Fél ötkor 
indult a sínbusz. Az állomásépület előtt fénykúpok nyíltak a 
refl ektorokból: a szétszóródó fény halványezüst csíkot húzott 
a barna sínkígyók hátára. Egy vastag vaskorláthoz zárta a 
kerékpárt, kioldotta a gumikötelet, a lapos, széles ketreceket 
óvatosan letette. Egy-két másodpercig, míg helyüket keresték 
a madarak, néhány halk nesz, karmok kaparászása, szárnyak 
verdesése hallatszott. Egyébként meg sem nyikkantak a pa-
pa gájok. 

Moses keresztülvágott a csupasz, piszkos várótermen a 
pénz tárig, megváltotta a jegyét.

– Tunemakovóra – mondta szárazon. 
Kiment. A peronon egy kislány, aki egy idős férfi val és 

nővel, talán a nagyszüleivel álldogált, megkérdezte tőle: 
– Ezek micsodák?
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– Papagájok – felelte Moses.
– És mit csinálnak ott bent? – érdeklődött tovább a kislány, 

és a rácsozott ketrecekre mutatott.
– Várnak – mondta Moses.
A lány közelebb lépett, kíváncsian bekukucskált a ketrecek 

oldalán.
– Nem fáznak? – kérdezte.
– Van tolluk – mondta Moses.
– Szerintem azért vannak csendben, mert fáznak – mondta 

a kislány.
– Alszanak. Nem fáznak. Aki alszik, nem fázik – magya-

rázta a madártenyésztő. – Ne dugd oda az ujjad – mondta 
később fi gyelmeztetően. – Még felébreszted őket.

Az idős hölgy rászólt a kislányra, hogy ne akadékoskodjon 
tovább, menjen vissza hozzájuk, és maradjon veszteg. Ek-
kor az áprilisi hajnal távolából lüktető morajlás hallatszott. 
Közeledett a sínbusz.

Az álldogáló utasok megmozdultak: ellenőrizték a táská-
ikat, csomagjaikon megszorították a szíjakat, tövig húzták 
a cipzárakat, pénztárcájuk idomait tapogatták kabátzsebük 
mélyén.

Moses felemelte, oldalra billentette, és hóna alá fogta az 
első ketrecet, a maradék kettőt vízszintesen tartotta. A ládák 
rácsozatán kikandikált egy-egy színes farktoll, a rácsokba 
halvány rózsaszínű karmok kapaszkodtak. Lassan lengett 
előre-hátra kezében a két ketrec. Moses Corolla egy pillanatra 
úgy nézett ki, mint egy nagy serpenyős mérleg.

Az állomásépülethez közeledve hatalmas tülkölés szakadt 
fel az egérszürke sínbuszból. A jármű csikorogva lassított, 
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majd fújtatva megállt egy belső sínpáron. Az utasok, köztük 
Moses, a peronról elindultak a sínbusz felé: nehezen lépeget-
tek az egyenetlen sárgásfehér kőzúzalékon, emelgették lába-
ikat a síneknél. 

Egyik utastársa Moses segítségére sietett, amikor látta, 
milyen körülményes a felszállás a papagájtenyésztő számára: a 
sínbusz ajtajában állva átvette tőle, és beemelte a szállítmányt.

Álomhívogató bizsergéssel tagjaikban fészkelődtek az uta-
sok. Néhányan azonnal lehunyták szemüket, mások ál mosan, 
lassan pislogtak a gyenge, sárga fényben, melyet drót háló alól 
szórtak fentről az izzók.

Bordópiros műbársony huzatú, négy-öt személyes párná-
zott padok sorakoztak a szerény utastérben. Moses a ketre-
ceket a két egymással szembeni pad közé tette, egymásra tor  -
nyozta, s a gumikötéllel összekötözte őket. A sínbusz motorja
felbőgött, alig érezhetően mozgásba lendült a szerkezet. 
A  refl ektorok ernyős fénykúpjai elmaradtak a tunemakovói 
járat két kocsija mögött. 

Miután a város utolsó épületeit is elhagyták, felgyorsult 
a jármű, zökkenve-rázkódva haladt a lankás síkságon futó 
síneken. Az ég aljára ekkor már keskeny, világos csíkot húzott 
a horizont mögül felfutó napfény.

Feltűnt a jegykezelő, Moses odanyújtotta neki a jegyét. A 
padlón magasodó három ketrecen megakadt a kalauz szeme.

– Ezek? – kérdezte.
– Papagájok – felelte Moses. – Nem lesz velük gond – 

mondta barátságosan.
– Nem szoktunk állatokat felengedni – mondta rosszallóan 

a kalauz, és igazított egyet sötétkék egyensapkáján.
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– A ketrecbe piszkítanak – magyarázta a tenyésztő.
– Ajánlom is, hogy oda szarjanak, különben repülhetnek. 

– A fenyegető szavak után a kalauz halkabban hozzátette: – 
És? Hová viszi ezeket?

– Piacra. Eladni – válaszolt Moses.
– Ennyit? Ki vesz meg ennyi papagájt? – hitetlenkedett 

a jegyellenőr.
– Felvásárolják őket. Gyógyászati célokra.
– Ugyan. Ilyenről még nem hallottam. Mit gyógyítanak 

ezekkel?
– Azt nem tudom – mondta Moses. – A vérüket hasz-

nálják.
– Jól fi zetnek érte? – kérdezte a kalauz.
– Keveset – mondta kelletlenül Moses.
– Aztán megmondtam: ne legyen a papagájaival semmi 

gond. Különben én kerülök bajba – mondta végül a magas, 
szikár ellenőr, és továbbment.

– Nem lesz – szólt utána a papagájtenyésztő.
Nyolc–tíz utas lehetett a kocsiban. A vasúti jármű állandó, 

ritmusos, de váltakozó erősségű zökkenéseivel együtt  hul-
lámoztak ültükben le és fel. Az utasok mozgása olyan be-
nyomást keltett, mintha lovagolnának. 

Többeket elnyomott az álom. Sűrű pislogások után Moses 
Corolla szemhéjai is elnehezültek: az ismétlődő zökkenések 
egyforma hangja egyre távolibbnak tűnt, aztán oldalra billent 
a feje, elszundított. 

Már világosodott, mikor újra kinyitotta a szemét. A hullá-
mos papagájok is éberebben mocorogtak, sőt csiripeltek. Ki-
nézett a maszatos ablakon. A sínbusz egy falu mellett  haladt 
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el éppen. Gyümölcsfák álltak a házak ablakszemei előtt,  az 
udvarokban rendre traktorok, szalmakazlak, istállók és rak-
tárépületek sorakoztak. Ezüstösen csillogott a falu temp-
lo mának tornya a reggeli napsütésben. Aztán véget ért a 
falu, elmaradtak a sínbusz ablakában az akácfák mögé bújó 
alacsony, cserép trapézsapkás házak.

Míg Moses aludt, vele szemben leült egy idős, fejkendős 
néni.

– A maga madarai? – kérdezte. – Nem szűk nekik a ketrec?
– Elférnek – mondta Moses.
– Eltörhet a szárnyuk, a lábuk – folytatta a néni. 
– Tunemakovóra megy? – kérdezte Moses. Különösebben 

nem volt kedve magyarázkodni.
– Oda hát – mondta a néni. – De én sem egyedül utazom 

– tette hozzá, és egy pici kerekes kocsi felé intett a fejével, 
melyre egy alaposan megrakott kosár volt erősítve. – Túró 
és tejföl. Már tizenhat éve árulok a tunemakovói tejpiacon 
– mondta határozottan. – Maga nem jár ilyen régóta, ugye?

– Nem. Csak amikor összejön ezekből egy-két ládára való.
– Kinek adja el ezeket?
– Orvosság lesz belőlük. A papagájvérből.
– Micsoda? – csapta össze csodálkozásában két tenyerét 

az idős asszony. – Azt hittem, dísznek való.
– Annak is jó – mondta Moses Corolla. – De a gyógy-

szergyárak felvásárlói az összeset megveszik. 
– Hát, ezt nem gondoltam volna – mondta a néni, és  meg-

igazította fejkendője csomóját az álla alatt. Kételkedő fi nto-
rokat vágott. A továbbiakban az ablakon keresztül bámult 
kifelé, nem szólalt meg. A néni ásított egyet, szája elé emelte 
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kezét: ráncos, redős kézfején kidagadtak az erek, mintha 
giliszták másztak volna a bőre alá.

Tunemakovó felé közeledve, mintha sorsukat előre meg-
érezték volna, a papagájricsaj felerősödött. A sínbusz lassí-
tani kezdett, hosszabbá nyúlt a szünet két zökkenés között. 
Hamarosan feltűntek Tunemakovó ipari negyedének szürke, 
piszkos téglaépületei, kéményei, majd az állomás. Le szálltak.

Moses Corolla taxival vágott neki a piachoz vezető útnak. 
A sofőr kissé idegenkedett a szokatlan szállítmány láttán, de 
némi többletköltséget felszámítva végül beleegyezett, hogy a 
csomagtartóban helyezzék el a szállítóketreceket.

Moses nem először járt itt, tudta, hová kell mennie, mi -
után kiszállt a taxiból. A papagájfelvásárló kamionja, egy fe hér 
Iveco, egy piac melletti kis utcácskában parkolt. Egyéb ként 
is könnyen rá lehetett találni: ontotta magából a madárcsi-
csergést a koszos, zöldesszürke ponyva alól.

A kisteherautó kabinjából előkerült a kupec. 
– Mennyit hozott? – kérdezte.
– Százharmincötöt – mondta Moses.
– Majd átszámoljuk – vágta rá, míg a ketreceket szem-

ügyre vette. – Kettőötvenet tudok értük adni. Most ez az 
ár – mondta érdektelen, közönyös arccal.

– Három alatt nem eladó – mondta Moses.
Egyik kezével a legfelső ketrecen támaszkodott, ujjaival, 

mintha zongorabillentyűkön játszana, idegesen kopogott.
– Tele vagyok hullámos papagájokkal. Mindenki ezt 

hozza. – A kupec a teherautó rakterében egymásra halmo-
zott temérdek szállítóketrec felé intett. – Nézzen csak be 
– mond ta. Rövid ideig hallgattak mindketten, aztán újra a 
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felvásárló szólalt meg: – Kettőhatvan. De akkor legközelebb 
is hozzám jön.

– Kettőnyolcvan. Még a takarmány árát sem kapom vissza 
– próbált alkudozni Moses Corolla, de már sejtette, hogy 
hamarosan engedni kényszerül. 

Dzsekije belső zsebéből egy csomó pénzt húzott elő a 
papagájkupec, a nadrágzsebéből pedig egy számológépet. 

– Kettő-hetven, száz-harminc-öt – mondta lassan tagolva 
a szavakat, míg a számokat beütögette a digitális számo-
lógépbe. – Az háromszázhatvannégy és fél. Itt van, adok 
háromszázhetvenet az összes állatért.

Moses Corolla önbizalma, alkukedve a készpénz láttán 
végképp elszállt. Elfogadta az ajánlatot.

– Háromszázhetven az összesért. Rendben – mondta. 
A sikeres üzletkötés tudatában a büszkeség felemelő érzése 
töltötte el.

A felvásárló előhalászta saját, üres ketreceit a teherautó bel -
sejéből. Benyúlt a madarakkal teli ládákba, és gyakorlott moz-
dulatokkal átrakta őket. E művelet közben suttogva számlál- 
ta az árut: „Tíz… húsz… hetven… százharminc… százhar-
mincöt.” Aztán hangosan, immár Mosesnek címezve a szavakat: 

– Százharmincöt. – Újra előhalászta a pénzköteget. – Száz 
– mondta, és Moses kezébe nyomott néhány papírpénzt. 
– Kétszáz. – Megismételte a mozdulatot. Moses Corolla 
tartotta a markát. – Háromszáz… háromszázhetven.

A papagájtenyésztő egy pillanatig nézte a pénzt, aztán 
gyorsan átszámolta. A kupec felkapaszkodott a raktérbe,  meg-
felelő helyet keresett az újonnan érkezett szállítmánynak. 
Tett-vett, igazgatta a ketreceket.
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Moses még egyszer rápillantott a fehér Ivecóra, felvette az 
üres ketreceit. Már majdnem elindult, amikor hirtelen  eszé-
be jutott valami:

– Mondja csak – kiabált fel a madárcsicsergéstől hangos 
kamionra –, miféle gyógyszer készül a madarakból?

– Valami hajhullás ellen. Legalábbis nekem ezt mondták 
– mondta a felvásárló. Aztán hamar lemászott, és eltűnt a 
ház udvarában, amely előtt az Iveco parkolt.

Dolga végeztével tanácstalanság kerítette hatalmába Moses 
Corollát. Vajon azonnal az állomásra menjen, és hazain-
duljon? Rövid ideig tartott a bizonytalanság, üresen korgó 
gyomra jelezte a további útirányt.

A tunemakovói piac területét zöld rácskerítés határolta. 
Tájékoztató tábla állt a bejárat mellett: Tunemakovói Városi 
Piac. Átható halszag lengett a levegőben. Műanyag teknők-
ben hevertek a halak, az egyik asztalon egy hatalmas akvá-
riumban elképesztő összezsúfoltságban pontyok vergődtek. 
Tátogó halszájak, megvillanó, üveggolyószerű halszemek, 
uszonyok nyomódtak az üvegláda falához. Mintha nem is 
több tucat élőlény szenvedne benne, hanem egyetlen szerve-
zet, egyetlen élő massza csapkodná a zöldes vizet. Mérlegek 
függtek itt is, ott is, az egyik árus épp kettévágott egy halat, 
amikor Moses elhaladt előtte.

Moses Corolla ezután egy magas, fedett csarnokba ért, 
ahol különféle háztartási cikkek, elektronikai berendezések 
és szerszámok töltötték meg az asztalokat. Végre feltűnt egy 
pékség is. A ketreceket a lába mellé tette, vásárolt két szalá-
mis-zöldséges szendvicset. Már csak alkalmas helyet kellett 
keresni az elfogyasztásukhoz.
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A piac melletti parkoló egyik csöndesebb, a forgalomtól 
távolabb eső szegletében a ketrecekre ült, és hozzálátott az 
evéshez. Szélfútta nejlonzacskók köröztek odafönn, az úton 
színes járműoszlop hömpölygött zajosan. 

Miután végzett, felnyalábolta az üres szállítóketreceket, 
a rácsokon és a ládák belsejében tollpihék, és visszaindult 
az állomásra.

A vasúti pályaudvar állomásépületének bejáratát délelőtt 
tizenegykor lépte át Moses Corolla. A jegypénztár barna 
pultjához lépett, egy piciny ablakon megvette a sínbuszjegyet. 
Kiment a peronra, leült egy padra. Nézelődött. Mi mást is 
csinálhatott volna a tunemakovói állomáson? 

Színes képekkel és szavakkal telefi rkált veszteglő teherva-
gonokat látott, kék egyenruhás vasutasokat, várakozó, nyug-
talan embereket. Olykor recsegve megszólalt és érthetetlenül 
mondott valamit a hangosbeszélő.

Már csak várni kellett. De azt, hogy mennyit, hiszen  sín-
buszra szólt Moses jegye, még körülbelül is nehéz lett vol-
na megbecsülni. A párhuzamos vezetékeken kapaszkodó 
galambok olyanok, villant át a felismerés Moses Corollán, 
mint a kottafüzetbe írt hangjegyek. Ezen néhány pillanatig 
el tű nödött. Aztán várakozott tovább, mintha mi sem történt 
volna.

()
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CSILLAGOKKAL MÉG NEM PRÓBÁLTAM

– Valamit azért mégiscsak ki kellene találni. Ez így elég unal-
mas – mondta Szarvas Kimi. 

Gyertyaláng lobogtatta a konyha árnyait. A gyertya egy  pá-
lin káskupicában állt a kék-fehér kockás abrosszal letakart asz-
tal közepén. Kimin kívül a törpe Medion Kopper és Nikola 
Gagar üldögélt a lassan lengő homályban. Sárgásbarna fény 
játszott mindhármójuk arcán. Elment az áram.

Nikola Gagar türelmetlenül dobolt ujjaival az asztalon.
– Egyszerűen nem hiszem el – mondta. – Elegem van  eb-

ből. Tévét akarok nézni. – Előtört belőle a kérdés: – Mit lehet 
ilyenkor csinálni?   

Hüvelyk- és mutatóujjával egymás után háromszor szétsi-
mította a bajszát. Összeszorított szájjal, duzzogva kinézett  az 
ablakon a koromfekete éjszakába. Közvetlenül az ablak előtt 
állt az asztal. 

– Ne panaszkodj – szólalt meg Medion Kopper, aki az 
asztal közepénél ült. – Mesélj inkább a légpuskádról valamit. 
Hogy is szerezted? – kérdezte érdeklődve.

– Tényleg – mondta felélénkülve Szarvas Kimi –, neked 
volt egy légpuskád. Megvan még? – A láng remegni kezdett, 
Kimi ült legközelebb a gyertyához.

Gagar továbbra is kifelé nézett.
– Akkor vettem, amikor Bornilióban jártam. Kamion-

sofőr voltam egy bútorgyárnál – mondta Gagar. Az ablak 



96 

fekete négyszögének közepén tükröződött a fénykoszorús 
gyertyaláng. 

– Mikor volt ez? – kérdezte Medion, a törpe.
Megrándult egy apró izom Gagar arcán. Kissé kitátotta a 

száját, és ügyesen megmozgatta jobbra-balra a bajszát. 
– Úgy harminc éve. Nem emlékszem pontosan – vála-

szolta. 
– Beszélj már! – kérlelte Szarvas Kimi. – Most van időnk. 
– Jó – mondta Gagar. – De aztán ti következtek.
– Ma este mindenki mond valamit – jelentette be Medion 

mosolyogva. 
– Ebben megállapodhatunk – bólinott Szarvas Kimi. – 

Hadd halljuk, Gagar! Rajta! 
Nikola Gagar felállt, a hűtőszekrényhez lépett. Kopott, kék 

farmernadrág volt rajta és egy sötétkék sávokkal vízszintesen 
csíkozott fehér pulóver. Egy dobozos sört tett az asztalra. 
Visszaült. Ahogy kibontotta, a sör hangosan felszisszent. 
Gagar ropogva lepattintotta a fülecskét a henger alakú doboz-
ról, a hamutartóba dobta. Szarvas Kimi az asztal túloldalán 
előhalászott a zsebéből egy gyűrött, puha cigarettásdobozt. 
A tenyeréhez ütögette, míg elő nem bújt belőle egy szál ciga-
retta. Utána a gyertyalánghoz hajolt, meggyújtotta. Kavargó, 
szürke felleg fátylazta az arcát. 

– Már mondtam, Bornilióban vettem. Egy fegyverüzlet-
ben. Biliárdasztalokat szállítottam. Kirakodtuk őket, aztán 
sétálgattam, kószáltam a városban. Megláttam egy kirakat-
ban, bementem, és megvettem. Nem kellett hozzá semmilyen 
engedély.
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– És itthon mihez kezdtél vele? – Szarvas Kimi a szék 
támlájához feszítette a hátát. Cipzáras, szürke melegítőfelsőt 
viselt. Bal kezével az asztalon könyökölt, a másikban füstöl-
gött a cigaretta. – Miért vetted egyáltalán?

– Hogy miért volt rá szükségem? – gondolkodott el Gagar. 
– Hát, csak úgy. Abban az időben elég sok westernfi lmet 
néztem. Megtetszett a lövöldözés. Volt egy kevés pénzem 
is. Ki akartam próbálni. – Simogatta, igazgatta kicsit a baj-
szát, majd folytatta: – Otthon aztán felmásztam a tetőre, és 
lövöldöztem a gerlékre, galambokra, verebekre, ami éppen 
volt, vagy közönséges tárgyakra, üres kólásüvegre, alumínium 
sö rösdöbozra, mint ez – fejével az előtte álló italosdoboz 
felé bökött –, saját gyártású céltáblára, vagy például almára, 
körtére, paradicsomra. Bármire. – Nikola Gagar kortyolt az 
italából, és az imbolygó, apró lángba révedt. Aztán mohón 
ivott még egyet. – Ma semmire sem használom – folytatta. 
Hirtelen és az előbbieknél hangosabban tette hozzá: – Á, igen. 
Egyszer viccből lőttem vele egy kerékpárost. De akkor részeg 
voltam. – Nikola Gagar húzott egyet az alumíniumdobozból. 

Medion Kopper és Szarvas Kimi érdeklődve hallgatott a 
folytatásra várva. A levegő mozdulatlan volt néhány másod-
percig: a láng kiegyenesedett, felfelé kissé megnyúlt.

– A tetőn ültem, iszogattam. A puska a térdeimen átvetve 
nálam volt, mint akkoriban mindig. Hátha kell. Feltűnt az 
úton egy kerékpározó fazon. Nem ismertem. Adtam neki 
egyet. A combjába. Még csak le sem esett. Nem nagy ügy. 

– De miért csináltad, Gagar? Mit ártott neked az a bicajos? 
– kérdezte Medion Kopper.

– Semmit. Részeg voltam.
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–    Aha – bólintott a törpe. – Értem. És aztán mi történt?
– Fogalmam sem volt az egészről. Nem tudom, mi lett 

vele később. Csak túlélte valahogy. Egy légpuska nem halálos.
– Azért bennünket nem fogsz bántani, ugye? –  kérdezte 

nevetgélve Kimi. 
Nikola Gagar végigsimított a bajszán, a saját arcát kezdte 

tapogatni. Mintha azt vizsgálná, mennyire borostás. Aztán 
átnézett az asztal túloldalára, Kimire.

– Most halljunk valamit tőled! – mondta. 
– Nem is tudom, mit mondhatnék – szólalt meg Kimi. 

Imbolyogni-fi cánkolni kezdett a láng, ahogy a szavai meg-
mozgatták a levegőt. 

– Te azért csak mondjad – biztatta Medion Kopper, akinek 
a feje alig ért fel az asztal síkjáig. Két tömzsi kézfejével hol 
az asztal lapját markolta, hol a szék ülőkéjét támasztotta a 
combja mellett. – Na, mi jutott eszedbe? 

Nikola Gagar a fejét vakarászta. Az italát lötyögtette-rá-
zogatta. Nem szólt.

– Gyerekkoromban egyszer kaptam egy távcsövet. Kék 
színű volt. A gyerekszobámban állt az erkélyajtó előtt, az 
ágyam mellett. Kezdetben önkívületben voltam a boldog-
ságtól, hogy megkaptam, amire vágytam – Szarvas Kimi 
mo solyogva Medion Kopperre és Gagarra nézett. – Tudjátok, 
milyenek a gyerekek.

Medion Kopper némán biccentett. Gagar nem nézett Ki-
mi re, maga elé bámult, de felhúzott szemöldökkel, éberen 
fi gyelt.

– Persze csak egy egyszerű távcső volt. A város távoli épü-
leteit pásztáztam vele, a városon kívüli tájat, vagy alkalom-
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adtán a holdat. Ilyenkor kivittem az állványos távcsövet az 
erkélyünkre, és ráirányítottam találomra valamire, ami elég 
messze volt ahhoz, hogy szabad szemmel ne lássam jól, de 
azért felébressze a kíváncsiságomat. A város határán túli dom-
bokat és facsoportokat néztem, a hatalmas villanypóznákat, 
melyek óriásrovarokra emlékeztettek; az őzeket, amint kis 
csoportban kószálnak a földeken, a traktorokat, a Selmón 
felhajózó uszályokat vagy kis csónakokat, a Selmó hídján 
keresztülszáguldó cukorrépa-szállító teherautók karavánját. 
De ha úgy alakult, horgászokat is a távcső elé vettem, és velük 
együtt vártam a kapást.  

Szarvas Kimi valahová a konyha sötét, homályba vesző 
részébe tekintett. Elmerült az emlékeiben, olyan arcot vá-
gott, mintha magában beszélne. Társairól olykor talán meg 
is feledkezett.

– Legszívesebben mégis a felhőket néztem. Távcsővel és 
szabad szemmel egyaránt. Tudjátok, talán nincs is két egy-
forma felhő. A felhők állandóan változnak. Amire egyszer 
ráismersz, mint körte alakúra, utána rögtön polippá változik. 
Ami kiskacsa alakú volt, fenyőfává vagy ha mássá nem, hát 
megrágott és kiköpött rágógumivá alakul át.    

– Láttunk már mi is egy-két felhőt életünkben – szólalt 
meg Gagar. – De távcsővel a felhőket? Ilyenről eddig nem 
hallottam – tette hozzá. 

– Miért ne? Jó kis távcső volt ez – mondta Kimi. – De  sza-
bad szemmel is imádtam nézni őket. A felhővilágot. Egész 
délutánokat ültem az erkélyünkön a székemben, és fi gyeltem 
a kitáruló égbolton úszó, magányosan vándorló vagy csopor-
tos, alacsonyan szálló vagy a magasban lebegő alakzatokat; a 
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gyorsan tovasuhanókat és a mozdulatlan, fehér sziklatömb-
ként tornyosulókat.

Kimi elnyomta a cigarettáját. A parázs sisteregve hullott 
szét az üveg hamutartón. Oldalra simította a haját, és széj-
jelnézett a konyhában, mintha nem is a helyiségben, hanem 
a gondolatai, emlékei között keresett volna valamit.

– A felhők először név nélküliek. Amikor megpillantasz 
egy felhőt, még nincsen neve. Feltűnik, majd a megfi gye-
lőtől meghatározást, nevet kap. A felhővilág összes lényét, 
jelenségét, tárgyát én vetítem a formátlanságba. A felhő az 
alapanyag, én vagyok a szobrász, a névadás a véső. De a felhők 
szüntelenül alakulnak: minden szó csak a kimondás pillana-
tában igaz, mert elnevező és elnevezett is állandóan változik.  

– Ugyanaz a felhő nem ugyanazt jelenti két különböző 
megfi gyelőnek – szólt Medion Kopper. – Ezt már én is ész-
revettem. – Arca furcsán sugárzott a hullámzó sárgásbarna 
gyertyafényben. 

– Pontosan – mondta Szarvas Kimi. Állát a tenyerébe  tá-
masz totta. – De ezekre a dolgokra csak most jöttem rá. Most, 
ahogy visszaemlékeztem. – Elhallgatott. Aztán pedig, mintha 
felfedezett volna valamit, csillogó szemekkel a másik kettőre 
nézett. – Ez éppen olyan, mint…

– Nem olyan – vágott közbe gorombán Gagar. – Külön-
ben is, mióta lettél ilyen okos? – Gagar úgy tett, mint akit a 
továbbiakban már nem érdekel, mit mond Kimi.

– A felhők alaktalan formák. Az alakzatok igazából  ben-
nünk vannak. – Szarvas Kimi megértett valamit. Aztán el-
hallgatott. 
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A törpét szintén elgondolkodtatta, amit mondott. A moz-
dulatlan, függőleges lángba meredve, hunyorogva mérlegelte 
a hallottakat. Nikola Gagar a borostáját és a bajszát nyomo-
gatta, húzogatta. Most is kifelé nézett a sötét ablakon, de az 
eddiginél idegesebben mozgatta arcizmait, furcsa fi ntorokat 
vágott. Ujjai a sörösdobozt kocogtatták. 

– Miért nem tartottad meg magadnak a felfedezésedet? 
Hm? – Keményen Kimire nézett, aki nem válaszolt. – Az 
ilyen dolgokat nem szokás kimondani. Ezt igazán tudhatnád 
– mondta Gagar, és ivott.

– Nekem tetszett. Érdekes történet, érdekes gondolat – 
mondta Medion Kopper. 

A láng alól időnként áttetsző viaszkönnyek csordultak ki, 
és pillanatok alatt fehér szemölccsé keményedtek a gyertya 
testén. A kicsiny konyhában, ahol hárman ültek az asztalnál, 
barna tömbként húzódott a fal mentén a konyhaszekrénysor. 
Szürkének látszott a fehér villanytűzhely. Füst kavargott a 
levegőben. Amikor nem beszéltek, az átható, sűrű csend 
szinte zúgássá nehezült. Medion Kopper következett.

– Kimi története felidézett bennem valamit. Néhány évvel 
ezelőtt történt. Ugyanígy elment az áram azon az éjszakán, 
mint most. Egyedül voltam otthon. Eszembe jutott, hogy 
kimegyek az udvarra, nézhetném a csillagokat. Derült volt 
az éjszaka. Egy óriási fa csillagokat termő hatalmas lombja-
ként borult fölém az égbolt. Ott álltam, és hosszú órákon 
át néztem ámulva a csillagokat. Ha nem megy el az áram, 
sohasem tűnik föl a ragyogó égbolt a maga mérhetetlensé-
gében. – Medion Kopper Szarvas Kimire nézett, aki újabb 
cigarettával a szájában hallgatta. – Ez olyan volt nekem, mint 



103 

neked a felhők. Arról jutott eszembe. Összekötve a pislákoló 
pontokat mindenféle alakzatokat rajzoltam ki magamnak. 
Emlékszem, esernyőt, szánkót, három, egymással játszó 
macskát, talpas pezsgőspoharat meg minden eff élét láttam. 
Pont úgy, mint te. Minél tovább néztem, annál több alak-
zat tűnt föl. – Elgondolkodott. – Csak azt láthattam, amit 
valamiért látni akartam.

– Rokon lelkek vagytok – mondta Nikola Gagar, és gú-
nyos fi ntorra húzta a száját. – Fejezzétek már be. Ennél még 
a csönd is jobb. 

Újra elhallgattak egy percre, Szarvas Kimiből pedig szinte 
kitörtek a szavak: 

– Tényleg! Most miért nem megyünk ki? Nézzük meg a 
csillagokat. 

– Kimehetünk. – Medion Kopper máris lehuppant a 
székről, kinyitotta a konyhaajtót, onnan nézett vissza Kimire. 
– Na, jössz? – Aztán Nikola Gagarhoz: – Gagar, gyere!

– Köszönöm, ezt kihagyom – mondta mogorván Gagar.
– Csillagokkal még nem próbáltam. Biztosan jó lesz. – 

Szarvas Kimi felállt, kinyújtóztatta a karjait, és követte a 
szaporán lépegető törpét a sötét előszobába. Kibotorkáltak 
az udvarra. Nikola Gagar ott maradt ültében. Kifelé nézett, 
és sörözgetett a gyertyafényben. Várta, hogy megjöjjön az 
áram, és nézhesse a tévét. Őt nem érdekelték a csillagok.

()  
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KÁVÉSZÜNET

Lea Horol a posta személyzeti pihenőhelyiségében kávézott. 
A csészéből hullámokban kávégőz szállt fel, mint egy hal-
ványszürke lángnyelv. Marcel Kolos volt még a világossárga 
falú pihenőben. A kisasztal túloldalán ült, cigarettát tartott 
az ujjai között. Igyekezett a résnyire nyitott ablakon kifújni 
a füstöt.

– Tíz óra hét perc – mondta Marcel Kolos.
Lea Horol felemelte a csészét, óvatosan belefújt. A ká-

végőz felcsapódott, kortyolt egyet. Egy kimért mozdulattal 
visszatette a csészét az asztalra. Megigazította a szemüvegét.

– Na és? – kérdezte.
– Tíz harmincig van még egy kis idő – válaszolta Marcel 

Kolos. – Foglalkozhatnánk egymással. – Nem nézett a nőre, 
míg beszélt. A kifújt füst útját fi gyelte: ahogy felszívódik 
a levegőben, és láthatatlanná válik. Kis szünet után már a 
nőhöz intézte szavait: – Van kedved? – kérdezte.

– Nem is tudom… – Lea Horol elkezdett játszani egyik 
hajtincsével. Az ujjai körül csavargatta. Kortyolt a kávéból. 
Izegni-mozogni kezdett a széken. – Jó. De siessünk – mondta 
végül.

Marcel Kolos elnyomta a cigarettát, megkerülte az asztalt, 
és odalépett Lea Horol mellé. A nő felállt. Mindjárt össze-
tapadtak az ajkaik, a férfi  elkezdte tapogatni, simogatni Lea 
Horol testét. A fenekét, a derekát, a melleit.
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– Várj! – szólalt meg a nő.
– Mi az? – kérdezte Marcel Kolos.
– A szemüvegem – mondta. Levette, és az asztalra tette.
Gyorsan levetkőztek, ruháikat ledobták, és a padlón 

folytatták. Kintről behallatszott a szabályos időközönként 
felhangzó galambburukkolás, a közeli aszfaltúton suhanó 
gépjárművek berregése, a kerekek alatt ropogó salak hangja. 

A két testből sóhajok és visszafojtott nyögések szakadtak 
fel. Lea Horol időnként egy-egy óvatlan mozdulatával taszí-
tott a széken, vagy hozzáért az asztal lábához: megzörrent a 
csésze, a cukortartó fedele megremegett.

Amilyen gyorsan fellángolt, olyan gyorsan el is lobbant 
bennük a vágy. Feltápászkodtak. Marcel Kolos felsegítette 
a nőt. Lea Horol teste néhol szinte porcelánfehérnek tűnt a 
ráeső napfény miatt. Magukra öltötték a ruháikat. A nő egy 
apró tükörben fi gyelve magát, amit a táskájából húzott elő, 
megigazította a haját. Feltette a szemüvegét. Időközben a férfi  
is elhelyezkedett korábbi ülőhelyén. A karórájára pillantott. 
Lea Horol a sminkjét nézegette jobbra-balra forgatva a ké-
zitükröt. Aztán megszólalt:

– Mennyi az idő?
– Tíz huszonnégy – mondta Marcel Kolos. A dobozból 

előhúzott egy cigarettát, meggyújtotta.
Lea Horol visszatette a tükröt a táskájába. A nadrágja 

ráncait simítgatta. Aztán az asztalra tévedt a tekintete. 
– Még kávém is maradt – szólt a kellemes meglepetés  hang-

ján. Felemelte a csészét, és egy hajtásra kiitta az italt. –  Ki 
sem hűlt – mondta. 
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A férfi  kifelé nézett az ablakon. Lea Horol rápillantott, 
aztán üres tekintettel révedt maga elé. Néhány perc így múlt 
el. Marcel Kolos elszívta a cigarettát. Az órájára pillantott. 

– Tíz harminckettő – mondta. 
A nő sóhajtott egyet. – Gyerünk – szólalt meg kis szünet 

után. Mindketten felálltak.
– A gyerekek? Jól vannak? – kérdezte váratlanul Marcel 

Kolos.
– Persze. De miért? – érdeklődött a nő.
– Csak úgy. Mit kérdezzek? – mondta a férfi , és elbigy-

gyesztette a száját. 
Behúzták maguk mögött a személyzeti pihenőhelyiség 

ajtaját. Végigsétáltak a folyosón. Cipőik kopogtak a padlón. 
Lea Horol elfoglalta helyét a Befi zetések, Átutalások feliratú 
üvegtábla mögött, a számítógépe mellett. Marcel Kolos 
kinyitotta a posta kulcsra zárt bejárati ajtaját. A kávészünet 
véget ért. Az odakinn összegyűlt nyolc–tíz ember mozgolódni 
kezdett. Lassan, sorban beléptek a posta előcsarnokába.

– Jó napot! Miben segíthetek? – mondta Lea Horol az 
idős néninek, aki először a pulthoz lépett.

Amikor a férfi  a saját helyére igyekezve megkerülte őt, 
gyengéden a vállához érintette a tenyerét, és a fülébe súgta: 

– Holnap is lesz kávészünet, kedves kolléganő. 

() 
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ZSEBPÉNZ

Kazimir szólt, hogy legyek a segítségére nyulai levágásában. 
Jó barátok voltunk, nem utasíthattam el. 

A nyulakat saját készítésű ketrecekben tartotta Kaz. A nős-
tények egy átalakított és kibővített könyvszekrényben éltek. 
Kazimir fémkereteket hegesztett, majd apró szemű dróthálót 
erősített a keretek közé. Zsanérokkal rögzítette az ajtókat. Öt 
polca volt a szekrénynek: öt szinten öt anyaállat élt benne. 
A szekrény oldalába Kaz nyílásokat vágott. Ezeken keresztül 
az állatok a le- és felhelyezhető ládába jutottak, amelyben a 
kellő időben megépíthették fészküket kicsinyeik számára.   

A baknyúl egy bölcsőben élt. Kaz téglákkal támasztotta 
meg a régi fa bölcső ívelt talpait, egy kettétört asztallap fe-
küdt a tetején.

A serdülő nyulak egy autók motorháztetőiből összeállí-
tott tákolmányban növekedtek. Kaz apja autószerelő volt. 
A motorháztetőket beásta a földbe úgy, hogy a különböző 
típusú járművektől származó karosszériarészek nagyjából egy 
szintbe kerüljenek. A föld fölötti rész megbízható kerítést 
alkotott. Négy tető képezte a karám oldalát, egy ötödik a 
tetejét. Leleményes fi ú volt az én Kazimir barátom. 

Érkezésemkor már minden szükséges eszköz egy nagy  ud  -
vari faasztalon sorakozott. Kaz madzagot, különböző  pen ge-
hosszúságú késeket, metszőollót, edényeket, bárdot, vágó-
deszkát készített elő.
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– Kezdjük – jelentette ki. Toldozott-foldozott farmernad-
rágot és barna inget viselt, amit könyékig feltűrt.

Eltolta a fi atal nyulak kerítésének tetejét. Áthúzta magát 
a földbe ásott motorháztetőn. A nyulakat az egyik sarokba 
terelte. Lábával odanyomott egyet az oldalfalhoz. Elkapta. 
Kaz megmarkolta a nyúl bundáját a füle mögött és az állat 
hátán. Amikor megemelte, megnyúlt az állat bőre, mintha 
csak gumiból lenne. Odahozta a nyulat, ahol én álltam, egy 
nagy diófa mellé. 

– A madzagot – mondta. 
A nyúl hátsó lábait egyik kezével összefogta, és megkért, 

hogy jó szorosan kössem őket egymáshoz. Miután ezzel 
végeztem, felemelte az állatot a levegőbe. Fejjel lefelé lógott 
a fi atal nyúl. Hosszú, izmos lábai kinyúltak, megfeszültek. 
Kétszer olyan hosszú volt, mint összegömbölyödve a karosz-
szériakarámban. 

A madzag szabad végét felkötötte a fa egyik vastag, majd-
nem vízszintes ágára. A nyúl rúgkapált. Ficánkolt, mint egy 
horogra akadt hal.

– A husángot – mondta Kaz rám sem nézve.
Megtisztítva egy fahusáng is az asztalon hevert a többi  szer-

 szám és edény mellett. Felvettem, és Kazimir kezébe nyom tam. 
– Ilyet még nem csináltam. Eddig apám csapta őket 

agyon – mondta. 
Nyugtalannak tűnt. A kezében forgatta, szorongatta a fa-

darabot. Rám nézett. Aztán a madzagon lógó állatra. 
– Menni fog. A füle mögé kell célozni – próbáltam biz-

tatni.
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– És ha elsőre nem megy? – kérdezte.
– Akkor újra fejbe vágod – mondtam.
Kazimir végképp elbizonytalanodott. Inába szállt a bá-

torsága. 
– Nem megy. Eddig etettem, most meg öljem meg?
– Akkor hát mi lesz? – kérdeztem. 
Nem válaszolt. 
– Add ide a botot – mondtam. – Majd én.
Átnyújtotta a husángot. Összeszedtem magam. Megfe-

szített akarattal elnyomtam a felébredő részvét hullámait. 
Ekkor átvillant agyamon egy emlékkép: próbálom eltalálni 
a labdát métázás közben. Összpontosítok, a labdára várok 
kezemben az ütővel.

A nyúl fejét megpróbáltam labdának képzelni. Teljes 
erőmből tarkón ütöttem az állatot. Tompán puff ant. Ránga-
tózni kezdett, de nem múlt ki. Egy-két másodpercig némán 
fi gyeltem a szenvedését. 

– Még él – kiáltotta Kaz felindultan. 
– Látom – feleltem. 
Újra, még erősebben megszorítottam a fadarabot. Len-

dületet vettem, ütöttem. Ez a mozdulat már végzetes volt. 
Kezemmel megállítottam az előre-hátra lengő testet.

– Most kész – mondta Kazimir. Hangja újra nyugodttá 
vált.

A nyúl ernyedten lógott a madzagon. Szemei hideg üveg-
golyókként csillogtak. 

– A nyúzás már megy – szólt Kaz. – Azt már csináltam. 
Leültem egy tuskóra a diófa mellé. Kifújtam magam. Kaz 

szakszerű mozdulatait fi gyeltem.



110 

Levágta a nyulat a madzagról, majd a lábakat szétfeszítette, 
és ismét a vastag ághoz kötözte. A test egy nagy Y betűre 
hasonlított. Körbevágta a bundát a lábhajlatokban és a lábak 
között. Metszőollóval levágta a nyúl farkát. Megmarkolta 
a bundát, lefelé, a fej irányába húzta. A bunda könnyedén 
elvált a hústól, mint egy szőrös héj. Eltávolította a belsősége-
ket. Végül levágta a madzagról, és az egyik üres lavórba tette. 
A megnyúzott állat rózsaszínű húsán csillogott a napfény. 
Összesen négy nyulat vágtunk le aznap Kazimir és én. 

A nyúlhús fi nom. Kaz mind a négy megnyúzott nyulat 
eladta. A pénzen, amit értük kapott, vett egy jó pingpong-
ütőt, egy horgászbotot felszereléssel és több kiló fagylaltot. 
Kaz tizenhárom éves volt ekkoriban, én tizenkettő. 

() 
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A FÜGGÖNY MÖGÖTT

Magas, árnyas fák sorakoztak a templomkerítés mentén. Az 
árnyékban várakoztunk, a templom hirdetőtáblája előtt. A 
kultúrház két utca sarkán állt. Sárga falai vakítóan világítottak 
a napsütésben. Amikor hirtelen megjött, szinte előugrott az 
épület mögül a tánctanár fekete Ladája. 

Leállította a motort, kiszállt, felénk intett.
– Gyertek, gyertek – mondta. – Kezdődik az edzés. 
Kinyitotta a kultúrház ajtaját. Az autó csomagtartójából 

kivette a hifi tornyot, a hangszórókat, a vezetékeket és a CD-
ket. Sorban bevitte őket az épületbe. A templomkaputól 
időközben átsétáltunk a táncpróba helyszínéhez. 

Odabenn a tanár összeállította a zenei felszerelést. Elkezdő-
dött a próba. Párokba rendeződtünk, a tánctanár elindította a 
zenelejátszót. Középre állt, mutatta a lépéseket. Igyekeztünk a 
lehető legpontosabban megfi gyelni a mozdulatait, megérteni 
az utasításait. 

– Most az elejétől az egészet – mondta élénken. Tapsolt 
egyet. – Raj-ta! Egy, két, há… Négy, öt, hat.

Nekilendültünk. A cipőm letapadt a piszkos, ragacsos  fa-
padlón. A többiek sem remekeltek. Rövidesen elhallgatott  a 
zene.

– Nem. Nem jó – szólt a tanár. – Mutatom elölről.
Percekig lépegetett előttünk egyenes háttal, a megfelelő 

testtartást és lépéssorokat bemutatva. Álltunk, őt fi gyeltük. 
Csillogó lakkcipője csikorgott a szutykos padlón. 
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A kultúrház színháztermében zajlott a próba. Vörös füg-
gönnyel eltakart színpad magasodott a nagyteremben. Az 
egyik pillanatban a szemem sarkából úgy láttam, megrebben 
a függöny.

– Van ott valami – mondtam.
– Hol? – kérdezték kórusban.
– A függöny mögött – válaszoltam. 
Mindenki odanézett. A függöny redői mozdulatlanul áll -

tak.
– Csak a huzat volt – mondta a tanár. – Folytassuk.
Társaim szemrehányó pillantásokat lövelltek felém. Foly-

tattuk a próbát. Felhangzott a zene, a ritmusra ügyelve  tánc-
lépéseket tettünk. De amikor az egyik fordulónál a színpadra 
esett a tekintetem, újra azt láttam, hogy megmozdul a  füg-
göny. Mintha egy mögötte elsuhanó test érintette volna meg. 
Megálltam.

– Mi történt? – kérdezte a tanár.
– Van ott valami – mondtam ismét. – Megyek, megnézem.
Elengedtem a lány kezét, akivel táncoltam. Tettem néhány 

lépést a színpad felé. A tanár hangosan rám szólt:
– Ugyan. Hagyd. Gyere vissza – kiáltotta. 
A színpadra vezető lépcső korlátjába kapaszkodtam, fel-

léptem az első lépcsőfokra.
– Mindjárt jövök – szóltam oda a többieknek.
Felmentem a lépcsőn. Elhúztam a függönyt. Beléptem 

mögé. Nagyon sötét volt a színpadon. A függöny két szélénél 
a terem villanyfénye halványan beszűrődött. A színpad mélye 
felé sűrű sötétség töltött meg mindent. Arra indultam. A 
deszkapadló megreccsent a talpam alatt. Próbáltam tájéko-
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zódni, érzékeim kiélesedtek, tágra meresztettem a szemeimet. 
Hallottam a zenét. A többiek nélkülem gyakoroltak.

És akkor megláttam. Az egyik fa oldalajtó mögül egy vö-
röses-narancssárga színű szempár fi gyelte a mozdulataimat. 
Semmi mást nem láttam, csak a parázsló szemeket. Meg-
borzongtam. Kezemet tapogatózva előrenyújtva elindultam 
arra, ahol a szempárt láttam. De egy pillanat alatt eltűnt. 
Újra teljes sötétség.

Váratlanul a kezem útjába került valami puha anyag. Hi-
deg, nyirkos érintést éreztem. Mintha gumikesztyűvel nyúltak 
volna a kezemhez. Ez a furcsa, hideg anyag megszorította 
a csuklómat, és húzni kezdett valahová a játéktér mögé. 
Könnyedén kiszabadíthattam volna magam a fogásból, de 
nem tettem. Nem álltam ellen. Ekkor hátrafordult. Egészen 
közelről láthattam a parázsszínű, nagy szempárt, és egy test 
bizonytalan kontúrjait. 

A talpam alatt olykor megreccsent, megroppant egy desz-
ka, a lény lépései halkan siklottak a padlón. A szempár elhe-
lyezkedéséből ítélve úgy egy méter magas lehetett. Követtem. 
Nem tudtam, hová megyünk.  

Rövidesen megálltunk. Kinyitott egy ajtót. Hagytam,  hogy 
maga után húzzon, be egy helyiségbe. Éreztem, hogy megke-
rül. Hozzáért valamilyen tárgyhoz, ami megcsúszott a padlón. 
Felkapcsolta a villanyt. Megdermedtem.

Egy csupasz, ráncos, barna bőrű lény állt előttem az  öl tö ző 
ajtajánál. Leginkább talán egy szőrtelen, aszott csimpánzra 
emlékeztetett. Nagy, torz feje volt. Hatalmas szemei most 
barnának látszottak. A gerince hajlott. Egyik hosszú, vékony 
kezét a padlóhoz támasztotta, a másik ernyedten lógott. A 
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testét apró foltokban itt-ott világosszürke szőrpihék borítot-
ták. Semmi hasonlót nem láttam korábban.

Újra megfogta a kezem. Mélyen a szemembe nézett, arca 
kifejezőbbé vált. Én is megszorítottam az ő kezét. A puha 
kezekből melegség áradt a tenyerembe. Arcáról fájdalmat 
olvastam le. Ekkor tűnt fel, hogy a lénynek egyáltalán nin-
csen szája. Emberi vagy állati szájnak a nyomát sem tudtam 
felfedezni. Ez megrémített. 

Látva félelmemet, erősebbre fűzte szorítását. Arcán biztató 
kifejezés jelent meg. Megfogta a másik kezemet is. Furcsa, 
bizsergető, mégis kellemes érzés áradt felém. Lassan teljesen 
megnyugodtam. Szívverésem lelassult. Néhány pillanatig 
tar tott ez a békés állapot. 

Elengedte a kezem. Hátat fordított nekem, kinyitotta az 
öltöző ajtaját. Beszűrődött a zene. Még egyszer rám nézett 
nagy szemeivel. Aztán esetlen mozdulatokkal, kicsit úgy, 
mint egy pingvin, kiment. Elnyelte a sötétség. 

Egy percig mozdulatlanul álltam. Utánamentem, de nem 
láttam sehol. A lény eltűnt. Szemeim előtt koromfekete sö-
tétség tátongott. Visszabotorkáltam a próbaterembe.

Amikor megpillantott, hozzám fordult a tanár:
– Láttál valamit?
– Semmit – válaszoltam. – Csak a huzat volt.
– Megmondtam – vetette oda elégedetten.
Csatlakoztam a többiekhez, folytattuk a próbát. Egy szót 

sem szóltam arról, mi történt velem a függöny mögött. 
Úgysem lehet mindent elmondani.

()
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KAPCSOLATOK

1.

Levágtam egy fürt szőlőt. Elkezdtem csipegetni a szemeket. 
Nem sokáig tudtam türtőztetni magam. Mint egy cső főtt 
ku koricát, megfogtam a fürt két végét, és körberágtam. Pók-
há lóstul, pókostul, bogarastul. 

A kést visszavittem a konyhába. Megmostam a kezemet a 
csapnál. Míg folyt a víz, a bojler alatti légypiszoktól szeplős 
fali tükörbe pillantottam. Oldalra simítottam a hajamat. A 
vízsugárhoz hajoltam, ittam. Térdig érő rövidnadrágomba 
töröltem nedves kezemet. Abban a pillanatban, amikor a 
nadrág anyagán keresztül saját combomhoz dörgöltem a két 
tenyeremet, hirtelen, úgy, ahogy csak a fogfájás tud beköszön-
teni, eszembe jutott Alma Luna. Testének emlékezetemben 
élő képmása azonnal vágyakozással töltött el. Úgy döntöttem, 
még az egyetemi előadás előtt meglátogatom.  

Fényben úszott az utca, a nap melegét éreztem a nyaka-
mon. A levegőben bogarak zümmögtek, apró, szürke pon-
tokként cikáztak, röpködtek összevissza a házak, épületek és 
fák színes hátterén. Autók parkoltak a kertes házak előtt. A 
kerítések túloldalához szorítva pofájukat kutyák szimatolták 
léptem nyomát. Fürkésztem a járdán szembejövő emberek 
arcát. Elenyészők voltak az épületek közötti különbségek: 
úgy tűnt, ugyanaz a ház és virágoskert tűnik elém újra és 
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újra. Mintha az összes hatalmas, előregyártott kartondoboz 
lenne, melybe valaki ollóval ablakokat vágott. A tetőkön 
antennacsápok erdei szűrték a levegőben kavargó közvetí-
téseket. Képzeletem kohójában Alma Luna alakja lüktetett.

Borostyánnal benőtt kerítés húzódott a ház körül, ahol 
Alma Luna albérletben lakott. Lépteim neszére előjött egy 
kutya az udvar mélyéről. Morogva méregetett. Becsöngettem.

– Hát te? – kérdezte csodálkozva Alma Luna. – Nem is 
szóltál, hogy jössz.

– Bemehetek? – érdeklődtem.
– Gyere – mondta engedékenyen, és szélesebbre tárta  előt-

tem a kaput.
Hideg limonádéval kínált. Egy kockás viaszosvászon terí-

tővel letakart konyhaasztal mellett ültünk. 
– Miért jöttél? – kérdezte.
– Miattad – válaszoltam. 
Kiittam a pohárból a zöldessárga hideg italt. Néhány gyü-

mölcsrost megtapadt a számban, a nyelvemmel próbáltam 
a savanyú szálakat kipiszkálni. Halk és monoton hangján 
búgott hátam mögött a hűtőszekrény.

Vállait szabadon hagyó, fehér blúzt viselt Alma Luna, fe-
kete, feszes rövidnadrágot. Haja csikófarokba kötve. A bőre 
napbarnított, olyan színű, mint a kenyér héja. Tusfürdő vagy 
dezodor édes illata áradt tőle felém. 

– Zuhanyozzunk le – ajánlottam Alma Lunának.
– Most? – Egy pillanatra meglepődött. A gondolattól, 

amit az ötletem ébresztett benne, elmosolyodott.
– Persze. Felfrissülünk. Jó lesz – mondtam. 
Kézen fogott. A fürdőszobába mentünk. 
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Két kezét függőlegesen, egymással párhuzamosan a le-
vegőbe nyújtotta. A blúzt megfogtam a derekánál, nagyon 
lassan elkezdtem felfelé húzni. Előbukkant a köldöke, apró, 
sötét bemélyedés a lüktető hason. Bőre itt világosabb volt, 
mint a karján vagy a vállán: halvány mogyorószínű. Amikor 
a melleihez értem, átsegítettem a blúzt, és húztam tovább 
felfelé. Nem volt rajta melltartó. Alma Luna izgatott volt, 
nem pislogott, merőn a szemembe nézett. A hasa, ahogy 
lé legzett, hevesen süllyedt és emelkedett. 

Ajkai téglavörösek voltak. Megcsókoltam. A derekára  tet-
tem a kezem. Ő az övét az enyémre. Benyúlt a pólóm alá. 
Óvatosan ért hozzám, az ujjai puhák és bizonytalanok voltak. 
Alma Luna segített megszabadulni a pólómtól. Sistergett 
körülöttünk a levegő. Meleg és fi nom tapintású volt a melle. 
Amikor hozzáértem, és gyengéden a tenyerembe vettem, 
mint a villám, átsuhant az agyamon egy régi emlék: akvá-
riumi halakat vásároltam, a kereskedő egy fületlen, átlátszó 
nejlonzacskóban adta át nekem a díszhalakat. Alma Luna 
melléről a nejlonzacskó tapintása jutott eszembe, de csak egy 
egészen rövid pillanatra.

Feszes rövidnadrágja alá csúsztattam a tenyeremet. Segí-
tett, hogy megszabaduljak a rövidnadrágomtól. Alma Luna 
izmos, gömbölyű fenekén lúdbőrös volt a bőr, éreztem a 
pórusokat. Kicsit úgy, mint a kosárlabda felszínén.

Amikor már mindketten meztelenek voltunk, elfordítot-
tam a csapokat. Csillogó vízsugarak fakadtak a zuhanyrózsá-
ból. Beálltunk a meleg víz alá, és összetapadtunk.
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2.

Lassú mozdulatokkal felöltöztünk. A fák lassan ringó árnyé-
kában állva a kapuban elbúcsúztunk egymástól. Amikor nagy 
csattanással bezárta mögöttem a magas, rácsos kaput, verebek 
rebbentek föl egy fáról. Alma Lunától az egyetemre indultam.

Beléptem a kar épületének hűvös előterébe. Több irány-
ban lépcsők harmonikaformái futottak felfelé. Imitt-amott 
fi atalok álldogáltak beszélgetve. A folyosó padjain szendvicset 
majszoló, jegyzeteik olvasásába belefeledkezett vagy egysze-
rűen csak bambán maguk elé meredő egyetemisták ültek. 

Felmentem az emeletre, az előadóterembe. Egyik évfo-
lyamtársamba botlottam a tanterem előtt. Az előadás még 
nem kezdődött el.

– Megírtad már a dolgozatot? – kérdeztem.
– Már majdnem teljesen kész – mondta. – Holnapra 

talán befejezem.
– Szorgalmas vagy – mondtam. – Én még sehogyan sem 

állok vele.
– Pedig neked az ilyesmi nem szokott gondot jelenteni 

– felelte.
– Lehet – hagytam rá. – De kicsit unom már a feladatokat, 

amiket itt kapunk.
– Nem muszáj ide járni – szólt mosolyogva. – Mással is 

foglalkozhatsz.
– Éspedig? – kérdeztem.
– Hát azt ki kell találni – mondta végül.
Megérkezett a tanár. Bementünk, helyet foglaltunk. Úgy 

tízen lehettünk az előadáson. A tanár, egy alacsony, hatvan 
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év körüli férfi  beszélni kezdett. Testtartásával, ahogy a maga 
előtt tartott irataiba nézett, de különösen állandóan mozgó 
szájával, egy mancsai között mogyorót tartó, rágcsáló mó-
kusra emlékeztetett.

A legtöbb hallgató igyekezett a jegyzetfüzetébe írva rögzí-
teni azt, amit a tanár előadásából fontosnak vélt. Személyek 
nevét, évszámokat, könyvcímeket, különböző fi lozófi ai-mű -
vé szeti irányzatok központi fogalmait és számottevő gondo-
latait.

Nálam füzet és írószerszám sem volt. Talán kölcsönkérhet-
tem volna valakitől, de nem tettem. Az előadás egyhangúsága, 
ahogy a tanár gépiesen felmondta a jegyzetét, módfelett un ta-
tott és fárasztott. Érzékeimre, melyeket Alma Luna teste meg-
tisztított, a közöny unalomig ismert tompasága eresz kedett. 

Elkalandoztak a gondolataim. Mégis, mi folyik itt, a  böl-
csészkar tantermében? Egy férfi  előadást tart. Szavakat, gon-
dolatokat, véleményeket közvetít a hallgatóság felé. A tanár 
az ismereteit könyvekből szerezte, amelyeket olyan emberek 
írtak, akik ismereteiket szintén könyvekből szerezték, ame-
lyeket olyan emberek írtak… És így tovább. Ez az ember na-
 ponta több órát tölt azzal, hogy mások gondolataival fog-
lalkozik. Figyelmesen elolvassa és az emlékezetébe vési őket. 
Utána pedig megpróbálja a józan ész szabályaiba rendezni 
az ismereteit. A maga módján előadja nekünk, amit a köny-
vekből kibányászott. Továbbít. Továbbítja egy hajdani első 
szem, első fül, első száj, első kéz, első elme tapasztalatait a 
közvetítők áttételein keresztül. A tanár azért teszi ezt, hogy 
értelmet nyerjen saját tevékenysége. Ez a munkája. Ezért kap-
ja a pénzt, amelyből ő és a családja él. Mi, fi atal egyetemisták 
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közreműködünk ebben. Úgy gondoljuk, hogy a jövőben 
majd valaki közülünk átveheti a tanár helyét, vagy más, de 
hasonló lényegű munkánk lehet. Ennyi lenne hát az egész? 
Nemcsak a dolgok neveit akarom megtanulni, gondoltam, 
hanem az elnevezett dolgokat is. A holdra mutató  ujj nem 
a hold.

Az előadás véget ért. Láttam, a szó- és gondolatáradat, amit 
a mókus ledarált, másokat is megviselt. Fásult társaim között 
elhagytam a termet. Egy frissen érkező tanulócsoportnak 
adtuk át megüresedő helyünket.

Kiléptem a kar épületéből. Az égbolt fenséges kékségét 
re pü lőgépek szelték keresztül-kasul. Mint hatalmas ruhacsíp-
tetők, madarak ültek a villanyvezetékeken. Akár egy színes 
hangyaboly tagjai, emberek jöttek-mentek mindenfelé. Min d   -
egyik hangya ment a saját célja után. Egy cél után, mely vala-
hogyan a fejébe fészkelte magát. Én is követtem a magamét.

()
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VÖRÖS MACSKA VAGY SZEPLŐS ALMA

Szemben a kapuval, a tizenegyespont környékén egy magá-
nyos barna fotel gunnyasztott. Összecsavarodva és felteke-
redve hálófoszlányok lógtak a kapufákról, mint óriási  ökör-
nyáldarabok. 

Azért jöttem ki a pályára, hogy lekaszáljam a füvet, de 
néhány suhintás után abbahagytam a munkát. Ugyan kinek 
van türelme ahhoz, hogy lekaszáljon egy szuszra egy egész 
futballpályát? Nekem nem volt, az biztos.

Lefektettem a fűbe a kaszát, és beledőltem a fotelba. Meg-
lepően kényelmesnek mutatkozott, a rugói jó állapotban 
voltak. A fotel körül térdig ért a fű. Karjaimat kétoldalt meg-
támasztottam, rövid szemlét tartottam. Talán délután lehetett. 

Egy narancssárga ponyvával letakart szalmakazal maga-
sodott a kapu mögött egy jegenyefa mellett. Szürke felhők 
gomolyogtak az égen, mint összegyűrt, taknyos zsebkendők 
redői, fodrai. Madarak röpültek alacsonyan, és magasabban is: 
apró fekete nyilacskák a kékesszürke felhőháttéren. Időnként 
a levegőt különös hang töltötte meg, mely mintha egyforma 
erővel áradna mindenhonnan. Odafentről jött a hang, mely 
olyan volt, mint a gázüzemű disznópörkölő fúvása-zúgása. 
Repülőgép. Néhány percig mindent betöltött a hang. Aztán 
újra elnémult, csöndbe süppedt a focipálya környéke.

Úgy egy órán át üldögélhettem a fotelban. Az égbolt 
tüneményeit vizsgálgattam, a pálya körüli növényzetet, há za-
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kat, épületeket. A táj látványába nagy kettős keresztek-
ként meredtek a beton villanypóznák. A pályához közeli 
öntözőcsatorna mentén sarjadó barna nádsörényt olykor 
megringatta a könnyű szél. Aztán megcsörrent a telefonom, 
és a szemlélődés véget ért.

Vörös Macskától kaptam egy rövid üzenetet. Ebben arra 
kért, menjek, és masszírozzam meg kicsit a combját. „Siess, 
gye re, amilyen gyorsan csak tudsz. Bizseregve várlak” – állt 
a szöveges üzenetben.

A falu szélén terült el a pálya. Vállamon az ezüstszínű  ka-
szával sétáltam be Bregovo házai közé. Emelkedő utcán 
haladtam. Felértem, és egy kis utca apró házában ott talál-
tam ezt a kiismerhetetlen nőt, Vörös Macskát. A kaszát fel-
akasztottam az udvaron álló egyik fára. Bementem. Hason 
feküdt az ágyán Vörös Macska, lábaival, amint meglátott, 
incselkedve kalimpálni kezdett a levegőben. 

– Na, gyere ide gyorsan mellém – mondta, és apró tenye-
rével tapsikolni kezdett az ágyon, hogy hová helyezkedjek.

Az az igazság, hogy módfelett kedvemre volt Vörös Macska 
feneke. Ez ilyen egyszerű. Nem is tudnám megmondani, 
mit szerettem ebben a nőben legjobban. Bőre tapintását? 
Illatát? Testének domborulatait? Talán azt lehetne mondani, 
valahogy mindezt együtt. 

A combmasszázs természetesen gyorsan továbbfejlődött 
simogatásokká és egyéb együttes testmozgásokká. Ő folyton 
az ölem közelében tapogatózott-keresgélt, az én kezem meg 
minduntalan puha, meleg és kényelmes helyeken időzött.

Amikor végeztünk, és már a ruháimat öltöttem magamra, 
Vörös Macska megkérdezte tőlem:
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– Mit csinálsz mostanában egyébként?
– Éldegélek – válaszoltam. – Vagyok, ahogy lehet – mond-

tam.
– De mással azért nem csinálsz ilyeneket? Hm? – kérdezte.
– Az attól függ – feleltem, és beállítottam, megszorítottam 

a nadrágszíjamat.
– Ezt meg most hogyan kell érteni? – kérdezte, miközben 

egy hajfürtöt csavargatott az ujjai között.
– Nem kell ezt érteni egyáltalán – feleltem. – Hívjál, ha 

kellek – tettem hozzá. 
Ránéztem még egyszer, kiléptem a házból, leakasztottam 

a kaszát a faágról. Távoztam Vörös Macskától.
Kaszám a vállamon, Bregovo utcáin ténferegtem. Alko-

nyodni kezdett. Találomra kiválasztott házak ablakait  ko-
cogtattam meg a mutatóujjammal. „Ha valaki kijön,  észre-
vesz, bekéredzkedem hozzá éjszakára” – gondoltam. Néhány 
kövér esőcsepp is lehullott néha, mint egy-egy köpés oda-
föntről. Nagyokat koppantak a cseppek a fák levelein, ahogy 
átzuhantak a lombokon.

A sötétedő utcán szembejött valaki kerékpáron. Fiatal fi ú, 
szemei alig látszódtak ki a sapkából. Félreálltam, elszágul-
dott mellettem. Halvány narancssárga fénykörök gyúltak a 
villanyoszlop égői körül, felkapcsolták a közvilágítást. Úgy 
gubbasztottak, szorongtak egymás mellett Bregovo alacsony 
házai, mint szaros tollú növendék naposcsibék, amikor fáz-
nak. Folytattam a szálláskeresést.

Az egyik ablakban meglibbent a függöny a kocogtatás után. 
Vártam. Hamarosan fordult a kulcs az utcai kapu zár szer ke ze -
tében. Egy fi atal, hullámos hajú lány állt előttem a kapuaj-
tóban.        
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– Úgy fest, hogy elromlik az idő – mondtam. – Itt ma-
radhatnék talán – közöltem vele jövetelem célját.

– Jöjjön be – mondta, és szélesebbre tárta előttem a kapu-
ajtót. Szabálytalan alakú, vörös rozsdafoltok éktelenkedtek a 
világoskék kapun, mintha rátapadt őszi falevelek volnának. 
Ebben az udvarban is állt egy fa, melynek vastag ágára fel-
akaszthattam a kaszámat. 

– Hogy hívják, mi a neve? – kérdezte tőlem a hullámos 
hajú lány. 

– Szólítsál Vasmödének – feleltem.
– Kerüljön beljebb, nos… Vasmöde – hívogatott.
Arra gondoltam, biztosan a nevemet próbálja kitalálni. 

Hogy pontosan mit jelent, mégis mért vagyok én Vasmöde. 
De ezt persze kitalálni, megfejteni vagy holmi hétköznapi 
szavakkal elmagyarázni egyszerűen nem lehet. Inkább meg-
mutattam neki, mit jelent a nevem, amit nála használtam.

Éjszaka lett, mire a dolgok végére jártunk, ő is meg én is, 
és békében nyugodni térhettünk a paplan alatt. Hajnalban 
arra ébredtem, hogy megéheztem. Akárhogy forgolódtam, 
akárhogy próbáltam újra elaludni, gyomromban a kínzó 
üresség nem hagyta, hogy lehunyjam a szemem.

– Éhes vagyok. Hallod-e? – súgtam oda a lánynak. – El-
megyek, keresek valamit, amit megehetek.

– Máris elmész? – marasztalt puha hangján Szeplős Alma. 
Ezt a nevet mondta nekem, amikor összegabalyodásunk 
közben érdeklődtem. 

Kellemetlen volt kibújni a paplan fülledt melege alól. Ah-
hoz hasonló érzés, mint amikor mezítláb hideg kádba  lép  az 
ember.
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A fáról újra leakasztottam szerszámomat, vállamra vet-
tem. Görbe pengéje megcsillant a lámpafényben. Újra az 
ablakokat kopogtattam-kocogtattam. Mint bádogvödörbe 
dobott kavicsok, törték szét a csöndet a felugató kutyák. 
Még pislákoltak a csillagok: apró gömbfejek az égbolt tű-
párnájában. Ezúttal nem nyitottak ajtót, kaput sehol, én 
sem erőltettem túlságosan a dolgot. „Majdcsak megleszek 
vala hogy” – gondoltam.

Amikor már látni lehetett, visszaereszkedtem Bregovo alá, 
a pályára. Munka, vagyis kaszálni való fű volt bőségesen. A 
keskeny tisztás körül, amit tegnap vágtam, zöld sörteként 
meredt a fű. Míg dolgoztam, egyre azt mérlegeltem, melyik 
volt a jobb: Vörös Macska vagy Szeplős Alma. De idővel 
rájöttem, egy ilyen kérdésben rendkívül nehéz, szinte lehe-
tetlen dönteni. Ők mintha kiegészítenék egymást. Suhant 
a kasza, dőlt a fű. 

Egyedül azt sajnáltam, hogy a harmat, bizony, megülte a 
futballkapura néző, barna fotelt. „Ha bele akarok telepedni 
– gondoltam bosszúsan –, meg kell várnom, hogy felszik-
kadjon róla a nedvesség.” Míg ezen járt az eszem, elpárolgott 
fölöttem az utolsó csillag is.

()
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HAZA IS MEHETSZ

Wylong cigarettásdobozokat gyűjtött. Mindenfélét: külföldi 
és hazai márkákat egyaránt. Gyűjteményét, mely hetven–
nyolcvan darabból tevődött össze, egy nagy kartondobozban 
tárolta. A kartondoboz helye Wylong szobájának sarkában 
volt egy sárgásbarna ruhásszekrény mellett.

– Figyelj csak! Megmutatom az újakat – mondta. 
Kihozta a gyűjteményét a szobából. Felnyitotta a doboz 

tetejét. Különböző színű és nevű cigarettásdobozokat sora koz-
tatott a szőnyegre. Letérdeltem, hogy szemügyre vegyem őket. 
Aztán hirtelen elhatározással ököllel rácsaptam a do bo zokra. 
Sorban mindre. Hat vagy hét új szerzemény összelapult, el-
for mátlanodott. Wylong elkapkodta előlem a cigarettásdobo-
zokat, próbálta menteni a menthetőt. 

– Mit csinálsz? – kiáltotta. – Megőrültél?
– Ez csak színes papír – mondtam. – Mégis, miért gyűjtöd 

ezeket? Ennek semmi értelme. – Feltápászkodtam, és az  ab-
lakhoz léptem.

Wylong apja autószerelő volt. Szétszerelt autók, trak to rok, 
járműroncsok és alkatrészek álltak Wylongék tágas udvarában. 
Olajfoltok feketélltek a letaposott föld mélyedéseiben. Gerlék 
tollászkodtak a szerelőgarázs előtti nagy diófa lombjában. 
A kukoricagóré tetején magasodó, hegesztett szélirányjelző 
lapjai lassan körbeforogtak. 
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Újra a nappali belseje felé tekintettem. Wylong időközben 
eltűnt a szobájában. Kitaláltam a neszekből, zörejekből, hogy 
dédelgetett cigarettásdoboz-gyűjteményével foglalkozik, a 
helyére teszi a kartondobozt. A nappaliban, az ebédlőasztalon 
egy ottfelejtett poháron kékesfehéren csillogott a napfény.

– Örülök, hogy eltetted azokat az idétlen dobozaidat – 
szóltam hangosabban. – Gyere ki! Pingpongozzunk – aján-
lottam Wylongnak.

– Összegyűrted a legszebb cigisdobozaimat. Haragszom 
rád – mondta.

Levettem és félretettem a poharat az ebédlőasztalról. Le-
húztam a terítőt, hosszában meghajtottam, és felcsavartam 
henger alakúra. Az asztal két végén kihúztam és kibiztosítot-
tam a két asztalhosszabbító tartozékot. A terítőhurkát az asz-
tal közepére illesztettem keresztben.  Helyettesítette a hálót. 

Wylong is megenyhült. Ütőket és labdát hozott. A labdát 
megpattogtattam az asztalon. Félretettük az útból a székeket.

– De én kezdek – mondta Wylong.
Odadobtam neki a labdát.
– Kezdjél – hagytam rá. 
Élesen kocogott a labda az asztal barna lapján. Tikk-cakk, 

tikk-cakk, tikk-cakk. Az asztalterítő alacsony hálónak bizo-
nyult. De így legalább kevesebb volt a játékmegszakítás, a 
szünet. Tikk-cakk, tikk-cakk. 

A nagy ablakkal szemben álltam, a szemembe sütött a  nap. 
Néha teljesen vakon lendítettem meg az ütőt. Egyszer aztán 
teljesen szem elől tévesztettem a labdát, és ráléptem. Széttört, 
mint egy tojás. Büdös szag tört fel belőle.
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– Elegem van belőled! – fakadt ki Wylong. – Az előbb a 
dobozok, most meg a labdám! Honnan szerzek másikat? – 
Sértődötten a szobájába vonult.

Utánamentem. Melléültem az ágyra. 
– Azért mi még beszélgethetünk – mondtam. – A cigis-

doboz csak papír, a labda meg szintén semmi. – Wylong 
furcsa tekintettel nézett rám.

– Miről beszélsz? Most mit csinálunk? – Ideges fi ntorokat 
vágott, remegett a lába. 

A szoba ablakán át az utcára nyílt kilátás. A szemközti ház 
előtti fűzfa hosszú ágai áramlóan lengtek a gyenge szélben. 
A fa lelógó lombja olyan volt, mint egy hatalmas zöld raszta 
hajkorona. Wylongék virágoskertjét drótkerítés választotta 
el a járdától. Négyszögmintát rajzolt a világosszürke beton-
járdára a drótháló árnyéka.

Wylong és én szótlanul ültünk. Aztán elfogott az éhség.
– Eszünk valamit? – kérdeztem.
– Megnézem, mi van itthon – mondta Wylong.
Kiment a szobából. Hanyatt feküdtem az ágyon, a tapétát 

néztem, a mennyezeten végigfutó, vékony repedéseket, a 
pókhálókat. De ez unalmas volt. Feltápászkodtam, az ágy 
nyikorgott. Követtem Wylongot a konyhába. Kenyeret szelt 
egy fekete nyelű késsel. 

– Segítek – mondtam.
– Kend meg őket. – A késsel a levágott két kenyérszelet 

felé bökött, aztán folytatta a szeletelést. – Margarinos ke-
nyeret eszünk.
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Lepattintottam a lapos, henger alakú doboz tetejét. Meg-
kentem a kenyérszeleteket, összesen négyet, mert Wylong 
még kettőt levágott. Egy kék edényben tejet tett a tűzhelyre, 
alágyújtotta a gázrózsát.

–  Lesz tejeskávé is – mondta.
A gázrózsa suhogott a melegedő tej alatt.
–  Wylong! – törtem meg a csöndet.
–  Tessék.
–  Mi az a margarin? Miből készül? – kérdeztem.
–  A margarin olyan, mint a vaj – válaszolta. – Csak olcsóbb.
Felforrósodott a tej. Megsóztam a margarinos kenyérsze-

leteket. Wylong tányérokat vett elő a konyhaszekrényből. 
Két-két szelet kenyér jutott. 

–  Ha az evést is elrontod, haza is mehetsz – mondta, mi-
után leültünk a nappaliban az ebédlőasztalhoz, amelynél  ki-
csivel korábban még pingpongoztunk.

–  Majd vigyázok – próbáltam megnyugtatni.
Forró volt a tejeskávé. Vékony, hártyaszerű réteg képződött 

a tetején. Haraptam egyet a kenyérből, majd ittam rá egy 
kortyot. Haraptam és ittam, haraptam és ittam. Csak csám-
cso gásunk és cuppogásunk hangjai motoszkáltak a nappa-
liban. Evés közben éreztük a széttört fehér labda után ott 
maradt, kellemetlen szagot. Valahogy úgy, mint egy baleset 
fájó, eleven emlékét. 

()
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