A híresség


A két, idősebb hölgy a strand felől érkezett. Napbarnítottan, jókedvűn csevegve, nevetve. Amikor a kerthelység mellé értek, az alacsonyabbik megtorpant, levette napszemüvegét, megbabonázva meredt az egyik asztal mellet ülő vendégre. A jellegtelen kopasz férfi tele szájjal falta a pörköltöt, hatalmas kenyérdarabokat tömött szájába.   
- Odanézz! Ott a Sóskúti! – rebegte a nő, mint aki nem hisz a szemeinek.
- Az meg ki? – kérdezte csodálkozva a társa.
- Na ne szórakozz! – fortyant fel az alacsony. – Te nem ismered a Sóskútit? – kérdezte olyan hangsúllyal, mintha Sóskúti, valami világraszóló találmány lenne.
- Nem. – mondta a másik. – Rokonod?
- Na ne! – kiáltott fel, majd suttogva folytatta. - Sóskúti, a férj. 
- A te férjed? – kérdezte a másik kuncogva, és megmert volna rá esküdni, hogy még életében nem látta ezt a Sóskútit, vagy kit.
Az alacsony csodálkozva nézett barátnőjére. – Az Icus férje. – jelentette ki határozottan, olyan hangon, mintha ezt mindenkinek kutyakötelessége lenne tudnia. 
- Ki az az Icus? Még sosem beszéltél róla!
- Ő a Huberték szomszédja. – magyarázta, és le nem vette szemeit a férfiról, aki épp sört töltött poharába.
- Kik azok a Huberték? – kérdezte szinte már könyörögve a magasabbik. Indult volna tovább, de barátnője megfogta a karját. 
- Mondd! Te szoktál tévét nézni? – kérdezte társát. 
- Persze. – mondta. – A Híradót és a Deltát. 
- Persze. A Híradót és a Deltát. – ismételte gúnyosan az alacsony. – Ez látszik rajtad. – jelentette ki, szinte megvetőn. – Na szóval! – magyarázta. – Sóskúti, a Nyírszéki Démon egyik főszereplője.  
- Ki a franc az a Nyírszéki Démon? 
- Hát ez az! – csattant fel az alacsony, és valami megmagyarázhatatlan izgalom lett rajta úrrá. – Tegnap volt az 1774-dik rész, és már göngyölődik! – mondta ujját figyelmeztetőn felemelve.
- Áhá, értem! Szóval, göngyölődik.
- Aha. – mondta az alacsony, és le nem vette tekintetét a zabáló művészről. – Nézd, nézd, hogy eszik! Imádom! – mondta szinte sikítva a gyönyörtől.
- Mit imádsz? – csattant fel a másik. – Fröcsköl a zsír a szájából! 
- Micsoda férfi! 
- Undorító! Na gyere, menjünk. – fogta meg a rajongó könyökét, de az egyetlen mozdulattal lerázta magáról. 
- Gyere, üljünk oda! Igyunk egy kávét. – mondta, és már indult is befelé.  
- Várj! – kapott utána a másik, de az kisiklott kezei közül. 
- Gyere már! Én fizetem! – szólt vissza halkan.
Sóskúti asztala mellett álltak. 
- Megengedi a Művész úr? – kérdezte az alacsony olyan arccal, mintha a világ legszebb dolga történne vele. 
A színész felpattant, borzasztóan zavarban volt.  
- Tessék csak, tessék… - rebegte. – Én már mindjárt végzek…
- Igazán nem sürgetjük Művész úr! – udvariaskodott a nő. – Részünkről az öröm és a megtiszteltetés.  
- Köszönöm. – rebegte Sóskúti. – Finike ez az izé, - jelentette ki. – Kicsit fröcsköl, kicsit csöpög, de határozottan finike. 
A két nő nézte, ahogy Sóskúti a csöpögő, fröcskölő finikével viaskodik. Villájára kotorta a húst és a krumplit, de mikor a szájához közelített vele, akkor finike visszaugrott a tányérba. 
- Hehe! – nevetett Sóskúti. – Nem akarja az igazat! Nem akarja, a kis ravasz! De én akkor is bekapom! – mondta, és tényleg bekapta, majd ismét felnevetett. – Na ugye!  
A rajongó áhítattal vegyes tisztelettel nézte, társa felháborodva konstatálta, hogy az ugráló finike bizony, teljesen összemocskolta a művész úr amúgy is kétes tisztaságú pólóját. Kis idő múlva megszólalt az alacsony hölgy.
- Művész úr! Kérhetek Öntől valamit? 
- Persze. – mondta a színész, és tányérja szélére rakta a csöpögő finikét. Szalvétával törölte meg ragacsos kezét. – Csak egy tollat kérnék, az enyém kifogyott. – mondta mosolyogva. 
- Mondja azt, utállak! – kérte az alacsonyabbik, és várakozón tekintet a férfira.
- Jaj, menjünk már! – suttogta a másik nő, és érezte, hogy arcába szökik a vér. – Ez olyan ciki!
- Miért mondjam, kezét csókolom? – kérdezte Sóskúti szelíden – Én nem ismerem magát! - egyáltalán nem értette a dolgot. Azt hitte, autogramot szeretne a rajongó. 
- Mondja már! Kérem? Úgy mondja, ahogy azt a 997. részben mondta a Vilmának! Megsúgom magának, én is utálom a Vilmát. – vált bizalmassá a nő hangja, és közelebb hajolt a férfihoz.
Sóskúti eltolta maga elől a tányért, kimértté vált.
- Én kérem, nem utálom Vilmát. – jelentette ki határozottan.
- Akkor miért mondta neki? 
- Mit? – kérdezte a színész.
- Hogy utálja. 
- Ez csak egy szerep. - mondta csodálkozva, és körülnézett, vajon hová dugták a kamerákat, mert ez a Candy kamera, ehhez nem férhet kétség. 
- Akkor szereti! – csapott le rá a nő, és a művész visszazökkent a valóságba.   
- Menjünk már! Ez olyan ciki! – mondta most már határozottan és hangosan a magasabbik nő. 
Többen feléjük fordultak.
- Nem! Nem utálom, és nem is szeretem! – emelte fel Sóskúti is a hangját.
- Nana! – fenyegette meg Őt ujjával a nő.
- Mit nana? 
- Aki így tudja mondani, hogy utállak, az tuti, hogy utálja. – jelentette ki az alacsony magabiztosan, és Sóskúti azt hitte, megüti a szél.
- Könyörgöm asszonyom! – kulcsolta össze kezeit. – Hagyjon engem békén! Csak egy szerepet játszom, nincs jelentősége! Tetszik érteni? Csak egy szerep, semmi több. 
- Gyere már. – fogta könyörgőre a magasabbik nő, és zavarodva nézett körül. 
Minden szempár rájuk meredt. 
- Hagyj békén! – csattant fel az alacsony. – Tudni akarom, mi az igazság! Tehát? 
- Mit tehát? – kérdezett vissza Sóskúti, és majdnem elsírta magát. 
- Mondja, vagy nem mondja? 
- Mit?
- Hogy utállak! – csattant fel a nő. 
- Asszonyom! Drága asszonyom! Én itt nyaralok. Pihenni jöttem. – magyarázta a színész. – Nem akarok szerepelni. 
- Gazember! – kiáltott a nő felháborodva, mintha Sóskúti legalábbis benyúlt volna a szoknyája alá. 
- Na de kérem! – fortyant fel a színész.
- Átvert! – üvöltötte az asszony. – Piszkos gazember! Átvert! Én azt hittem, maga tényleg utálja a Vilmát!
- Hát én begolyózok! – kiabált most már Sóskúti is. – Hagyjon engem békén! Ronda némber! Maga… maga… - nem találta a szavakat. Egyszer csak felüvöltött, mint akit szíven szúrtak. - Utálom magát! U-tá-lom! – dadogta indulatosan, szikrázó szemekkel.
Aztán felpattant ültéből, és elviharzott.
A két nő, és a vendégek hosszan, némán néztek utána. 
- Hallottad ezt? – kérdezte ragyogó arccal az alacsonyabb nő. – Hogy tudja mondani! Utálom magát! Egész egyszerűen imádom, ahogy utál! Micsoda művész!  



Virágok


Ez volt tán az esztendő első tavaszi napja. Nem esett az eső, nem fútt a szél, és a nap sem tűnt el időnként a komor fellegek mögött. A simogató meleg utcára csalta a hosszú télbe belefáradt embereket. Kigombolt, vagy panyókára vetett kabátban, feledve a tél morcosságát, vidáman sétáltak, csevegtek, kirakatokat bámultak, vagy épp dolgukra siettek. Kerékpáros fiatalok cikáztak a járókelők között, nem messze villamos csilingelt. A cukrászda előtti járdán, kerthelység kialakításával foglalkozott két férfi. Kicsit arrébb, szőke postáskisasszony kacéran beszélgetett a jóképű hentes tanonccal, aki véres kötényében az ajtófélfának támaszkodott. Az útszélén felállított, modern virágos pavilon kirakatában tarka csokrok virítottak. 
Középkorú, öltönyös férfi lépett az üzletbe. Kabátja karján, nyakkendője lazára engedve vastag nyakán. 
- Kezét csókolom! – köszönt udvariasan, majd türelmesen várakozott, míg az eladó előkerült a raktárból.  
- Jó napot kívánok! – köszönt szélesen mosolyogva a hölgy. – Mit tetszik parancsolni? – kérdezte.
- Egy csokor virágot szeretnék. – mondta a férfi, és még mindig mosolyogva nézett szét. 
- Névnap, születésnap? – érdeklődött az eladó.
Kilépett a pult mögül, és színpadias mozdulattal mutatott virágaira. 
- Születésnap. – mondta a férfi, és megszagolta az egyik vörös rózsát. – Jaj de finom! – sóhajtott fel.
- Akkor lehet rózsa? – kérdezte a nő.
- Nem is tudom. – habozott a férfi.
- Esetleg, van valami más elképzelése?
- Nem is tudom. – ismételte a vevő.
- Gyönyörű fehér rózsáim vannak! Esetleg azt? 
- Jaj csak azt ne! – kiáltott fel a férfi fájdalmasan. – Tetszik tudni, a rózsák, szegény Rózsám virágai voltak. És ha Rózsával állítanék haza, akkor Magduskám azt hinné, hogy még mindig szegény Rózsámra gondolok. 
- Meghalt? – kérdezte részvéttel az eladó.
- Kicsoda? – nézett ijedten a vevő.
- Rózsa! Azt tetszett mondani, hogy szegény… abból gondoltam. – szabadkozott az eladó.
- Jaj dehogy! – nevetett fel a férfi. – Lelépett a Jenővel! Azért szegény, mert nagyon rosszul megy a sora, a Jenő mellett. Tetszik tudni, iszik.
- A Jenő? 
- A Rózsa. 
- Értem. – nyugtázta az eladó megkönnyebbülten. - És mit tetszene szólni, ehhez a gyönyörű tulipánhoz? – mutatta felemelve a virágot. 
- Jaj csak azt ne! – sikkantott fel a férfi. – Az nálunk a dominó elv. – jelentette ki határozottan.
- Hogy tetszett mondani? – kérdezte a nő, és közben a virágot visszatette a vödörbe.
- Tetszik tudni, anyám kedvenc virága a tulipán. – magyarázta a férfi. – De anyám, sajnos gyűlöli Magdusomat, mert Rózsámat szereti. Ha én most tulipánnal állítok haza, akkor Magdusomnak eszébe jut az anyám, ebből eszébe jut, hogy az anyám gyűlöli őt, és az is eszébe jut, hogy anyám Rózsámat szereti. El van rontva az egész estém. Tetszik tudni, hogy van az. 
Az eladó nem tudta, és kezdett már nagyon elege lenni vendégéből. 
- És mit tetszene szólni, ehhez a szép begóniához? – kérdezte utolsó reménnyel, bár lelke mélyén tudta, ez sem fog megfelelni a kedves – hogy a franc essen bele – vevőnek. 
- Ajaj, ajaj! – fogta fejét a férfi. – A begónia szegény Rózsikám kedvence.
- Az nem a rózsa? – kérdezte az eladó, és azon gondolkozott, valahogy telefonálni kellene az ügyeletre, hogy vigyék innen ezt az őrültet.
- Nem, nem! – sietett a gyors válasszal a vendég. – A rózsa, Rózsám kedvence, a begónia pedig, Rózsikám kedvence. Tetszik tudni, Rózsika a nővérem. Sajnos Rózsikám és Magdusom ki nem állhatja egymást. Rózsikám, Rózsámat szereti, ugyanúgy, mint anyukám. Tehát, ha én most begóniával…
- Tudom uram, – vágott szavába az eladó. – dominó elv! De nézze csak kedves uram, ezt a lángolón vörös szegfűt! 
- Szegfűt aztán végképp nem! – kiáltott fel a férfi kétségbeesve. – Tudja kedves, Magdusom első férje állandóan szegfűvel köszöntötte Magdusomat. Aztán Béla meghalt, és most itt vagyok én. Viszont ha szegfűvel állítanék haza, akkor…
- A dominó elv. – sóhajtott fel szomorúan a hölgy.
- Látom kedves, megértjük egymást. – mosolygott a férfi. – Akkor? 
- Akkor? – kérdezett vissza az eladó.
- Ajánljon valamit. 
- Uram! Nincs több virágom. – mondta fáradt hangon a nő, és visszasétált a pult mögé. 
Onnan nézett farkasszemet vevőjével. 
- Na de…! – rebegte a férfi
- Nincs több virág! – mondta a nő ellenségesen, és arra gondolt, vajon az Ő férje is ennyire hülye, vagy ez csak…
- Ez kérem hallatlan! – kiáltott bele gondolatmenetébe a vevő. – Itt rabolja az időmet, és nincs egy szál normális virág ebben a rohadt boltban! Jó napot! 
Úgy vágta be maga után az ajtót, hogy beleremegtek az üvegek. 
- Szép napot, magának is! – kiáltott utána az eladó. 
Míg virágait öntözte, arra gondolt, milyen szerencse, amikor nagy néha Tibi csokival állít haza, akkor Laci a férje nem csinál jelenetet, hogy ki az a Tibi? Na ja! Honnan tudná a szerencsétlen hülyéje, mivel utálja a csokit, hogy mindez azért van, mert nincs Zoli csokoládé.     



Pásztoróra


Kevesen voltak a kávézóban. Fiatal férfi újságot olvasott az ablak melletti asztalnál, nem messze tőle egy kifestett, idősebb nő iszogatott. Az egyik, félreeső bokszban középkorú férfi, és fiatal barátnője bújt össze titokban. 
A férfi súgott valamit a lány fülébe, ő pedig halkan nevetett. 
- Géza! Gézuka! Gézicska! – kacagott a lány. Két kézzel ragadta meg a borostás férfiarcot és csókjaival borította. – Te! Te férfi, te! Te igazi férfi! Ölelj, csókolj, gyönyörű emberem!
- Te, te drága! – lihegte az ember. – Hetek óta erre a pillanatra várok! Csókolgatni akarom a kezed, a szád, simogatni akarom a hajad!
- Csókolj! – lihegte a nő, és ajkával rátapadt a férfi szájára.
A férfi megsimogatta a lány arcát, puszit nyomott az orrára. - Hegyeket tudnék megmozgatni érted. – suttogta. – Seregeket legyőzni. Érted még…, még a…, még a káposztás cvekedlit is megenném. – mondta némi habozás után, és nem tudta komolyan gondolja-e, vagy sem. 
- Micsoda férfi vagy! Ó, micsoda férfi! – rebegte a lány. – Te, te dúvad, te! 
A dúvad ivott egy korty sört, keze a nő combjára siklott. – Erős karommal megvédlek mindentől! – mondta határozottan. – Nincs hatalom, mely közénk állhatna! – mondta magabiztosan, és büszkén kihúzta magát ültében.
- Válj el! – mondta a lány, és mélyen a férfi szemébe nézett. – Hagyd ott azt a némbert, életed megrontóját! Én boldoggá teszlek! 
A férfi keze feljebb csúszott a lány combján. – Igen, elhagyom! – mondta rekedt hangon, és érezte, kiszáradt a szája. Ismét ivott egy kortyot. – A tied leszek, csak a tied! Ígérem!
Ismét csókban forrtak össze. Észre sem vették, hogy kinyílt az ajtó, és egy rosszul öltözött, feldúlt nő lépett a helységbe. Szemei villámokat szórtak, ahogy körülnézett, majd merev tekintettel, vészjósló arckifejezéssel elindult a turbékoló pár felé. 
- Hah, te gazember! – kiáltotta, és megállt az asztal előtt. – Mit keresel itt, válaszolj! 
A férfi behúzta fülit-farkát, alázatosan pattant fel ültéből.
- Szerbusz kedvesem, foglalj helyet! – mondta zavarodottan. – Félre érted…
- Kuss! – csattant az asszony hangja. – Ne hazudj te disznó! Egész úton a nyomotokban voltam! Ki ez a nő?
- Én vagyok ennek az áldott jó embernek – mondta a lány határozottan – a barát…
Vadul felnevetett az asszony. – Hahahaha! Még hogy áldott jó! Na ne röhögtess drágám! Tudod te, hogy ki ez a férfi? Na tudod? 
- Ő egy csoda! – mondta a lány áhítattal. – Egy drága csoda!
- Csoda? – kérdezett vissza a feleség. Majd nevetve folytatta. – Igen drágám, igazad van! Az én Gézám, bocsáss meg kedves, a mi Gézánk, az egy csoda! Egy igazi csoda! Hetente kétszer vált fehérneműt, büdös a zoknija, és ha meccs van a tévében, nem lehet hozzászólni. 
- Nana asszony, nana! – hümmögte a férj.
- Neked, kuss, fiacskám! – fortyant fel az asszony. – Most a jövendőbeliddel beszélgetek! Azt tudod e drágám, mit csinál a mi Gézánk, amikor valami elromlik a háztartásban? – a lány a fejét rázta. – Hát akkor elmondom neked. Nem csinál semmit! Egy rohadt villanykörtét nem képes becsavarni, csak vinnyog! Hívd ki anyukám a szervizt,… így anyukám,… meg úgy anyukám. 
- Én akkor is szeretem! – mondta a lány határozottan, és farkasszemet nézett vetélytársával. 
- Persze, szereted. – mondta az asszony egykedvűen. – Mert még nem főztél neki bablevest drágám. Aztán mikor majd egy méterrel lebeg a paplan az ágy fölött, akkor majd nem szereted. Tudod kedves, olyan a takaró, mint egy repülő szőnyeg. Csak büdösebb. 
- Ne haragudj, - fuldoklott a férfi – ez már tényleg intim. 
- Hallgass nagyfiú! – mondta az asszony. – Azt elmondtad a kedvesednek, hogy amikor hetente berúgsz, akkor verekszel! Vagy azt, hogy reggelente úgy köhögsz, mint egy tébécés víziló! Elmondtad?
- Ez igaz? – sikkantott fel a lány, és rémülten nézett a férfira. 
- Ne fáradj kedves! – legyintett az asszony. – Úgyis letagadja. Fogadjunk, hogy azt sem mondta el, hogy kikezdett a szomszédasszonnyal. Így van fiam? 
- Nem kezdtem ki vele! – kiáltott fel a férj felháborodva. – Csak átjött, és megmutatta az új fehérneműjét!
- Gézuka! – sírta el magát a lány. – Azt mondtad, csak rám vártál egész életedben!
- Hahahaha! – nevetett fel ismét az asszony. – Ezt mondta tavaly, a Lepcses Rozinak is! Aztán egyszer megvolt neki, és otthagyta szerencsétlent. 
A fiatal lány felpattant, és egy hatalmas pofont kevert le a férfinak. – Undorító, vén kéjenc! – kiáltotta, majd felkapta a táskáját, és elrohant. 
A férfi az arcát simogatva kiáltott utána. – Magduska! Várj, megmagyarázom! 
A lány nem fordult meg. Bevágta az ajtót maga mögött. 
Néma csendben ültek még egy darabig. A férfi nem szólt a nőhöz, aki egy gyufás skatulyával játszadozott. 
- Fizetsz? – kérdezte nagy sokára a nő.
A férfi bólintott, intett a kezével. A pincér az asztalhoz kacsázott, letette a számlát. A férj fizetett. Nem adott borravalót. A pincér egy kicsit még várakozott, majd megrántotta a vállát, és visszakacsázott a pult mögé. 
A asszony belekarolt a férjébe. – Na gyere te vén kujon, menjünk haza! – mondta szeretettel. – Látod milyenek ezek a mai fruskák! – suttogta, mint valami bizalmas információt. – Egyikük sem értékeli, ha egy igazi férfi közeledik feléje. 
A férfi hallgatott. Magában csupán annyit mondott.  - Hej, pedig de jó lett volna! – 
A feleség, mintha meghallotta volna, hangosan folytatta a gondolatot. – Ne sajnáld! Ez is olyan volt, mint a többi! És te is olyan vagy, mint a többi. – tette hozzá nyomatékkal.  
Kiléptek az esőre, és elindultak hazafelé.   



Meghalni sincs…


Gyűltek a bajok, tetőztek a gondok, és végső elkeseredésében a férfi az utolsó, kétségbeesett lépésre szánta el magát. Mik voltak a problémák? Minden. Minden, ami huszonöt év házassága alatt felhalmozódott. Egyhangú, unalmas élete, az asszony elhidegülése, a gyerekek pofátlan kamaszsága, az egyre nehezebben törleszthető hitelek mázsányi súlya, a rengeteg gond a munkahelyén, vajon megmarad-e a cég, vagy tönkremegy. Röviden, a veszekedéssel és béküléssel tarkított múlt, és a bizonytalan, kiszámíthatatlan jövő. Összeomlott minden. Kívül is, mindennapjaiban, és ott belül, a fejében. Megvárta azt az estét, amikor felesége imádott sorozatát nézte a tévében, lánya és fia csendben tanult a gyerekszobában, és a kutya sem vonyított, hogy sétálni akar, mert már korábban levitte, hadd hugyozza ki magát a dög. Behúzta maga mögött a kisszoba ajtaját, felállt egy imbolygó székre, nyakára tette a kora délután megcsomózott hurkot. Felnézett a csillárra, és egy ügyetlen mozdulattal próbálta rajta átdobni a kötél végét. Nem sikerült, és megint nem. Már sokadszorra ismételte a mozdulatot, amikor tizenhat éves fia lépett be az ajtón. 
Végignézte, amint apjának, már ki tudja hányadszor csúszik le a kötele a csillárról, majd kiüvöltött az ajtón.
- Anya! A fater megint felakassza magát!
A férfi keze megállt a kötél lendítése közben, és ránézett gyermekére. De mielőtt megszólalhatott volna, süvítő női hangot hallott.
- Géza! Most megint mit szórakozol! Gyere már, megint elment az a kurva kép! 
Nagyot sóhajtott, lekászálódott a székről. Nyakán a kötéllel ment a hang irányába. Közben halkan morgolódott. – A francba! Az embernek már meghalni sincs ideje! Nem igaz, hogy mindig történik valami! 
Alighogy kilépett a szobából, fia lehuppant a székre, kezébe vett egy viccújságot, nevetve olvasta.  
Az asszony a heverőn tespedt. – Gyere már fiacskám, megint mákos a kép! – mondta süteményt majszolva. 
- Nekem is ezer a gondom, mégsem ugráltatlak! – mondta a férfi bosszúsan. – Biztos az antenna. – tette még hozzá, és a szerkezetet állítgatta. 
Hosszú percek teltek el, mire a nő elkiáltotta magát.
- Ne mozdulj, most jó!
A férfi fél lábbal a levegőben, antennazsinórral a bal kezében megmerevedett. 
- Apa! Éhes vagyok! – lépett be a lány gyermek a szobába. 
- Most nem tudok menni! – mondta a férfi. – Anyád, Don Lujo igaz történetét nézi. 
- Vajas kenyeret kérek, szalámival. 
A férfi dühödten dobta földre az antennát. A kép vibrált és mákolódott. 
- Most mit szórakozol! – üvöltött rá a felesége. – Ez a legizgalmasabb rész! 
- Éhes a gyerek! – vetette oda az ember foghegyről, és elindult a konyha felé.
- Majd megcsinálja magának! Már elég nagylány! – dühöngött az asszony. - Te inkább vidd le a kutyát! 
- A kutya Zolikáé! – mondta csendesen a férfi. – Különben is, már levittem.
Aztán arra gondolt, tényleg, levitte…, és…, lent is felejtette.  
- Zolika tanul! 
- Akkor vidd le te! – mondta megszokásból, és arra gondolt, ha már lemész, meg is kereshetnéd. 
- Én várom a főzőcskét! – felelte az asszony. 
- Nem is főzöl soha! – fakadt ki a férfi. 
– Van rá időm? Nem látod, hogy elment a kép? Csinálj már vele valamit!
- Apa! Éhes vagyok! – sipította megint a lány.
- Állj! – üvöltött fel a férfi. – Mindenki befogja a pofáját, mert most nekem van dolgom! 
Dühödten rontott be a szobába, fia flegmán nézett fel az újságból. 
- Na mi van fater? – kérdezte gúnyosan. 
- A székemet! – dörrent a férfi hangja. 
A fiú kelletlenül emelte fel a seggét, és kisétált a szobából. 
Meglendítette a kötelet, melynek a vége elsőre beleakadt a csillár kampójába.  
Amikor kirúgta maga alól a széket, még utolérte őt a felesége hangja.
- Géza! A hang is elment!  


 
November hetedike, avagy, az igazi ok.


Régi történet ez. Olyan régi, hogy arra csak a legöregebb, legelszántabb kommunisták emlékeznek. Hogy igaz volt-e, vagy sem, azt senki sem tudja. Ha igaz volt, szép volt. Ha nem volt igaz, az még szebb.

A rettenetes orosz télben magányos férfi küzdött a veszettül tomboló elemekkel. Hatalmas, térdig érő pufajkában, otromba csízmában igyekezett a város szélén álló kis ház felé. A napok óta szakadatlanul hulló hó, a fergetegesen fújó szél megnehezítette öreg járását. Megállt, felnézett az égre, semmit sem látott. – Mit nézek, nemhogy sietnék! – dörmögte magában, és kesztyűs kezével végigsimította hótól dermedt szakállát. Aztán megint felnézett, de még mindig nem látott semmit. Így haladt a fergetegben, egyre közelebb úti célja, a sötétbe burkolódzott kis ház felé. Amikor nagy sokára odaért, bedörömbölt az ajtón. 

Odabent, a szegényesen berendezett szobában nagyszakállú, kopaszodó férfi feküdt a kopott, rozsdás vaságyon. 
- Ki az? – kérdezte rémülten, és felült. 
Kitakarózott. Megtört testét pufajka kabát és pufajka nadrág takarta, lábait otromba bakancsba bújtatta. 
- No! Mi az? – kiáltotta megint. – Ki van odakinn, a nagy orosz sztyeppében?
Dörmögő férfihang hallatszott. – Én vagyok Vlagyimir Iljics! 
- Az nem igaz, mert Vlagyimir Iljics én vagyok! – kiáltott vissza az ajtó előtt állónak, és rosszat sejtve lekászálódott az ágyról. Közben feldöntött harminc-negyven üres vodkásüveget. Az ajtóhoz ment, elhúzta a reteszt. 
– Ki az az én, aki odakint van a nagy orosz sztyeppében, és azt mondja magáról, hogy én vagyok! Mert ez nem igaz, mert én vagyok én, így van bátyuska? – kérdezte megint.
- Én vagyok, Vlagyimir Iljics! – mondta a férfi, és belépett az ajtón.
A torzonborz jövevény megállt a küszöbön. Hosszan nézték egymást. 
- Dimitrij? Dimitrij Uszitovics Uszitov? – kérdezte Vlagyimir Iljics csodálkozva.
- Bátyuska! – kiáltott fel. – Hát megismertél? 
- Téged nem, csak a szagodat! – mondta örömmel Vlagyimir Iljics, majd összeborultak, és nyolcszor-tízszer arcon csókolták egymást. 
- A franc essen bele, aki ezt a rohadt csókolózást kitalálta! – kiáltott fel Vlagyimir Iljics. Elfordult vendégétől és többször a földre köpött. – Mi szél hozott elvtárs? – kérdezte tőle.
A vendég leült az egyik székre. Levette kucsmáját, alatta egy merő hó volt a haja.
- A forradalom szele, Vlagyimir Iljics! – szólt csendesen 
Vlagyimir Iljics a fejét csóválta. – Vihar van! Megint vihar! – mondta. – Napok óta fú a szél! Mit mondtál elvtárs, milyen szél? 
- Forradalmi! – kiáltott fel lelkesen Dimitrij.
- Hihetetlen, azt hittem keleti! – csodálkozott el Vlagyimir Iljics, miközben sorra vizsgálta az üres vodkásüvegeket. Majd felnézett, és azt kérdezte. – Mondd Dimitrij! Az én harcostársamat, hű hitvesemet, a kiváló tanárnőt, Nagyezsda Konsztantyinova Krupszkaját láttad-e valahol? 
- Láttam elvtárs! Lent van a kikötőben! Ma fut be az Auróra! 
Vlagyimit Iljics a földre köpött. – Az Auróra! – mondta dohogva. – Megint az Auróra! Kvázt rendelt a matrózoktól. Az a büdös kváz! Itthon meg nincs egy pofa vodka! 
Dimitrij hirtelen felemelkedett ültéből, ünnepélyes arccal vendéglátója elé állt. 
- Vlagyimir Iljics! – mondta, és mélyen nézett a férfi szemébe. – Légy a vezérünk! A muzsikok ezt akarják! 
Vlagyimir Iljics lerázta válláról barátja kezét, leguggolt, és benézett az ágy alá. Majd felegyenesedett, és azt kérdezte. – Mondd, Dimitrij Uszitovics Uszitov! Nem láttad a csáját? 
- A pi? – nézett rá Dimitrij csodálkozva.
- Nem elvtárs! – rázta meg fejét Vlagyimir Iljics. – Annak este van itt az ideje! A csáját? – majd ismét letérdelt, és előhúzott az ágy alól egy szamovárt. Vizet töltött és rátette a forró kályhára. 
- A gonosz cár – folytatta Dimitrij. – elvette a muzsikok földjeit, igába hajtotta a népet! Vlagyimir Iljics, légy a vezetőnk! 
Vlagyimir Iljics közben ismét leguggolt, és az ágy alatt kotorászott. Egyszer csak szomorúan felegyenesedett. 
- Nincs itthon kleba! – mondta. - Te érted ezt, Dimitrij? Itt van ez a ragyogó asszony, ez a kiváló tanárnő, az én hű fegyvertársam, Nagyezsda Konsztantyinovna Krupszkaja! Akire ötven év múlva úgy fog emlékezni a világ, mint a legnagyszerűbb asszonyra, és nincs itthon vodka, nincs itthon kleba! Az ember itt éhen dögölhet. 
Odakint süvítve támadt fel a szél, rázta a kis ház ablakait. 
- Hallod Vlagyimir Iljics! – mondta Dimitrij ragyogó arccal. – A forradalom szele dalol az ablakod alatt! 
- Na még csak ez hiányzott! – kiáltott fel Vlagyimi Iljics haragosan. – A múltkor is levitte a tetőt a fejünk fölül! Igaz, az déli szél volt. – majd hirtelen vendége felé fordult, és azt kérdezte. – De elvtárs! Mit akarsz ezzel a vezéresdivel, meg forradalmival? Hát nincs elég baja, a magunk fajtának?
Hallgattak. Míg Dimitrij kereste a szavakat, addig Vlagyimir Iljics kitöltötte a teát, és leült vendégével szemben.
A tea elfogyasztása után, Dimitrij sétába kezdett. Le-föl járkált, és fennkölten beszélt. - Elég a tőkések hatalmából! Keljünk fel, Vlagyimir Iljics! Állj a dolgozó nép elé, vezess minket, és öklünket rázva döntsük porba a burzsoá hatalmat! Légy a vezérünk, Vlagyimir Iljics! 
Közben Vlagyimir Iljics előhúzott az ágy alól egy doboz tojást. Ragyogó arccal kérdezte. – Elvtárs! Eszünk tojást? Csak úgy, kleba nélkül! 
Dimitrij alig észrevehetően igent bólintott, közben lángoló arccal folytatta.
- És kelettől-nyugatig söpör majd a forradalom szele! Összeroppannak a bilincsek, és lehullanak a rab igák! 
- Az Isten verje meg! – szitkozódott Vlagyimit Iljics. – Záptojások! Veszettül büdös! – kiáltott fel öklét rázva. – Hej, ha hazajön az én hű társam, szövetségesem, a kiváló tanárnő, Nagyezsda Konsztantyinovna Krupszkaja! Hej, ha egyszer hazajön, kezében a kvázzal! Nem lesz kire emlékezni ötven év múlva elvtárs! Meglásd! Mert én agyoncsapom! Se vodka, se kleba, se tojás! – amint kimondta, eszébe jutott valami, és elmosolyodott. – Mondd Dimitrij! Eszünk hagymát? Csak úgy, mint gyerekkorunkban! Kleba és tojás nélkül. 
- Jól van Vlagyimir Iljics, együnk. – mondta Dimitrij, majd felemelte a hangját. – Vlagyimir lljics! Rengeteg a tennivalónk! Egységbe kell fogni a kétséget, világot kell gyújtanunk ott, ahol sötét van! 
- Jól beszélsz elvtárs! – mondta Vlagyimir Iljics bólogatva. – Ott az a rohadt sufni! Se lámpa, se gyertya! A múltkor is elvágódtam, kezemben a baltával! Még szerencse, hogy nem történt baj. – közben pucolta a hagymát, és könnyeit törölgette. – Rohadt! – kiáltott fel kétségbeesve. – Megrohadt a hagyma! Se vodka, se kleba, se tojás, se hagyma! – csóválta fejét elkeseredve. 
Megint csendben voltak. Dimitrij megrendülten nézett vendéglátójára, aki mérgesen járkált föl és alá a szobában. Vlagyimir Iljics órákon keresztül tusakodott magában némán, gondterhelten. Hajnalodott. A felkelő nap áttörte a borús fellegeket, és opálos fényét vetette az ablak alatt hangosan hortyogó Dimitrijre.
Vlagyimir Iljics megtorpant, felrázta vendégét. – Hah! – kiáltott fel mérgesen. – Hah! – ismételte. Dimitrij szemeit törölgetve csodálkozott, mert ilyet még életében nem látott. Vlagyimir Iljics hatalmas változáson ment keresztül. Kiegyenesedett, kihúzta magát, melleit kidüllesztette, és fellépett az asztalra. Dimitrij ekkor fogta fel, hogy világraszóló események szemtanúja. Aggódó, gyűrött arca kivirult, szemeiben örömkönnyek csillogtak. 
- Ütött az óra! – harsogta Vlagyimir Iljics. – A forradalom órája! Az éhes nép élére állok, és én leszek a vezér, Dimitrij Uszitovics Uszitov! Utánam!
Amikor ezeket kimondta, akkor a távolból, három ágyúlövés hallatszott. Beleremegtek a falak, a hó hangos robajjal csúszott le a tetőről. 
- Hallottad, Dimitrij Uszitovics Uszitov! – kiáltott fel Vlagyimir Iljics, és leugrott az asztalról. – Hallottad! Az én szövetségesem, hű társam, a kiváló tanárnő, Nagyezsda Konsztantyinovna Krupszkaja nem kapott kávzt, és dühében az Auróra ágyúját piszkálja.  

Ez a három ágyúlövés jelentette a Nagy Októberi Szocialista Forradalom kezdetét.    
            




