A hír


A gazdagon, bár, kevés ízléssel berendezett irodában hármat kondult a falióra. Ezzel egy időben, halkan, szinte suttogó szégyenkezéssel megcsörrent az íróasztalon lévő telefon. Az asztal mögött olvasó férfi összerezzent. Először a telefonra nézett, aztán a faliórára, majd ismét a telefonra.
- Halló! Kapcsolja, Katika! Tiszteletem főnök! Persze főnök, nyugodt lehetsz. Ó, ne is mondd! Hegyi Laci kiváló munkaerő! Kicsit gyámoltalan, kicsit még csiszolgatni kell, de hidd el nekem, ő egy gyémánt! Nem hiába a te unokaöcséd! Ő is érti ám a csíziót! Ő lesz a hazai bulvársajtó egyik legjobb zsurnalisztája. Nem, még nem adott le egyetlen sort sem, de ha igaz, akkor ma lesz a nagy áttörés. Persze főnök, természetes. Igen, igen, mindenben a segítségére leszek. Szerbusz, szerbusz, majd hívlak!
Letette a telefont, megtörölte gyöngyöző homlokát. – Hegyi Laci egy kókler, egy kretén, egy tehetségtelen balfék! Még olvasni sem tud, nemhogy írni! – dünnyögte magában. Ujjaival rosszkedvűen dobolt az asztalon. Félretolta az előtte heverő kéziratot, idegesen cigarettára gyújtott.
Kopogtak. 
- Gyere be! – reccsent a férfi hangja, és szúrós szemekkel várta a belépőt.
Félszeg, esetlen, harminc körüli fiatalember lépett be a nagyhatalmú ember irodájába. Kezében egy papírlapot szorongatva, illedelmesen állt meg az íróasztal előtt.
- Mi van Hegyikém, mit hozott? – kérdezte a főszerkesztő.
- Van egy érdekes hírem főnök! Talán a holnapi számban, esetleg…  
- Olvassa, Hegyikém, olvassa! Ne kíméljen! 
A fiatalember megtörölte szemüvegét. – Villámlátogatáson Bugyiban és Lábatlanon járt a Pápa. – olvasta.
- Pápa? Az ki? – nézett rá csodálkozva a főszerkesztő.
- Hogyhogy ki? 
- Jaj ne szórakozzon már velem, Hegyikém! Nincs nekem erre időm! – csattant fel a férfi. – Hol szerepelt? Valóság só? Fókusz? Esetleg, Barátok közt?
- A Vatikánban. – felelte a fiatalember lesütött szemekkel. 
- Azt a műsort nem ismerem! Beóról, Prüntyikéről semmi hír? 
- Nem… Nem tudom. – bizonytalankodott Hegyi.
- És Kozsó! Vele mi van? Tényleg terhes? 
- Én azt nem tudom, de a Pápa…
- Mi van vele? – vágott közbe a főszerkesztő.
- Itt járt. 
- A szerkesztőségben? 
- Nem. Bugyiban. Felolvashatom? 
- Nincs más? – kérdezte kétségbeesve a főszerkesztő. – Mi van Zita kutyájával? Él még? 
- Ki az a Zita? 
- A hatodik villalakó! Tudja, a szeplős, puhatestű.
- Nem ismerem.
- Na mindegy. – legyintett megadón a főnök. – Olvassa ezt a pápai gyereket, vagy kit. Majd meglátjuk, mit tudunk kihozni belőle.  
- Titokban Magyarországra látogatott a Pápa. Bugyiban megáldotta a község, Taszalári Ottóról elnevezett cserkészcsapatát, Lábatlanon pedig megszentelte a város első, több száz éve épült zarándokhelyét.  
- És? – nézett rá csodálkozva a főszerkesztő. 
- Hogy tetszett mondani? 
- Mondom, és? 
- Ennyi. 
- Ennyi. – ismételte lesújtó hangon a főszerkesztő - Ez magának hír? 
- De hát…, itt járt a Pápa. – suttogta a fiú piros arccal.  
- És? Megölték? 
- Már hogy ölték volna meg! Úr Isten! 
- Elrabolták?
- Dehogy. 
A főszerkesztő felemelkedett az íróasztal mögül, meglazította nyakkendőjét. Megköszörülte a torkát, és sétára indult az irodában. 
- Na most figyeljen Hegyikém, hogy lesz ebből hír.
- Ez nem hír? – kérdezte a fiatalember.
- Miért? Maga szerint az? – kérdezte a főnök szúrós szemekkel, és intett, hogy üljön le. 
- Hát, tulajdonképpen, ha jól belegondolok… - dadogta Hegyi, és belehuppant az egyik fotelba. 
- Maga csak ne gondolkozzon, hanem írja! Címe: Taszalári Ottó megfenyegette a Pápát! 
- Hogy tetszett mondani? – kérdezte rémülten Hegyi, és megállt kezében a ceruza. 
- Igaza van Hegyikém, de milyen igaza! – kiáltott fel a főszerkesztő. – Nem megfenyegette, hanem…, hanem megtámadta! Ez a jó! Ezt írja! Alcím: A Pápa a zarándokhelyre menekült! Budapesten borzasztó kalandban volt része az odalátogató Szentatyának.
- Na de…! – rebegte Hegyi. 
- Nem dumál, ír! – csattant a főnök hangja. – Tehát! Taszalári Ottó ez az elvetemült cserkésztanonc, mint a villám csapott le a fehérnemű bolt előtt nézelődő Pápára. 
- Jaj nekem! – sikkantott fel Hegyi. – A Szentatya mi a túrót keresne a fehérneműbolt előtt? 
- Hegyikém! Most mit idegesít! Maga mondta, hogy a bugyikat nézegette. Vagy tudja mit! Írja azt, hogy egy lábatlan koldusnak adott alamizsnát. 
- Jaj, dehogy! Félre tetszett valamit…
- Kuss, mert kizökkenek! Írja! A Pápa felkapva reverendáját, mint a nyúl futott végig a város főterén. Taszalári, ez a kérlelhetetlen merénylő a nyomába eredt, és azt kiabálta. Mi a bajod, a cserkészekkel? 
- Jézus Márja! Erről szó sem volt! 
- Maga ott volt? – meredt rá a főszerkesztő.
- Nem.  
- Hát akkor meg honnan tudja! Írja, mert kirúgom! Tehát. A Szentatya ijedtében befutott a község több száz éve épült zarándokhelyére, ahol sikerült elbújnia. 
- Na de!
- Most mi van megint?
- A szentelés… tetszik tudni. – rebegte Hegyi.
- Mit izgul, most jön. Amikor a nagy erőkkel kivonuló kommandósok és aknakereső kutyák hosszas tűzharc után elfogták Taszalárit, akkor a Pápa örömében megszentelte az öreg zarándokhelyet. 
- Az aknakereső kutyák mit kerestek? – kérdezte Hegyi kétségbeesve. 
- Igaza van édes fiam! Magából még lesz valami, mert figyel a részletekre. Amikor elbújt, akkor városszerte híre ment, hogy a Taszalárihoz hű erők aláaknázták a búvóhelyet.  
- Jézusom! – sóhajtotta a fiatalember, és nem mert főnökére nézni. 
- Ne izguljon Hegyikém, vége van! A Szentatya megmenekült, a magyar rendőrség ismét jelesre vizsgázott. 
- Na de…
- Ne kezdje megint! Olvassa fel! 
Hegyi hosszasan köszörülte a torkát, majd ivott egy pohár vizet, aztán belekezdett. – Taszalári Ottó megtámadta a Pápát! Alcím: A Pápa a zarándokhelyre menekült. Budapesten borzasztó kalandban volt része, az odalátogató Szentatyának. Taszalári Ottó, ez az elvetemült cserkésztanonc, mint a villám csapott le a fehérneműbolt előtt nézelődő Szentatyára, aki egy lábatlan férfinak adott éppen alamizsnát. A Pápa felkapva reverendáját, mit a nyúl futott végig a város főterén. Taszalári, ez a kérlelhetetlen merénylő a nyomába eredt, és azt kiabálta: Mi a bajod a cserkészekkel? A Szentatya ijedtében befutott a község több száz éve épült zarándokhelyére, ahol sikerült elbújnia. Ezután röppent fel a hír, hogy a Taszalárihoz hű erők aláaknázták a búvóhelyet. Amikor a nagy erőkkel kivonuló kommandósok és aknakereső kutyák hosszas tűzharc után elfogták Taszalárit, akkor a Pápa örömében megszentelte a zarándokhelyet. 
- Na? Milyen? – kérdezte diadalittas arccal a főszerkesztő. 
- Hát… nem is tudom. Talán… - rebegte Hegyi. 
- Okos gondolat! – vágott közbe a főnök. – Írjon bele, egy szerencsétlen sorsú kisgyereket! 
- Még azt is?
- Naná! Mondjuk oda, amikor Őszentsége futni kezd a bugyi szaküzlet előtt. Tudja, kisgyerek, vagy terhes anyuka babakocsival, vagy mit tudom én. Írjon valamit, mert ezt szeretik az olvasók. Na menjen, menjen, tegye tisztába, és adja le! De gyorsan, mert lapzárta lesz! 
A fiatalember porig sújtva húzta be maga mögött az ajtót.
A főszerkesztő hosszan nézett utána. – Nem úszod meg te disznó! Megígértem a főnöknek, hogy újságírót faragok belőled, és én betartom a szavam! – dünnyögte maga elé és visszaült az íróasztal mögé. Maga elé vette a félbehagyott kéziratot és belemélyedt.  
Másnap sosem látott példányszámban fogyott a lap. A hírre természetesen rácsapott az összes kereskedelmi rádió és televízió is. A jó pénzért mindent látó szemtanúk kamerák kereszttűzében nyilatkoztak a látottakról, és két napig izgalmas beszédtémát adtak a hírre fogékony médiamajszolóknak. Két nap elteltével új hír jelent meg Hegyi tollából, miszerint az amerikai elnök magyar barátnőjének kisgyermeke született. A gyermek az Obama Károly nevet nyerte el a keresztségben.   



Nincs egy rongyom sem…



Az asszony jó két óra elteltével került elő a fürdőszobából. Ideges volt, mert hosszú évek óta most először fordult vele elő, hogy férje – Mikor vagy már kész! Ez nem igaz, hogy órákig kell rád várni! Siess már, mert elkésünk! – monológjai elmaradtak. Odabent arra gondolt, szinte bebeszélte magának miközben arcát púderezte, hogy élete értelmének biztos, hogy van valakije, és vele cseveg telefonon, míg ő szépítkezik. Legnagyobb meglepetésére a férfi a gardróbszekrény előtt, fehér ingben, egy szál alsógatyában, a fotelban ücsörgött. 
- Te még nem vagy kész? – nézett rá csodálkozva. – Igyekezz, mert elkésünk!
- Nincs egy rongyom sem, amit felvehetnék. – dörmögte a férfi az orra alatt. 
- Mi van? – hökkent meg az asszony.
- Mondom, nincs egy rongyom sem, amit felvehetnék. – ismételte az ember, és unott arccal egy újságot lapozgatott. 
- Te teljesen meg vagy zavarodva? – kérdezte a nő, és a szekrényhez lépett. – Itt szórakozol, amikor anyuék várnak. Vedd fel a szürkét. – dobta ágyra az öltönyt.
- Hogy venném már fel a szürkét, – mondta a férfi. – amikor a Kótainak pont ilyen van! 
- De ma nem találkozunk a Kótaival! 
- És ha mégis? – nézett az ember ártatlan arccal. – Mondjuk, jön velünk szemben az utcán.
- Nem jöhet velünk szemben az utcán, mert kocsival megyünk! – mondta az asszony. – De rendben van fiacskám, legyen neked igazad! Lehet, hogy mégis szembe jön velünk, mondjuk, egy másik autóval, amiben nyaktól felfelé látszik! Úgyhogy, vedd fel a sötétkéket! 
- Hogy venném már fel a sötétkéket! – fortyant fel az ember. – Amikor tisztára úgy néz ki, mint a szürke!
Az asszony idegesen túrt bele órákig készült frizurájába. – Hogy nézne már úgy ki, mint a szürke, amikor ez kék, az meg szürke! 
- Nem látod te szerencsétlen, – magyarázta a férfi – hogy a reverje pont ugyanolyan! És a gombolása is olyan, meg a zsebe is olyan! Te ostoba! – tette még hozzá idegesen.
- Akkor…, akkor…, vedd fel a zöldet! Olyan biztos, hogy nincs a Kótainak! – üvöltötte az asszony. 
- De van! Sőt! Még a Mohosnak is van! 
- Ki az a Mohos? – hökkent meg az asszony, mert ilyen nevű kollégáról még életében nem hallott. 
- Mit tudom én. – vonta meg vállát a férfi, és töltött magának egy pohár konyakot. 
- Akkor honnan tudod, hogy van neki? 
- A Kótai mondta. – felelte az ember. – Azt mondta, együtt vették a Mohossal. 
- Te tiszta hülye vagy! Tudod mit…, - csuklott el a nő hangja – vedd fel a barnát! 
- Hahahaha! – röhögött artikulátlan hangon a férj. – A barnát! Meg vagy te húzatva! Hogy mennék már tíz éves öltönyben! Egyébként is, elavult a szabása. 
Az asszony, remegő kézzel italt töltött magának. Megpróbált megnyugodni. – Most pont ez a divat. – jelentette ki határozottan. – Különben is, a múltkor azt mondtad, ez a legkényelmesebb. 
- És nadrág van hozzá. – sóhajtott az ember. 
- Hát mi lenne hozzá te féleszű! – sikkantott fel a nő, és azt hitte, menten infarktust kap. – Szoknya? 
- Miért? A skótok is szoknyában járnak. 
- De te nem vagy skót! Te hülye vagy! Te…, te egy balf…! – elharapta a mondat végét. - Ne idegesíts már, hanem öltözz! – hadarta néhány másodperc szünet után. 
- Hát miért nem érted meg, - kulcsolta össze kezeit a férj - hogy nincs egy rongyom sem, amit felvehetnék!  
- Nekem sincs, vedd tudomásul. – kiabálta az asszony, és elsírta magát. 
- De te holnap mész, és veszel magadnak, azt mondtad! 
- Nem veszek! – rikácsolta a nő - Semmit sem veszek, de öltözz már, a kutya úr Istenit! Öltözz már, mert elkésünk! 
- Mit mondtál szívem? – kérdezte a férfi, és átölelte zokogó feleségét. 
- Hogy öltözz már. – hüppögte az asszony. 
- Előtte mit mondtál? – kérdezte az ember, és megsimogatta a nő arcát. 
- Hogy semmit sem veszek, csak öltözz már! 
- Hát miért nem ezzel kezdted kedvesem! – vált szeretetteljessé a férfi hangja. – Öt perc, és mehetünk.    



Találkozás



A fiú unott arccal álldogált a megállóban, lábánál borzas kutya üldögélt.

- Péter? – állt meg mellette egy borostás, alkoholtól vörös arc. – Megismersz? 
A fiú ránézett és tekintete találkozott a vizenyős, zavaros szemekkel. Foghegyről válaszolt. – Igen, persze. Mindig megismerlek, csak…
A kutya arrább húzódott, behúzta a farkát. Szűkölt.
- Csak? – kérdezte a férfi, és kiköpött a járdára. 
- Nem szeretem, amikor így nézel ki…. apa. – tette még hozzá, a síneket vizslatva.
- Van egy százasod? – kérdezte az apja hirtelen, és kéregetőn tartotta elé a markát. 
- Miért nem dolgozol? Erős vagy, tanult….
- Nekem te, ne papolj! – harsant a férfi hangja, és felegyenesedett görnyedtségéből. – Van pénzed, vagy nincs? 
- Nem adok. – felelte Péter csendesen, és majdnem elsírta magát. 
Csend telepedett közéjük. Kis idő múlva megszólalt a gyerek.
- Apa! Miért nem jössz haza?
- Nekem nincs….
- De van! – vágott közbe a fiú. – Az a te otthonod is!
- Amíg az az ember ott van, addig nem. – mondta csendesen a férfi, és ismét markát tartotta fia elé. Esdeklőn nézett.
A gyerek a zsebében kotorászott, elővett egy kétszázast, markában tartotta. Az apja rácsapott, mint ragadozó a zsákmányára. 
- Adod? – kérdezte.
A gyerek keze lassan szétnyílt, a pénzt a férfi kezébe ejtette. Ő sarkon fordult és elindult a szürke bérházak felé.
- Apa várj! – kiáltott rá Péter. Egy ezrest húzott elő a zsebéből, és azt is az apja kezébe nyomta. – Egyél! Kérlek? – mondta neki könnybe lábadt szemekkel, szipogva. 
- Igen. Enni fogok. – mormolta a férfi, és lábát húzva elsietett.
A fia hosszan nézett utána. Egészen addig követte a tekintetével, míg az el nem tűnt a kocsma ütött-kopott ajtaja mögött.  

Megvonta a vállát, megrántotta a pórázt, fel sem szállt a villamosra, csak ráérősen elkezdett hazafelé baktatni.






A szöveg, amivel kigolyóztak…



Balaton part, tömegnyomor.

Lehuppanok gombás láb és sörpocak közé. Nyaraltál már negyvenszer negyven centin, lótuszülésben?  

Tudod, amikor a rezsód zsibbadását a tarkódon érzed. 

Tehát ott billegek a faroson, amikor megszólal sörpocak. – Most jó, ne mozogj! Most van árnyék!

Figyeled a karriert? Még oda sem értem, és máris én vagyok a napernyő.

Aztán megszólal gombásláb is. – Fiatalember! Bekenné a hátamat? – Nézzél már rám! Én! Fiatalember!

Tudod mekkora háta volt? Mint egy futballpálya. Ráment az egész délelőttöm.

Miközben kentem a hátát, hesszöltem az embereket. 

Part, kigyúrt fickó. Tudod, most kente be a hóna alját és még mindig csíp. Csajozik. Nézi, hogy őt ki nézi. Aztán amikor rám kacsint, akkor dobom a hátast, mert ez nem csajozik, hanem hapsizik.

Mellettem nagyfater, önéletrajzi ihletésű mesével altatja az unokát. – Ez elment vadászni, ez meglőtte, ez is meglőtte, ez is meglőtte, ez a hülye meg feleségül vette. 

Végre megjönnek a haverok.

Büfé. Százméteres sor, a büfé zárva. 

Beállok izzadt hónalj mögé, büdös száj elé. Azért érzed már a feelinget, Ráadásul előttem kettővel, alacsony, kalácsképű, sunyin ereget. 

Öregem! Eljutottam arra a szintre, hogy láttam a szagokat. Tudod, amikor kimész ősszel a kertbe, és térdig ér a köd. No, itt is, csak itt magasabban volt a horizont.

Közben jön egy krapek, előrefurakszik, de kap egy pofont, és visszakullog a sor végére. Később derül ki, hogy ő a büfés.

Part, sörözünk.

Ittál már meleg sört? Na jó, ittál, egy üveggel. De mi, egy négyzetmétert vásároltunk. Tudod, milyen a meleg sör? Mint nő nélkül randizni. Az illúzió megvan, a többit intézd magad. Amikor a csaj felhívja a krapekot. – Drágám, este nyolcra ott vagyok nálad, aztán dugunk. Ha késnék, kezd el egyedül.

Szóval piálunk, egyszer csak megszólal a Zsoci. – Szaaarnom kell! 

Imádok vele dumálni, mert mindig elhúzza az első szótagot, és olyan, mintha egy kórussal beszélgetnék.    

- Kétszáz méter a klotyó, húzzál bele! – mondom neki.

Se perc alatt megjárja. – Zááárva! 
- Szar ügy, akkor marad a bermuda - mondom neki.  
- Beeemegyek a vízbe!
- Meg ne próbáld, a medence tele van emberekkel! Nézd, ott is fuldoklik kettő!

Ennek aztán ugathatsz! Beúszik a bóján túlra.

Jön vissza, Angeló lökdös a könyökével. – Figyejjé má, figyejjé má, figyejjé má!

Zsoci úszik és valami örvényt, vagy mit kavarhat maga mögött, követi őt a csomag.

Huhu, huhu! Szólni kéne neki, mert minek vitte be, ha egyszer kihozza, nem igaz? 

Oké! Viszont ha kiabálunk, akkor odafigyel mindenki. Így egy megoldás maradt. Felálltunk, ugráltunk és integettünk. Majd csak észreveszi.

Igen ám, de az emberek azt hitték, hogy elkezdődött a tíz perce beharangozott tóparti torna. Egyre többen gyűltek körénk, és azt csinálták, amit mi. Ugráltak és integettek. 

Már mintegy kétszázan metakommunikáltunk, Zsoci úszott, mögötte a csomag.

Ekkor jöttek meg a japánok. Külön busz, negyven japán hajlong, mosolyog és fényképez.

Figyeld a lépet. Mi már háromszázan metakommunikálunk, negyven japcsi fényképez, Zsoci úszik, mögötte a csomag. 

Már egészen közel járt, amikor felüvöltöttem. – Zsoci, fordulj meg! – Kb. háromszázan üvöltöttek utánam, mert azt hitték ez is a torna része. 

Zsoci megfordult, és marhára megijedhetett, mert úgy úszott, mint Cseh Laci az olimpián. Mögötte a csomag.

Mögöttem meg már fogadásokat kötöttek, hogy ki ér partra hamarabb. Zsoci, vagy a csomag.

Láttad a cápa című filmet? Tudod, amikor jön az állat. Na, itt is kitört a pánik. Családapák rontottak be a medencébe, és tépték ki gyermekeiket, a nők pedig kifelé menekültek.

Egyszer csak a Zsoci lebukott a víz alá., és ott úszott tovább.  

A parton olyan csend volt, hogy viharjelzésnek tűnt, amikor kétszáz méterrel arrább a vízi biciklis eltrottyantotta magát.

A Zsoci úgy vágott ki a víz alól, mint a Rambó a mocsárból.

Körülnézett, majd szélesen elvigyorodott, mert a csomagot sehol sem látta.   

A fején volt.    

 


