Kicsi a világ


A férfi a hőség elől menekülve, szinte átbukott a kis, budai presszó ajtaján. Odabent halkan duruzsolt a légkondi, az utcára száműzve a meleget. 
- Végre, emberi hőmérséklet! – mormogta maga elé, miközben táskáját a földre rakta, és lehuppant a pult előtti magas székek egyikére. Meglazította nyakkendőjét, megtörölte gyöngyöző homlokát, megigazította orrára csúszó szemüvegét. Komótosan körülnézett. 
Kevesen voltak a helységben. Mellette, két székkel arrább, egy fickó újságot olvasott. Az ablak melletti asztalnál fiatal pár bújt össze. A fiú valami vicceset súghatott a lány fülébe, mert az hangosan kacarászott. A vécéajtó mellett, idősebb úr szürcsölte kávéját, közben egy folyóiratot lapozgatott. 
- Parancsol? – kérdezte a szőke pultos lány mosolyogva.
- Egy kávét és egy ásványvizet kérek. – mondta a szemüveges, és visszamosolygott a nőre. 
A mellette ülő farmeros, pólós fickó letette újságját, és felé fordult. Amikor találkozott a tekintetük, akkor a férfi iszonyatos zavarba jött, mert a másik úgy méregette, mintha akarna tőle valamit. Megint körülnézett, aztán a látványtól megnyugodott.
- Ez nem lehet buzi bár. – futott át az agyán. Igaz, arról nem volt fogalma, hogy miről ismerszik meg a buzi bár, de jó volt azt hinnie, hogy ez nem az. Azért a biztonság kedvéért átült egy másik székre.  
A fickó még mindig őt bámulta. Már kezdett kínossá válni a dolog, amikor a pólós megszólalt.
- Juhos Feri?
- Igen, - válaszolta tétován – de nem emlékszem, hogy…
Be sem tudta fejezni a mondatot, mert az idegen leugrott a székről, és a nyakába borult. 
- Feri! Ferikém! Ezer éve nem láttalak! Mi van veled, vén csavargó? 
- Nem is tudom…, ne haragudjon, azt hiszem, összetéveszt valakivel. – hebegte, és lefejtette magáról az ölelő karokat. 
- Na ne szórakozz édes öregem! Nem ismersz meg? Bandi vagyok!... Na?!
- Bandi? – kérdezte, és alaposan szemügyre vette az alacsony, tömzsi, bajuszos fickót.
- Lakatos Bandi! Gimnázium… Na?
- A fal mellett! Második pad! – mutatott rá ujjával, és örömmel borult most már ő is a másik nyakába. – Ez nem igaz édes öregem, csakugyan te vagy az? 
- Na, mit szólsz? Bejössz ide, én meg itt ülök, kávézom, erre leülsz mellém! Fantasztikus, nem? Mutasd magad, hadd nézzelek! 
Megragadta a kezét és megforgatta, mint valami manekent. Közben egyfolytában nevetett.
- Bizonytalanná tett a szemüveged! De tényleg te vagy az, tényleg te! De jó, hogy látlak, öreg cimbora! – ölelte meg ismét.
- Ezt el sem hiszem édes öregem! Kicsi a világ! Bemenekülök ide, mert dög meleg van, erre itt van az én drága komám egy kávé mellett! – kiáltotta a férfi, és ő is belemélyedt régi barátja vizslatásába.
- Meg egy kis konyak mellett. Csak az íze miatt. Tudod, mint régen, a csehóban!
- A Tök Ászban! Ettünk-ittunk, jól éltünk! Pedig csak diákok voltunk, nem igaz?
- Dehogynem! Hohó, de milyen jól éltünk! És azóta is! Egyre jobban! – mondta a bajuszos, és beleivott a poharába. - Hány éve már, hogy nem találkoztunk Ferikém? Huszonöt?
- Van az, huszonhat is, vagy huszonhét, hogy nem láttalak! Mesélj Bandi, mi van veled?
- Üzleteket kötök, utazgatok, járom a világot. És te?
- Én vállalkozom édes öregem! Most is itt voltam a Minisztériumban, Kápolnássy államtitkár uramnál. Tudod, hogy van az, Bandikám! Dörgölődni kell ide, jattolgatni oda, akkor csurran-cseppen valami. De neked meséljem?
- Ne hülyéskedj már Ferikém! Kápolnássynál? Öregem, tényleg kicsi a világ! Ő a nagybátyám! 
- Ez fantasztikus! Na mesélj, mit tudsz a többiekről? – kérdezte kíváncsian, és cigarettára gyújtott. 
- Ne is kérdezd! A jó múltkor, Mexikóban futottam össze a Karády Marival! Odament férjhez.
- Ez most komoly? – csodálkozott a férfi. - A Karády, Mexikóban? Pedig milyen szerelmes voltam belé! Atyavilág!
- Csak ő nem volt te beléd! – röhögött a másik, felidézve a közös emlékeket. – De tényleg kicsi a világ édes öregem, te el sem hiszed, mennyire kicsi! A Temessi Gabi Alaszkában aranyat ás, a Szödi Zoli meg Isztambulban tölti börtönbüntetését. 
- Hogy te mikről tudsz? – csodálkozott a szemüveges, és belekortyolt a poharába. 
- Nem akarlak elkápráztatni, de szinte mindenkiről tudok egy sikamlós történetet. – súgta bizalmasan Bandi, mintha bárkit is érdekelne, hogy miről beszélnek. 
- Na mesélj! – vigyorgott a másik, és már előre örült, hisz osztálytársa úgy maradt meg emlékezetében, mint valami nagydumás, link nőcsábász. 
- Figyelj öregem! – kotorászott zsebében a bajuszos. Egy névjegykártyát vett elő, barátja kezébe nyomta. - Megadom a telefonszámom, két hét múlva ismét erre járok, és dumálunk egy nagyot. Oké? 
- Én most is ráérek! – mondta a férfi, és a zsebébe süllyesztett cimborája elérhetőségét. – Ne kímélj, mesélj!  
- Most nem cimbora! Most egy Istennővel van randim. – mondta, és kacsintott egyet, amolyan cinkos kacsintással, amilyet csak a férfiak tudnak produkálni bizonyos helyzetekben.
- Te, te nagy kujon, te! – nevetett fel Feri, és elővette a tárcáját. – Te már a suliban is hajtottad a nőket, mi?
- Tudod milyen vagyok cimbora! – kacagott a tömzsi, és beletúrt gyérülő hajába. – Nem tudok ellenállni a jó nőknek! Az igazán jó nőknek! – hangsúlyozta - Na, már jön is! – intett fejével a bejárat felé.
Az ajtón két nő lépett be. Az egyik alacsony, jellegtelen, középkorú asszony, a másik középmagas, barna bombázó. Mind a két nő elindult a pult felé. 
- Melyik az? – kérdezte a férfi rosszat sejtve.
- A barna, a piros ruhás. Jó nő mi? – kacarászott a bajuszos.
- Tényleg kicsi a világ. – mondta a férfi, és azt hitte, menten megüti őt a szél.
- Egy Istennő, mi! – mondta a másik, és felemelkedett ültéből.
- Ahogy vesszük. – felelte sápadtan. – Ő a feleségem. 


A találmány


Tétován, az ajtó feletti számokat figyelve lépegetett a férfi a kopottas hivatali folyosón. Kitérdesedett nadrágjában, kifényesedett zakójában, viseltes ingében, kezében kifakult színű sporttáskájával egy jobb napokat látott hullamosóra emlékeztetett. 
- Ez az! – dünnyögte magában, és hirtelen megtorpant a huszonnégyes szám alatt. Megfordult, visszabámult a mögötte lévő ajtóra. – Az a húszas, ez a huszonnégyes. Húsz, huszonnégy. – ismételte megint, és azon gondolkozott, vajon hová tűnt a huszonkettes? – Ellopták! – döbbenten vágott mellébe a felismerés, aztán el is hessegette magától a gondolatot. Csak nem lehet ellopni egy komplett számot, ajtóstól, irodástól, mindenestől. Megigazította félrecsúszott nyakkendőjét, vett egy nagy levegőt, és bekopogott.
- Lehet! – hallott bentről egy halk, fásult hangot.
Belépett. Megállt a küszöbön, tétován, szinte félve, mint aki arra vár, hogy azonnal kizavarják. 
- Mi tetszik? – kérdezte az asztal mögött ülő kopasz férfi. 
- Jó napot kívánok! – mondta illedelmesen, még mindig a küszöbön állva. – A találmányi osztályt keresem. 
- Ez az kérem, mi tetszik? – kérdezte a kopasz, és közben arra gondolt, vajon mit tud egy ilyen szerencsétlen fickó feltalálni?
A férfi végre közelebb lépett. Táskájából egy dobozt tett az asztalra. 
- Ez lenne az! – suttogta áhítattal. – Illetve, ő az!  
A kopasz nézte a dobozt, a férfi a kopaszt. 
- Ki? – kérdezte az asztal mögül, és hátradőlt a széken. 
- Hát ő! Akiről telefonon beszéltünk. – mondta a férfi, és szemeivel simogatta a dobozt. 
- Nem velem beszélt, a kollégámmal. De ő most beteg. Tehát miről van szó?
- Megalkottam. – suttogta a férfi.
- Azt látom kedves uram, - mondta a kopasz türelmetlenül – De mi ez? 
- Ez kérem tisztelettel, egy álom. 
- Ez nagyon derék, kedves uram, de könyörögve kérem, árulja már el nekem, hogy miről van szó? – közben úgy nézte a karóráját, mint akinek dolga van.
A férfi nagy levegőt vett, aztán felelet. – A, gondolkodógépről. 
- Milyen gépről? – csodálkozott el a kopasz, és előredőlt ültében. Kíváncsian nézte a dobozt.  
- Ugye meglepődött! Látom, hogy meglepődött, mert mindenki azt hiszi, ilyen nincs! De én megcsináltam, és ez az! – mondta a férfi büszkén, és kihúzta magát. 
- És, és mit tud, egy ilyen, ilyen gondolkodógép? – kérdezte a kopasz tétován, és még mindig a dobozt bámulta. 
- Hogyhogy mit tud? Hát gondolkodik. – felelte a feltaláló magabiztosan, és kéretlenül leült az egyik székre. 
- Mi? Ez? Mikor gondolkodik? 
- Most is. – mondta a férfi, és ujját a szája elé tette, így jelezte, hogy csendesebben beszéljenek. – Nézze meg. – suttogta. – Nézzen csak rá! Hallgat, és gondolkodik. 
- Marhaság! – dőlt hátra székében a kopasz, és a táskát vizslatta, hogy hol a candy kamera.
- Nana! – mondta a feltaláló. – Nana! Tesztelje csak le. Na próbálja csak ki! 
- Hogy?
- Legyünk egy darabig csendben, és majd meglátja. 
A két férfi némán nézte a dobozt, jó öt percig. 
- Na, mit szól? – kérdezte a férfi vigyorogva, és árgus szemekkel vizslatta a kopasz arcát. Annak a szeme sem rebbent, megszokta már a sok féleszűt maga körül. 
- Mit szólnék? Nem hallottam semmit. – mondta, és megrántotta a vállát. 
- Erről beszélek. – mondta bólogatva a feltaláló. – Ez a masina, magában gondolkodik. Nem hangosan, mint némelyik hülye, hanem magában. Senki sem tudja, mire gondol, és ez a legveszélyesebb. 
- Érdekes. – gondolkozott el a kopasz. – Ezzel azt akarja mondani, hogy a titkos gondolatait sem árulja el senkinek? 
- Pontosan! Amire ő gondol, senki sem tudja meg. Na? Megveszi? 
- Na és az asszony? – kérdezte a kopasz, és kerekre nyílt szemekkel várta a választ. – Ő sem tudja meg? 
- Naná, hogy nem! – kiáltott fel a férfi, és felpattant ültéből. Le-föl sétált a szobában, izgatottan magyarázott. – Ezért gyártottam! Amire én gondolok, azt kidumálhatom álmomban! De ez a masina, ez nem dumál! De nem ám!
- Állati! – suttogta a kopasz.
- Nekem mondja?!
- És, és vannak erotikus gondolatai is? 
- Mi az hogy!  
- Honnan tudja, ha nem árulja el! – csapott le a kopasz, és vigyorgott. - Most megcsíptelek te balfék! – gondolta magában. 
- Hahaha! – nevetett a férfi. – Azt hiszi, most megfogott? Köztünk legyen szólva, ő miért ne gondolhatna arra! Nem gondolja?
- Igaza van. Erre nem gondoltam.
- Na, megveszi?
- Meg. – mondta a kopasz. Felemelkedett ültéből a szekrényhez sétált, és egy dobozzal tért vissza. – Tessék! A magáé! 
- Ez mi? – kérdezte elképedve a feltaláló. 
- Ez? Ez egy pénzcsináló gép.
- Na ne! 
- De bizony. – mondta a kopasz hevesen bólogatva. – Ez meg az én találmányom. Ez kérem tisztelettel, gyártja a pénzt. Sőt! Nem is gyártja, hanem, fossa! Igen! – kiáltott fel izgatottan. – Ez a jó szó! Fossa a pénzt! 
- Na ne! – hitetlenkedett még mindig a férfi. 
- Nekem elhiheti. Na, cserélünk? 
- Oké! Áll az üzlet! – mondta a feltaláló, felkapta a dobozt, és elindult kifelé. Az ajtóban megtorpant, visszafordult. – És hol lehet belőle kivenni a pénzt? – kérdezte. 
- Kivenni azt nem lehet. – mondta a kopasz. – Hogyisne! Nehogy már az asszony megtudja, mennyit gyártott, nem igaz?    


 Életkép


A kocsmában friss kávé illata terjengett. Elvira, a kocsmáros felesége szendvicseket gyártott, fél szemével pedig a pultnál könyöklő fiatal férfit figyelte. Nem szerette a fiút. De nem csak a fiút nem szerette, hanem a kocsmájába járó férfiakat sem szerette. - A férfinak a családja mellett a helye, és nem az ivóban! - szokta mondogatni, de olyankor Béla, a férje lepisszegte: - Halkabban asszony, mi ezekből élünk! És jól élünk! Igaz? – Igaz, de akkor is! – válaszol erre az nő, és minden marad a régiben. A csehó üzemel, ők továbbra is ott dolgoznak, a sok piás továbbra is odajár. Örök körforgás. Mint az élet.
A pultot támasztó fiú cigarettára gyújtott. Előtte korsó sör, és három feles. Egy korty sör, két korty rum. Egy korty rum, két korty sör. Elvira megunta a látványt, no és a szendvicskészítést. Kezeit kötényébe törölgetve ment fel az emeletre, iskolába indítani a gyereket. A kocsmáros hosszan nézett utána. - Még mindig milyen jó a segge! – gondolta magában, és fütyörészve törölgette a pultot. 
- Józsikám! Ha jön a róka, húzzá’ má’ ki a klotyóra, oksi? – szólt oda a pultot támasztó kölöknek.
- Jóvanmá’, jóvanmá’ Bélabá’, nem kell majrézni! Elhúzok, ha jön a büfi! 
- Na csak szótam’! 
Nyílt az ajtó, és ha lehet, egy még csövesebb, slamposabb krapek lépett be rajta. Egyenesen a pulthoz ment, és lecövekelt a másik fickó mellett.
- Bélabá’! Nyomjon má’ egy felest! – mondta.
- Pénzed van? – kérdezte a kocsmáros.
- Víríccsam’?
- Viríccsad’! 
A fiú egy marék ötszázast húzott elő a zsebéből, az asztalra dobta. 
- Elég lesz? – kérdezte.
Béla bá’ egy szót sem szólt, csak elé lökte a poharat.
- Na mi volt ba meg? – kérdezte Józsi, a haverjától.
- Tré volt a vaker apuskám!
- Hu ba meg! – hüledezett Józsi, és szájához emelte a korsót. – Ugatod?
- Dzsaveltunk a Csumpival a flaszteron, amikor elénk röffent a Bumburnyák, és kivírtolta a dikicset a farosból. A Bumburnyák ott hókuszolt a skubink előtt, rovázom ám a Csumpinak, hogy dörzsölt vagy csávó, trenyázz má bele a pofájába, de hesszölöm ám, hogy stokkolt a majré.
- Hu ba me! Szar ügy! 
- Naná, hogy lőttem a rigót a pofámból, és jattomba csúszott a halef. Firkacoltunk a dagonyában, közben a Csumpi belegányolt a Bumburnyák tökeibe. Lement a csávó tökalsóba, én meg egy lengő szvinggel pofán borítottam. Erre nyomott egyet returjattból, azt hittem trére vágja a búrámat. Feltuningoltam a jattost, és moneszon toltam. 
- Na ba meg!
- Naná, hogy dobott egy dupla rittbergert Azt gógyiztam, ott sercinti ki a párát a motyóból. De ezt rojtosra pakolhattuk, ködös skubikkal kolbászolt a cserpákom előtt, közben havazta a muttert. Én sem most aveltam le a tujáról, naná, hogy gigán csaveltam, aztán lejódliztam a csávóról a kardigánt meg a bukszát, aztán csavesz, lefalcoltunk. Csak ez a lökött Csumpi elmókolt a Böbéhez, csubikálni a dohánnyal. 
- Na ba meg! 
- Prüngyögtek a kérón, közben a Csumpi elhadoválta a gárénak, hogy mi a pálya. Az meg nájgtba lecsámpázott a krimóba, nem volt lóvéja, azt mint bulit, elsóderolta a lényeget a többi luvnyának. Aztán ott hesszölt egy civiljakós zsaru, aztán már zsuppoltak is. Csíped a dumát?
- Ja! Csak onnét ugasd má’ még egysze’, hogy lőtted a rigót a pofádbó’, mer’ ottan elveszítettem a fonalat, vagy mit, azt’ fingom nincs mirő’ ugattál! Iszó még egyet?


A gyűjtő

Ragyogóan sütött a Nap. Igaz, ezt csak a magas házak tetején araszoló kéményseprő láthatta, ha ugyan látta. Aztán amikor munkaidő végén lemászott, és elmesélte néhány érdeklődőnek, hogy ő tényleg látta a Napot, akkor volt, aki nem hitt neki, de olyan is volt, aki irigységébe belesárgult és sárga lett, mint a Nap. Lent a földszínén, térdtől felfelé mindent belepett a szmog és a por. A lassan araszoló autók vízszintesen okádták káros gázukat és bűzüket, a gyárak kéményei ugyanezt tették függőlegesen. Egy férfi ücsörgött az út szélén. Szája és orra maszkkal fedve, előtte festőállvány, és elmélyülten dolgozott. Körülötte emberek rohantak, autók tülköltek, de ő mit sem hallott, mit sem látott az egészből, mert megihlette a táj, a város képe. A vásznon megelevenedett a körülötte lévő világ. Szürke pacák között fekete foltok, bennük sárga cirádák, és az egész lefedve valami sosem látott sötétbarna valamivel. Egy férfi állt meg a művész mellett.
- Gyönyörű! – suttogta elragadtatottan, és nem tudta szemeit levenni a képről.
- Köszönöm. – felelte a művész szerényen, fel sem emelve tekintetét a vászonról.
- Itt fent, - mutatott a férfi a vászon bal felső csücskére – ez a sötétebb folt, ez…, ez,…., fantasztikus!
- Látom, észrevette. – mondta a festő elégedetten. – Ott most száll fel. 
- Micsoda alázat! – kiáltott fel a rajongó. – Csodálatos! 
- Másképp ezt nem lehet, csak alázattal. – mondta a művész, és gondosan egy barna pacát pöttyintett a vászonra. 
- És szemmel! A jó szem…
- És a jó kéz! – kiáltott fel a festő, és laza mozdulattal egy fekete foltot mázolt a kép közepébe. 
- Igaza van! De nem akarom zavarni…., MESTER! 
- Ugyan, nem zavar. Mindig szívesen beszélgetek a hozzáértő rajongóval. 
- Kész van? – kérdezte a férfi.
- Nem. Még ide egy kicsit…, - mondta a mester, és egy erőteljes barna vonallal szinte kettészelte a képet. – Talán most! Most van kész! – mondta büszkén, és felemelkedett ültéből. 
- És ide? – kérdezte a férfi. – Ide nem kellene egy ugyanolyan, csak mondjuk szürke?!
- Igaza van! Még ide is, meg ide!... – kiáltotta, és keze sebesen dolgozott. - Most van kész!
A képen a szürke, barna és fekete foltok, némi sárgával voltak vegyítve.    
- Csodálatos! – mondta a műértő áhítattal. – A címe?
- Szmog. 
- Szmog…., szmog….- formálta lassan a szót a férfi, majd felkiáltott. – Elementáris! Megveszem! 
- Ugyan. – mondta a festő szelíden. – Nem olyan nagy hatású ez a kép. Csak egy kis ujjgyakorlat. 
- Ugyan már, mester! Én még életemben nem láttam ehhez fogható alkotást! 
- Hátha ennyire ragaszkodik hozzá - mondta a mester. – akkor eladom magának. 
A férfi alig várta, hogy budai, zöldövezeti lakásába hazaérjen. Belépett a szépen berendezett nappaliba. A Nap hétágra sütött, bevilágította az egész lakást. Kibontotta a képet. Kicsit forgolódott vele, nem tudta hová akassza, mivel a falak telis-tele voltak festményekkel. Egyszer csak felragyogott a szeme, és felakasztotta az ablakra. A helységben hírtelen sötét lett. 
- Gyönyörű! - suttogta a férfi.
Leült a kanapéra, és le nem vette szemeit legújabb szerzeményéről.
      

  

    


