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A bicikli


Meleg volt. Fülledt, embert és állatot gyötrő, víz után sóvárgó meleg. Ott kint, távol a határban, tikkadt juhok legelték a felégett füvet. A juhász valahol a hűsön szívta ócska pipáját, gyöngyöző homlokát törölgetve, munkára buzdította puliját:
- Hajtsd meg Ügyes, no! Hozzad vissza űket!
Romos kedvvel vágott ki a kutya, a fa árnyékából. Hangosan csaholva terelte vissza az elkóborolt jószágot. Kis idő múlva lógó nyelvvel tért meg gazdájához. Amaz, mint valami alamizsnát, szalonnabőrt vetett neki. A kutya hálás szemekkel falatozott.
Nem messze tőlük, a tanyaudvaron, tízéves forma kölök játszadozott a napszítta homokon. Apró késével sípot farigcsált. A forgácsok koszos lábára hullottak, de ez mit sem zavarta, annyira belemerült munkájába. A ház előtt, kajszit magozott a gazdasszony. Mellette, a veszettül lobogó tűz fölött, hatalmas kondérban lekvár rotyogott. Lusta komondor heverészett a kapu mellett. Nagy néha felemelte farkát, netán megmozdította füleit, így zavarva el az egyre jobban elszemtelenedő legyeket. Bent a baromfiudvarban tyúkok kapirgáltak reménytelenül. Férjük, a büszke tarajos, szétvetett szárnyakkal pihegett szemétdombján. 
Megszólalt a gyerek:
– Ídesanyám! Hallgassa csak! – ezzel megfújta a sípot.
Felkapta fejét a komondor, megugrottak a tyúkok, a szemétdomb ura majd szörnyethalt ijedtében, amikor meghallotta az éles, sivító hangot.
Kacagott a lurkó, mosolygott az asszony.
- Ügyes vagy Palkó! Még a végin mestör embör lesző! Möglásd!
Ültéből felpattant a gyerek, odaszaladt a kúthoz. Meghúzta a vödröt, rátapasztotta kiszáradt ajkait, mohón ivott. A hideg víz lefolyt az állán, rá pucér testére. Amikor befejezte, kézfejével törölte meg száját. Odakiáltott anyjának:
– Idesanyám, oszt apám mikor gyün?
Megcsóválta fejét az asszony. Foghegyről válaszolt:
– Addig jó, míg nincs itthol! He, mit akarol vele? Megint bérúg, oszt eltángál!
Palkó elengedte füle mellett anyja megjegyzését, és összehúzott szemekkel az utat kémlelte. Mint egy magának mondta:
– Biciklit ígért néköm az apám! Igazi biciklit!
Legyintett az asszony:
– Örüjjé ha nem korcsmára köti a süldőkér kapott pízt! Azt te még biciklit akarol? Bomlott vagy te kölök! Möglásd! Mögint bérúgik!
Mint egy lezárva a beszélgetést felkiáltott a gyerek.
– Gyön! Ott gyön a!
És valóban! Egy bizonytalan járású, tántorgó alak közeledett az út porában. Szemmel láthatóan több volt benne a bor, mint az élet. Szinte átbukott a kapun. A kutya rá sem hederített, megszokta már a borissza gazdát. Tovább hajtotta bundájáról a legyeket.
A gyerek apja elé állott:
– Idesapám! Hun a biciklim? - kérdezte.
Nehezen állt lábain az ember. Annál nehezebben már csak a szavakat préselte ki borgőzös, fogatlan szájából:
– Huss innét te fattyú! A biciglid? Itten van a biciglid te, te Isten csapássa! – ezzel felemelte a kezében lévő demizsont és a gyerek felé sújtott vele.
De az, mint a gyík, elugrott, és befutott az udvar végében álló istállóba. Ott átölelte a csendben kérődző tehén nyakát, és könnyes szemekkel panaszkodott.
- Látod-e te Piros? Mögint részög! Elitta a biciklimet! A rosseb ájjon a beleibe!
Közben a férfi betántorgott a verandára és leült az asztalhoz. Kiüvöltött asszonyának:
– Maris he! Aggy ennem!
A nő becsoszogott a konyhába. Letette férje elé a lábost, benne valami pörkölt félét, meg a kenyeret.
Reccsent az ember hangja:
– Poharat! 
Töltött magának egy pofa bort, tört a kenyérből, és csámcsogva zabált.
Az asszony tovább tette kint a dolgát, amikor előfutott Palkó az istállóból. Már messziről kiabált:
– Idesanyám! Idesanyám! Gyüjjön hamar. a Piros... jaj, a Piros!
Ültéből ugrott fel az asszony. Borult a kosár, a sok finom barack szertegurult az udvaron, de ki törődött most azzal! Szaladtak az istállóba. Bőgött a tehén, istentelenül bőgött. Hátsó fertályából két mellső láb meredt kifelé. A születendő élet első jele. Az asszony látott már ilyet, sőt csinálta is már. Segített már tehén ellésénél, de a Piros, az más! Az még csak üsző, ez az első ellése! Mi lesz most? Hej ha az ember józan lenne! Kihúznák. Hárman csak kihúznák valahogy azt a bornyút! Rákiáltott a gyerekre:
– Nosza Palkó! Hozzá kötelet! Jó erőset! És hidd ide apádat!
Elfutott a gyerek, az asszony a kínlódó állatot simogatta:
– Jól van Piros, nem lesz baj, meglásd,. szép bornyad születik! Segítünk.
A tehénre azonban cseppet sem hatottak a vigasztaló szavak. Úgy bömbölt, mint akit nyúznak. 
Jött a gyerek, kezében a kötél.
- Apád?
Megrántotta Palkó a vállait:
– Részög! Részög mint a csap!
Közben az asszony kötelet hurkolt az üszőből kilógó patákra. Nekiveselkedett anya és fia. Teljes erőből húzták a borjút kifelé. Bőgött a tehén, keservesen bőgött. Könny csillogott szemeiben. Veszett birkózás kezdődött ember és állat között.
– Nem gyön! A fene belé! Elpusztul! - szitkozódott az asszony.
A kötél felsértette kezeiket, csúszkáltak a tehénszarban, vizeletben. Palkó elvágódott, arcába fröcskölt a trágya, vérzett a térde. A borjú nem mozdult. Beleszorult a szülőcsatornába. Az asszony feltűrte ruhája ujját, belenyúlt a tehénbe, a borjú fejét kereste. Vakon tapogatózott:
- Lent van a feje! Az Isten verje meg! Nem bírom fölemelni! Nem bírom!
Megint a kötelet húzták, cibálták. Az üsző egy hatalmas bőgéssel felbukott, oldalára fordult. Palkó már sírt tehetetlen dühében:
– Idesanyám, csinájjon valamit! Megfullad a bornyú! Megfullad!
Egy gerendához kötötték a kötél végit. Nógatták a tehenet.
– Gyerünk, Piros! Állj föl! Húzd ki magadbúl, húzzad! 
Ostorral verték, hogy felálljon és elinduljon. Mind hiába, az üsző nem mozdult. Már nem is bőgött. Csak szomorú szemekkel, teljesen elgyengülve feküdt a ganéban, és várta sorsa beteljesedését.
- Hej, ha apád hozta vóna a biciklit! Elmehetnél a doktorér! Az segítene, tán még segítene!
A gyerek ült a tehén mellett, simogatta az állat nyakát, és zokogott:
– Idesanyám, meghal a Piros! Jaj, Istenem, meghal a Piros! Segíccsen neki, ídesanyám, segíccsen!
Maris szomorúan csóválta a fejét. Nehezen, mint akinek mázsás súlyok vannak vállain, ment a kúthoz. Vizet húzott, bevitte az üszőnek. Letette az állat mellé. Amaz pihegett a melegtől, kimerülten nézte a vödröt, ereje annyi nem volt, hogy fejét felemelve igyon belőle. Vér folyt az állatból.
- Valami mögpattant benne – mondta az asszony, és magára hagyta fiát Pirossal.
Bement a házba. Férje saját ürülékében hortyogott a nyári konyha döngölt padlóján. Kezével görcsösen markolta a demizson fülét. Maris mosogatott. Hangosan csapkodva pakolta a tányérokat, evőeszközöket. Kábult álmából felriadt a férfi. Az asszony undorodva nézett rá, annyit mondott csupán:
- Elpusztult a Piros! Mögdöglött!
A férfi borgőzös tekintetével fel sem fogta, hogy mi történt. Bambán meredt feleségére. Rekedten ejtette ki a szavakat, miközben felemelte poharát:
– Aggy innom, he! Tőccs bort mer ketté hasítalak! Nem hallottad? Tőccs!



Az üzlet, az üzlet.


Csendben mentek egymás mellet. Már messziről lerítt róluk, hogy veszekedtek. A férfi megtorpant.
 – Most mi van? Nem jössz? – kérdezte az asszony, és a táskájában kotorászott. 
– Az anyád! Megint az anyád! – dohogta a férfi, és idegesen cigarettára gyújtott.
– Ne bántsd a mamát! Ő se bánt téged! – mondta az asszony, és elindult a járdán. Férje, csendben követte. A stadion mellett jártak. A férfi felnézett a jól ismert lelátóra. Odabentről hangfoszlányokat hozott feléjük a szél. – Edzés van. – mondta az ember csak úgy, magának. 
– Gyerünk, vár a mama! – fordult hátra az asszony, és sietve intett urának. Az megint megtorpant. – Most mi van megint? – kérdezte türelmetlenül a feleség. 
– Bemegyünk? – kérdezte a férfi bátortalanul. 
– Hová? – nézett rá a nő, mintha nem tudná, hogy hová. 
– Edzés van. – bökött ujjával az ember a pálya felé. 
– És? – szaladt fel az asszony szemöldöke a homlokára. 
– Itt edz a Császár! – suttogta áhítattal a férfi, és szemeit az ég felé emelte. 
– Kicsoda? A Ferencz Jóska? – kérdezte a nő tettetett csodálkozással. 
- Jaj, de dilettáns vagy! – dohogta a férfi – Itt edz a Pudva kettő. – tette még hozzá, és tétován ácsingózott a kapu előtt. 
– Az meg ki a fene? – cukkolta őt tovább a nő. Imádta idegelni a párját. Tudta ő, persze, hogy tudta, kicsoda az a Pudva, vagy „hogyishíják”! De szerette, istentelenül szerette, amikor az ő ura pukkadozik. 
– Na, bemegyünk? – hallotta megint a férfi hangját. 
– Nincs is mérkőzés! – mondta flegmán az asszony, és tovább indult a villamos megálló felé. 
– Állj már meg, Margit! – kiáltott utána a férje. - Csak látni szeretném az edzést. 
– Én meg utálom az edzést! – így az asszony. – Sőt! Továbbmegyek! Én a meccset is utálom! – tette még hozzá, és nyomatékosítva a dolgot, dobbantott egyet körömcipős lábával. 
– Na, anyukám! – vált könyörgőre a férfi hangja. – Csak egy félórácskát? 
– És a mama? Tudod jól, hogy vár a mama! – mondta határozottan az asszony, de nem lépett tovább, mert tudta, hogy engedni fog. 
– Rendben! Ha most bemegyünk félórára, - hadarta egy szuszra a férfi – akkor anyádnál leszünk két órát. 
– Hármat! – mondta határozottan az asszony. 
– Az, sok! – mondta a férfi. 
– Akkor nincs edzés. – felelte könyörtelenül a feleség, és továbbindult. 
– Jó, jó, jó! – egyezett bele az ember, és máris besietett a kapun. Az asszony lassan követte. 
- Három óra! Ugye? – kérdezte. 
A férfi nem szólt. Odabent két kapuztak a játékosok. Az edző melegítőben, szájában síppal kísérte a játékot. 
– Ott van! Látod? – mutatott a férfi az egyik játékosra. 
– Kicsoda? – kérdezte a felesége. 
– A Császár! – mondta a férfi olyan áhítattal, mint a japánok, amikor uralkodójukat emlegetik. 
– Nekem ugyanolyan csámpás, mint a többi! – rántotta meg vállait az asszony. 
A férje egyből lepisszegte. – Pszt! Ilyet ne mondj! Ő a legjobb! – még jó tíz percig folyt az edzés, aztán a játékosok lassan a kijáró felé szállingóztak. A férfi finom mozdulattal, könyökével lökte meg a feleségét. 
– Nézd! Itt a Mágus! 
– Kicsoda? A Merlini? – nézett körül izgatottan az asszony, mert nagyon szerette a bűvészeket. Mindig tátott szájjal nézte a különböző trükköket, és egyszerűen nem tudta elképzelni, „hogyan csinálják azokat”. 
– Milyen Merlini, te szerencsétlen? – hördült fel a férfi, mint akit szíven lőttek. – Patyi bácsi, a Ciklámenek edzője, ő a Mágus! Ott van, nézd!  
Patyi bácsi a pálya szélén ácsingózott. Amikor a császár elhaladt mellette, akkor valamit odaszólt neki. Pudva kettő visszaszólt, majd a kapu mögé szaladt. Sietve bújt bele melegítőjébe. 
– Gyere csak, szívem! – mondta a férfi. Belekarolt asszonyába, és maga után húzta. 
– Mi van? Hova viszel? – kérdezte ijedten az asszony, de hagyta, hogy a párja vezesse. 
– Itt valami készül! – hadarta a férfi. Kis idő múlva nem messze álltak a Mágustól és a Császártól. 
– Na fiam, megfogtad az Isten lábát! – mondta a Mester a játékosnak. – A kőbányai Ciklámen Flaska érdeklődik irántad! Jó lóvé, nagy pénz! 
– Mit kell csinálni, Guszti bácsi? – kérdezte a játékos, és kiköpött a földre. 
– Mit kellene, édes fiam? Focizni kell. 
– Mikor? – kérdezte a Császár, és leült a padra. Sok volt az egy órás edzés. 
– Hogyhogy mikor? – csodálkozott a Mágus. - Minden hét végén édes fiam! Amikor mérkőzés van. 
– Esőben is? – kérdezte ijedten a csodacsatár. 
- Persze! Esőben, sárban, napsütésben. 
– Huhú, Guszti bácsi, huhú! – csóválta a fejét, Pudva kettő. – Az, nagyon „megdrágíja”! 
– A lóvé nem számít drága fiam! Van pénz, van lóvé! Fizetés, meccspénz, prémcsi, lakás, kocsi, nyaraló! – hadarta egy szuszra a Mágus, és átölelte a játékos vállát. – Neked fiam, semmi más dolgod nincs, mint bombagólokat lőni. Aztán mehetsz a kasszához. 
– Huhú, Guszti bácsi, huhú! – huhogta megint a Császár. – Gólt kell rúgni? 
– Lőttél már gólt édes fiam, nem? – kérdezte a Mágus. 
– Persze. – bólogatott a Császár. – Lőttem. Tavasszal lesz öt éve. De az nagyon szép volt…
- Csak nem azt akarod ezzel mondani, - vágott közbe a Mágus – hogy az óta nem lőttél gólt? 
– De. De a kapufát bármikor eltalálom. – felelte büszkén a játékos, és úgy nézett széjjel, mint egy igazi Császár. 
– Na fiam! – mondta a mester. – Akkor felejtsd el a kocsit és a nyaralót. Kapsz havi kétszázezret, meg a prémcsit. Aztán ha megy a foci, akkor majd kapod a többit is. Ezt hívják motivációnak. 
– Ezt meg ugye tudja, hogy minek hívják, Guszti bácsi? – kérdezte a Császár, és alkarból beintett az edzőnek. – Maradok inkább a Lipótvárosban! Meg van a havi százötven-ezrem, kocsim, prémcsim, lakásom. És nem kell megszakadnom! Na csók, Guszti bácsi, megyek, mert várnak a haverok a krimóban! – ezzel sarkon fordult, és eltűnt a játékos kijáróban. A Mágus zsebre vágta kezeit, és fejét csóválva elindult kifelé a stadionból. 
– Na, megyünk? – kérdezte a feleség. 
– Láttad ezt anyukám, láttad? – kérdezte az ura lelkesen, földbegyökerezett lábakkal. 
– Mit? – kérdezte az asszony. 
– Ezt, ezt a csodálatos embert? 
– Kit? – kérdezte csodálkozva az asszony. 
- A Császárt! – mondta a férfi, ha lehet, még nagyobb áhítattal, mint eddig. – Ezt hívom én, drága életem, Lipótszívnek! 
– Milyen szívnek? Te tiszta hülye vagy? Hát nem láttad, nem hallottad? – kérdezte értetlenül a nő. – Ez egy lusta disznó! Még focizni is lusta! Még hogy Lipótszív! 
– Nem! Tévedsz! Ő Pudva kettő, a Császár! – mondta a férj határozottan, és elindult a villamos megálló felé. Csendben mentek egy darabig. 
– Nemsokára kezdődik a világbajnokság. – mondta a férfi az orra alatt. 
– És? – kérdezte a nő. 
- Szeretném nézni. – sóhajtotta az ember. – Kedvesem. – tette még hozzá, és belekarolt a feleségébe. 
– Ha anyuka nálunk lehet. – mondta a feltételt az asszony. 
– Meddig? – kérdezte a férfi, de sejtette a választ.
 – Amíg tart a VB. – felelte a nő. 
Tovább bandukoltak, a férfi magában gondolkozott. Hirtelen szólalt meg. Hangosan, indulatosan, mintha ezzel akarná befolyásolni asszonyát. 
– Akkor az enyém a belső szoba, és a hűtő baloldala, a sörnek. 
– Ha anyuka nálunk lehet. – mondta csendesen az asszony. – És ha Jucika is néha feljöhet. – tette még hozzá. 
- Az a dög? – kérdezte elkeseredetten a férfi, mert nagyon utálta felesége barátnőjét. 
– Az. – bólintott a nő. 
– Ez zsarolás! – suttogta maga elé a férfi. 
– Nem fiacskám, ez üzlet. – mondta a nő határozottan. 
Némán mentek egy darabig. 
- Mit bánom én! Csinálj, amit akarsz! – sóhajtotta a férfi, és lelki szemeivel hatalmas mérkőzések, nagy góljait látta. 
– Ez most komoly? – kérdezte a nő, és a férjére nézett, vajon komolyan beszél-e? 
- Aha! – dünnyögte az, és visszafordult az imádott pálya felé. A szentély már beleveszett a kora esti alkonyatba, csak a stadion előtti zászlók integettek a szélben. 
– Szeretlek! – bújt hozzá az asszony. 
A férfi átölelte, megcsókolta. – Én is szeretlek szívem! – súgta kedvese fülébe, és a szemerkélő esőben, kéz a kézben igyekeztek anyukához.

A hütyü


Emberemlékezet óta ilyen tél még nem ült a tájon. Bár, az öregek azt fabulázzák, hogy a századelőn volt már egyszer istenverte hideg, de az lehet ám szóbeszéd is, mint annyi más regölés széles e határban. Erről tán csak az öreg Borcsa néni tudna mesélni ott a faluvégen, de az szegény süket is, meg néma is, meg hát látni se lát már nagyon. Száz szónak is egy a vége, tél volt. A fog vacogtató hideget süvítve segítette, a metsző keleti szél, és akkora hó hullott, hogy a Balogh Zsigáék madárijesztője derékig fagyoskodott a dermesztő fehérségben. Ember és állat melegségre vágyott. Az öreg parasztházak kéményei az ég felé fútták a füstöt, a dühös szél belekapott, magával vitte, és jellegzetes, orrfacsaró szagával telehintette a falut. Az erdő vadjai élelmet koldulva merészkedtek a házakig. Könnyebb dolguk csak a sebes röptű madaraknak volt, ők oda repültek az ablakpárkányra, felcsippentették az odaszórt magvakat, és már szálltak is tovább, újabb élelmet keresni, kutatni. Csupán a gyerkőcök múlatták kacagva, hógolyózva az időt, az iskolaudvaron. A nagybajuszú, szigorú tanító, komoly arccal, panyókára vetett felöltőjében állt a jégvirágos ablaknál. Nézte a hancúrozó legénykéket. Levette szemüvegét, viseltes nyakkendőjével törölte meg annak lencséjét, majd visszabiggyesztette orrára. Szemrevaló mátkájára gondolt, és elmosolyodott. Csoszogó léptek zaja zökkentette ki vidám gondolataiból. Elfordult az ablaktól.
- Jó reggelt kívánok, János bácsi! Hűvös van. - mondta a közeledőnek.
Az öreg pedellus, aki azt beszélte magáról, hogy Vitéz Nagybányai Horthy Miklós főlovásza volt valamikor, tisztelettudón kapta le fejéről viseltes sapkáját, katonásan csapta össze rámás csízmába bújtatott lábait, illendőn köszönt.
 – Jó reggelt, tanító úr! Hűs a nagy dijófa alatt van, nyáron! Ez kérem tisztelettel, hideg! Átkozott hideg! De falatozik má a vörös kakkas! Mingyá meleg lesz, oszt gyühetnek ám a lurkók! - ezzel tovább csoszogott.
A tanító hosszan nézett utána, majd visszafordult az ablakhoz. A kölykök csúf játékot űztek egyik társukkal. Körbe állták a nagydarab, esetlen fiút, és kegyetlen erővel, hógolyóval dobálták. Menekült az szegény, ahogy tudott, elfutott, de utolérték. Erre lekuporodott, kezeivel takarta el arcát, csak azt ne bántsák! De mind hiába! Dobálták mindenhol, teljes erővel szórták rá a havat, közben gúnyosan kiabáltak. 
- Ferkó! Ferkó! Hütyü Ferkó! Hütyü, hülye hülye, hütyü, hülye hülye!
A tanító sietve bújt bele kabátjába, szinte kirontott az ajtón. Sípjába fújt.
– Sorakozó! – kiabálta.
A fiúk kelletlenül álltak sorba. Ferkó kicsit messzebb ácsingózott, elnyűtt kabátjáról söpörte le a havat. Sajgott az arca, könny csillogott szemeiben. „Bántották! Megint bántották!” Nem mert közelebb menni, félt a többiektől.
A tanító odament hozzá, megsimogatta fejét. 
– Gyere szépen, nem kell félned – mondta a gyereknek.
A riadt szemű a sor végén kullogott. Bementek az osztályba, elfoglalták helyüket. Ferkó a másodikosok padsorában ücsörgött. Évek óta másodikos volt. Nem volt tudása feljebb lépni. A tanító leült asztala mögé, csendben nézte osztályát. Tekintete megpihent Ferkón.
Szegény családból származó, szellemileg kicsit gyengébb társainál, de jó indulatú gyerek. Írta egyszer, osztálya jellemzésekor. 
- Állj föl, Ferkó! – Szólt a gyereknek.
Az felállt, és szomorúan nézte a koszos padlót lábai előtt. 
- No, fiam! Nézz rám, és mondd el mi történt?
A gyerek félős tekintetét körbe járatta a teremben, majd megállapodott a sarokban duruzsoló vaskályhán. Egy szuszra hadarta:
Bántottakmegintbántottakmatyilacijancsitibimindigõknégyenvernekössze!
Utána gyorsan leült, idegesen babrálta tolltartóját. 
- Júdás! – Hallatszott valahonnan.
 A mögötte ülő Lakatos gyerek lejjebb csúszott a padban, és bokán rúgta. Valaki böfögött, a többiek nevettek. 
- Elég ebből! Matyi, Laci, Jancsi, Tibi! Álljanak föl! – szólt a tanító, és megint olcsó szemüvegét törölgette.
A négy fiú kelletlenül kászálódott ki a padból. Egyikőjük sem mert a férfi szemébe nézni. 
- Kérjenek bocsánatot! Most! - parancsolta a tanító.
Matyi végre felemelte fejét, csodálkozva kérdezte.
- A gügyétő? 
- Nem a gügyétől édes fiam, hanem a társuktól! A Feritől! – mondta türelmét vesztve a tanférfiú.
Laci a fogai közt morgott: 
- Gügye az tanító úr! Tisztára gügye! – de azért suttogva, nagy nehezen kimondta: - Bocsánatot kérek!
A másik három is valami hasonlót mormogott az orra alatt. Zsibongott az osztály. 
- Gügye! Hütye, hütye, gügye! 
- Elég – csapott az asztalra a tanító. – Szégyelljék magukat! Nézzék meg, mit tettek!
Ferkó két kézzel fogta be füleit, arcát a padra szorította, hogy ne hallja, ne lássa krudélis társait. Elhalt a zsivaj, elcsendesültek a gyerekek. 
A tanító folytatta. 
- Miért ilyenek maguk? Miért bántják a társukat? Miért nem játszanak vele? 
- Hát mert gügye! – hallatszott valahonnan. 
Göcögtek.
A tanító felemelte kezét, csendet intett. 
– Most hazamehetnek! Ma délután három órakor a tónál találkozunk. Együtt fogunk játszani! Mindannyian!
A gyerekek csendben szedelőzködtek, nem tudták mire vélni ezt a csoportos játékot. Ilyet még sosem csináltak, de biztosan nagyszerű lesz!
Hazafelé menet, egy páran Ferkó nyomába eredtek. Megint hóval dobálták, gúnyolták. 
- Hülye gyerek! Hülye Ferkó! Hütyü Júdás! Gügye, gügye, gügye! – kiabálták.
Szegény fiú, hazáig futott, de utolérték a kapu előtt, és Tibi belerúgott. Ferkó anyja rikácsolva zavarta el őket házuk elől.
Ebéd után Matyi, Laci és Tibi szánkót fogtak, kimentek a tóhoz. Hóembert építettek, hógolyóztak, csúszkáltak a jégen. Párás lehelettel nevettek, amikor Matyi, Ferkót utánzó mackós mozdulatokkal, esetlenül csetlett-botlott a befagyott vízen.
- Csúszkálokmostannebántsatokcsibészek! - hadarta vékony hangon.
Egyre beljebb merészkedett a tó közepe felé. A többiek kiáltoztak Matyinak. 
- Ferkó, Ferkó! Hütyü Ferkó!
Az teljesen beleélte magát ostoba szerepébe. Hadonászva ugrabugrált. Egyszer csak óriási robajjal, mint mikor ágyút sütnek el a hegyek között, beszakadt a jég. A mókázó gyerek pillanatok alatt elmerült a fagyos vízben. Társai riadtan futkostak le-föl a parton, tanácstalanul kiabáltak, de nem mertek rálépni a tó jegére. Leghamarabb a szõke tért magához.
 - Laci! Fussá a faluba! Hozzál segíccséget! 
Elfutott a fiú, Tibi pedig egy sebtében letört hosszú faággal araszolt a lék felé, hogy azzal húzza ki óvatlan barátját.
Közben a víz alatt életéért küzdött Matyi. Jó úszó volt, kiváló úszó! Haj! Nyáron mennyit fürödtek, hancúroztak itt a tóban, fröcskölték a lyányokat, fejeseket ugráltak. De ez most más! Ez egy idegen, dermesztő közeg! És most könnyűnek ígérkezik a halál. Vizes ruhája, csizmája húzta lefelé, amikor nagy néha felküzdötte magát, akkor keze és feje jégfalnak ütközött. Fogytán volt levegője, tüdeje majd szétrobbant, karikák táncoltak szemei előtt. Fekete karikák.
Fenn a felszínen, közel a beszakadáshoz, sírva kereste õt barátja. 
– Matyi! Ne halj meg! Könyörgöm, Istenem, segíts!
Lent a mélyben teljesen elveszítette tájékozódását a fiú. Egyre erőtlenebbül küzdött, egyre lejjebb merült. Lelke már-már búcsút vett testétől.
Egyszer csak egy acélos kar ragadta meg vízzel teli kabátját. Sebesen tolta, taszította a felszín felé, és állatias erővel, szinte kiszakította őt, a fagyos halál karmaiból. Matyinak először a feje bukkant ki a vízből. A csípős levegő élesen vágott tüdejébe. Kapkodva lélegzett, el sem hitte, hogy megmenekült. A part felől, óvatosan tipegve, emberek igyekeztek feléjük. Hosszú kötelekkel húzták ki őket a fák alá. Ott ültek egymás mellett, reszketve a hidegtől. Pokrócokat, kabátokat terítettek rájuk, előkerült egy butykos, erős pálinkát töltöttek vacogó fogaik közé. Matyi csak most, a biztonság teljes tudatában fordította oldalra fejét, és nézett megmentőjére.
Ferkó volt az! A hütyü.
Nem szólt semmit. Nem mondta, hogy köszönöm, egyszerűen nem talált szavakat.
A tanító úr leguggolt a gügye mellé, megsimogatta vizes haját, és annyit mondott: 
- Nagy dolgot tettél fiam! A legnagyobbat, amit ember, emberért tehet!
Ferkó nem értette a dicsérő szavakat, csodálkozott. Hisz nem tett ő semmit! Csak kihúzta társát a vízbõl. „Hamáolyanhülyevóthogyajégrementésazbészakadtalatta” – gondolta.
Csak akkor értette meg, hogy jó dolgot cselekedett, amikor egy tétova, hideg kéz átnyúlt a másik takaró alól, megfogta elgémberedett kezét és megszorította.




Karácsony


Az öreg korán kelt. Mindig korán kelt. Egyszer régen, de az már jó régen esett meg vele, szóval egyszer nyolcig aludt. Tán beteg volt, vagy mi? De az is lehet, hogy berúgott azt azért. Na mindegy! Lényeg az, hogy sokáig szunyókált, azt romlott volt az egész napja. A tehenet, mert akkor még volt az is, szóval a tehenet későn fejte meg, a malacok visítottak az éhségtől, a macska meg, hogy a franc essen belé, összeszarta a verandát.
Még az asszony is, a Marcsa is pörölt vele!
No akkor megfogadta, soha többé későn kelés, henyélés.
Tehát korán kelt. Kicsi, kopott fémbögrében kávét forralt, és kezeit melengetve lassan hörpölgette a fekete cikóriát. Odakint csak az éjszaka hullott hó világította meg a sötétségbe burkolódzott udvart. Melegen öltözött, pufajkát, gumicsizmát húzott. Lassan, óvatosan kibotorkált a ház elé, világot gyújtott. Láncra kötött öreg kuvasz farok csóválva köszöntötte. Fáradt mozdulatokkal hányta el a havat az ólakhoz vezető útról. Anyakoca várta állandó, egyhangú reggelijét. Kukoricadarát, korpával, vízzel. Evett a disznó, az öreg a ganét lapátolta ki az ólból. Mikor megvolt vele, tiszta almot vetett az állat alá. Így ment ez minden nap, minden áldott nap. Először az állatokat látta el, utána jutott idő maga magára. Ezt még az öregapjától tanulta. Az mondogatta mindig: - No fiam! Első a jószág! Ha a jószág jó lakott, akkor jól fog lakni az ember is! Mert ha a jószág éhen hal, akkor nekünk sincs mit enni!
Ez volt az összes bölcsesség, amit az öregétől hallott. Haj! Pedig túrták a földet, etették a jószágokat, lapátolták a ganét! Azt mire? Õ már öreg, az isten sem tudja, hogy mennyi éves? Tán nyolcvan? Vagy több? Nem tudja! De az biztos, semmivel sincs többje, mint az emlékei. A ház düledezik, sok jószág elhullott. Mert régen volt ám! Tehén is, ló is!
Gyerek az nem volt! Szegény jó Marisnak nem lehetett.
Azt beszélte a doktor, hogy kenegesse a hasát kacsa hájjal, meg igyék ribiz teát.
Itta az a teát becsülettel, annyi hájat magára kent, hogy mikor hasra feküdt az ágyon, mindig lecsúszott róla, de mi haszna volt?
Gyerek az nem lett.
Aztán egyszer éjjel, elment szegény Marcsa is. Isten nyugosztalja. Azóta egyedül van.
Kijött az ólból, fogta a fejszét, fát vágott. Begyújtotta a jancsikályhát, tojást sütött, szalonnával. Előtte megivott egy pofa pálinkát, csak úgy, az íze miatt. Kenyeret tört, hagymát pucolt. Ráérősen, komótosan reggelizett. Tekintete a naptárra tévedt. Szent karácsony napját írták. Elmerengett régi karácsonyok ízei fölött.
Ilyenkor szokta az asszony pucolni a halat. Terjengett a finom sütemény illata, most nagyot nyelt, volt finom töltött káposzta is. Aztán elővették a gramofont. Feltették a lemezt, és egymás kezét fogva meghallgatták azt a muzsikát. Együtt díszítették föl a fát, ami az évek múlásával egyre kisebb lett. Majd egymásra figyelő szertartással megvacsoráztak. Eljött az ajándékozás ideje. Sok, apró kis öröm! Az asszonynak fejkendő, meleg harisnya, esetleg egy új ruha. Neki pipadohány, pipapiszkáló, kesztyű. Mikor mire volt szükség. Aztán finom bort ittak, gyertyát gyújtottak, és a melegen ropogó kályha mellett sokáig beszélgettek.
De ez már a múlté! Egy hirtelen jött betegség, és szertefoszlott az élete. Egyedül maradt, és eljött az első magányos karácsony.
Az aprócska fenyőfa a kamra sarkába támasztva várta ünnepi ruháját. Díszei papírdobozban porosodtak az egyik polcon. Az öreg gyertyát gyújtott, nézte a fenyőt. Nem volt kedve elkezdeni. Fát dobott a tűzre, a láng manók hangos ropogással falatoztak. Megint érezte azt a fájdalmas nyomást a mellében.
Biztosan az az átkozott pipa! Az teszi!
Visszaült az ablakhoz. Homályos tekintettel bámulta a vidáman táncoló gyertyafényt. Szemeit erőltetve kinézett az ablakon.
Leszállott az éjszaka. A sűrűn hulló, fehér hó közepette, az Õ drága Mariskáját látta az udvaron, nevetve, integetve hívogatta.
Elhamvadt a gyertyafény. Karácsonyi sötétség borult az egész házra. Az elárvult kutya hangosan vonyított az ünnepi éjszakában.



Vadászat


A hatalmas madár kiterjesztett szárnyakkal, mozdulatlanul lebegett a kietlen táj felett. Odalent minden csendes, semmisem mozdul. A tarló, a növényzet kiégett, feketére perzselődött napraforgók vaksi szemeikkel hunyorogtak a vakítóan kék ég felé. Ólom szárnycsapásokkal magasabbra emelkedett, és leste a pusztaság rezdülését, éles szemekkel egyre türelmetlenebbül várta zsákmánya előtűnését. Napok óta nem evett, elhagyta a vadászok szerencséje. Pedig igyekeznie kell, mert ott messze, távol, az öreg odvas fa tetején várják, türelmetlenek fiókái.
Lejjebb ereszkedett, egészen le a veszélyes szint alá. Egyszer, réges-régen, még sasfiók korában ezen a magasságon érte őt a tüzes fájdalom a durranó botból. Irtózatos szenvedések közepette kínlódta magát haza, a vén fa békés lombjai közé. Egyszer és mindenkorra megtanulta. Odalent a zegzugos, tarka abroszú zsákmány tanyán él a két lábon járó veszedelem, aki akkor is öl, ha nem éhes. A biztonságot a magasság adja, csakis a magasság. Olyan magasság, ahova a szikrázó bot acél köpete már nem tud elhatolni.
Az éhség, az övéiért való aggódás még lejjebb vezérelte. Éles szemekkel pásztázta a lenti világ minden fűcsomóját.
Semmi! Még mindig semmi!
Nehéz szárnycsapásokkal, az égi gyilkos tüzes tűivel hátában a csalit felé vette az irányt. Elrepült egy kiszáradt patak felett, odalent Kelepék vadásztak a megaszalódott béka és hal tetemek között. Leereszkedett egy alig magas fa tetejére, és tikkadt tekintettel, pihegő mellel fürkészte a kihalt mezőt. A földet pusztító tűzgömb feljebb emelkedett a horizont fölé, és ha lehet még dühödtebben, még tüzesebben lövellte nyilait a megfáradt, elgyötört tájra.
Halk neszt hallott! Megmozdult egy bokor!
Feszülten figyelt, élesre fent karmait készenlétbe tartotta. Várt! Várta a fiókáit megmentő zsákmány feltűnését. Percek, hosszú percek teltek el. Már-már azt hitte, nem látta jól, nem jól érezte, nincs semmi a bokor alatt. Amikor lógó nyelvvel, csonttá soványodott testtel, tompán fénylő tekintettel egy ravaszdi tűnt elő. Szaglószervét a földön tolva, lompos farkát maga után húzva elhaladt az égi vadász pihenőhelye alatt, és eltűnt a fák sűrűjében.
Ismét felemelkedett. Visszafordult a pusztaság felé, egyre fáradtabb, fásultabb szárnycsapásokkal repült a megsárgult kukoricatábla fölé.
Igen! Ott lent! Mintha valami megmozdult volna! Lejjebb ereszkedett, kiterjesztette szárnyait.
A tapsifüles körülnézett. Érezte a veszélyt, bár látni nem látott semmit.
Egyszer csak egy feléje siető árnyékot vett észre! Nekiiramodott, cikk-cakkban mentette az életét. A levegő királya gyorsan, könyörtelenül siklott. Az árnyék utolérte, betakarta a menekülő nyulat. Éles karmait a hátába mélyesztette.
A vadászat befejeződött.
Fent szárnyalt, karmai közt zsákmányával, övéi felé repült. Feledve több napos fáradtságát, boldogan, gyorsan szárnyalt otthona felé. Feltünedezett az ismerős táj, csekély repülésre az öreg fa.
Hirtelen feljebb emelkedett, tanácstalanul nézett körül. Odalent gépek dolgoztak. Az öreg, odvas fa kidőlve, feldarabolva feküdt a földön.
Még tett egy pár tétova kört, aztán elejtette a nyulat, és elrepült, egyenesen bele a dühösen izzó napkorongba. 



Bakancs


A hatalmas folyó, méltóságteljes lassúsággal hömpölygött medrében. Két horgász próbálgatta szerencséjét a kavicsos, néhol füves parton. Serkenő bajuszú, fiatal gyerkőc feltűrt nadrágban ácsorgott a térdig érő, langymeleg vízben. Társa, az idős bácsi, kint ücsörgött kicsi sámliján, és faragott bicskával szalonnát falatozott. Kenyeret, hagymát tömött foghíjas szájába, majd lassan, minden szót alaposan megfontolva szólalt meg.
- No eccsém! Menni kéne! - lenyelte a falatot, úgy folytatta - Vár a bannya!  
A suhanc távolabb hajította készségét, úgy válaszolt mintha a vízhez szólna.
- Várjunk még nagyapa! Hisz még semmit sem fogtam az új botommal!
Megrántotta vállát az ősz öreg. Legyintett.
- Nem is fogól! Mit gondósz mér szalonnálok? Meleg a víz, nem járnak a halak!
A fiú ismét tekerte az orsót, a damil szántotta a vizet. A horog szűzies fényében ragyogva emelkedett ki a mélyből. Ismét, mint már annyiszor a nap folyamán, ismét üres volt. A feltűzött kukacok titokzatos módon eltünedeztek róla.
- Megint lezabálta! Nézze öreg! Megint leette!
- Leázott! - mormogott amaz.
 Beleköpött a vízbe.
A túlparton fürdőzők sikongattak, nem messze tőlük evező csobbant. Valaki kiabált. – Dobd ide, dobd már ide!
Az öreg megvetőn szólt. 
- Turisták, hogy a franc essen belé! Ezeket is itt eszi a rosseb! – lassan, komótosan csomagolta össze a megmaradt ételt. - Most már uccse fogól semmit eccsém! Jer mennyünk!
Aztán, hogy alátámassza mehetnékjét, szétszerelte parton heverő kopott botját, óvatosan tette el a horgot és a féltve őrzött orsót - Ez a bot lelke. - mondogatta unokájának - A jó orsó a nyitja mindennek. Ha jó a racsli, erős a bot, akkor az ember a Titánikot is kiemeli. Úgy ám!
- Várjunk még nagyapa! Lassan lemegy a nap, és beindulnak a potykák! – mondta mintegy könyörgőn a suhanc, közben szemeivel szuggerálta a vizet, történjék már valami.
Az öreg már a biciklire kötözgette fel a felszerelést. Háttal állt a gyereknek, így csak a kiáltását hallotta.
- Megvan! Nézze öreg! Megfogtam!
Megfordult a bátyó. Csak azt látta, hogy unokája küzd a víz alatti szörnnyel. Veszettül hajlik a bot, feszül a zsineg! Elengedte a biciklit, zörögve hullott a földre. Szétgurult a termosz, földre került a maradék kenyér, de ki törődött vele! Ugrott, sietett segíteni a sihedernek, aki keményen állta a sarat a meghajló bot mögött.
- Engeggy neki! Hagy fáraggyon az a dög! Gyerünk Pali! Úúúúgy! Mostan húzzad! Húzzad kifelé! Gyün már! 
A fiú kivörösödött arccal fogta a botot, kezelte az orsót és a féket.
- Mindjárt kint van! Segítsen papa!
Amaz merítőhálóval, hosszú nadrágban, cipőben már bent állt a gyerek mellett a vízben, de nem érdekelte. – Hisz a gyerek cápát fogott, bálnát! - lesz miről beszélni, mesélni a korcsmában!
Már majdnem kint volt. Óvatosan tette alá a merítőt. Együtt emelték a víz felszíne fölé. Megállt bennük a szó, elakadt a mozdulat. A hálóból egy ócska, levált talpú, viseltes bakancs nézett velük farkasszemet. Régi gazdája megvasaltatta a sarkát, de a leváló talppal nem volt mit kezdeni. Madzaggal kötötte oda a felső részhez. De, aztán ahogy az a megunt tárgyakkal lenni szokott, kihajították a sokat megélt lábbelit egy fiatalabb, jobb állapotú kedvéért.
Kettejük közül az öreg tért magához hamarabb:
- Ni! Ez csak egy bakkancs! - felnevetett-- No fijam! Most már mehetünk! Fogtá valamit, de rendesen!
A gyerek óvatos léptekkel partra vitte zsákmányát.
- Ne bomój hékás! Dobod el azonnal!
Nemet intett fejével a suhanc. Áhítattal mondta.
- Dehogy dobom! Az új botommal fogtam.
Ezzel a zsákmánynak kijáró tisztelettel bele tette a halaknak szánt szákba. Szedelőzködött. Az öreg még mindig a vízben ácsorgott, és valami megbolondult kölökről tartott előadást, csak úgy magának. Nagy nehezen elkészültek, a zsákmány a kormányra került. Lassan elindultak a kitaposott ösvényen. Pali visszanézett a sokat látott folyóra. Békésen, sötétzölden hömpölygött évezredes medrében. Odakiáltott az elől tekerő nagyapjának:
- Holnap kifogom a párját! Mit szól öreg?
- Bolond vagy te gyerek! Oszt minek neked a párja?
Nem válaszolt, taposta a pedált. Arra gondolt, hogy mindenkinek van valahol egy párja. És az a boldogság, ha együtt vannak.
Meghallotta az öreg hangját:
- Nem hallod kölök? Minek neked a párja?
Tekerték tovább a pedálokat, hangosan csupán ennyit mondott:
- Csak! Mer köll! 



A dinnyével fogott hal


Apám nagy horgász volt. De milyen nagy! Volt, hogy napokra eltűnt, aztán mikor előbukkant, akkor nagy néha, még hal is ficánkolt szákjában. De csak nagyon néha, mert nem volt szerencsés pecás az öregem. Haj, pedig mennyire készült a halakkal való találkozásra! A szertartás már pénteken kezdetét vette, amikor a gáz lobogó lángja fölött csalit főzött magának, no meg a potykáknak. Édes grízt rotyogtatott hosszú percekig. Addig kavargatta, kevergette, míg keménnyé, gyúrhatóvá nem vált a massza, aztán elzárta a gázt, és hagyta kihűlni. Majd hatalmas gombóccá formázta, nejlon zacskóba rakta, aztán a zsákjába. Következett az ólmok és horgok kiválasztása, megkötése. Mindent szétpakolva ült az asztalnál, ráérősen válogatta a másnapra szánt készséget. Ilyenkor persze jó anyámat az idegösszeomlás kerülgette, mert kicsi lakásunk lévén, nem annyira tudta dolgát tenni a konyhában. Aztán mikor öregem megvolt a hurkok kötésével, akkor következett a bot kiválasztása. Abból is volt vagy 20-30 darab. A többség jófajta bambusz, és persze volt neki már a legújabb típusú, ragasztott is. Én nem tudtam, mit jelent az, hogy ragasztott, de Ő nagyon büszke volt rá, tehát, csak valami jó darab lehetett. Sok időbe tellett, mire végignézte, végig fogdosta mindet, suhintott velük, mintha verekedni indulna, majd eldöntötte, melyik az a három szerencsés, amely elkísérheti őt a másnapi kalandra.
A kaland általában Pestlőrincen zajlott. Nem is tudom, megvan e még a tetthely, a Guttman és a Balázs tó, hisz jó negyvenöt éve nem jártam arra. A Guttman egy meglehetősen nagy, két tóból álló horgászhely, ahol akkortájt valóban szemmel láthatón ficánkoltak a halak. A Balázs egy csendes kis utca végi, apró tavacska, bekerítve drótkerítéssel, meredek parttal. Ide én szívesebben jártam, talán azért, mert kevesebben voltak, nagy volt a csend, és néha én is fogtam apró kis keszeget, melyet aztán anyám sűrűn beirdalt, paprikás lisztben megforgatott, zsírban megsütött. Fenséges volt!     
Tehát jó apám néha engem is magával vitt, hadd szórakozzon a kölök. Akkortájt tanulgattam az írás és olvasás tudományát, és mindig friss élményekkel leptem meg szájtáti társaimat. Ha jól belegondolok, én nem is annyira a horgászást szerettem, - hisz még a bedobás sem ment igazán, a horgok megkötésről nem is beszélve – hanem a közeget. A sok megszállott, nagyotmondó, apámhoz hasonló horgászt, akik minimum három Moby Dicket kifogtak minden évben, pont akkor, amikor még, vagy már, senki sem járt a parton. 
Egyik nyári napon, péntek volt, apám szólt, hogy másnap horgászverseny van a Guttin, – így nevezte a Guttmant, mintha pertuban lettek volna – szeretné, ha én is vele mennék. Az ok roppant egyszerű volt. Így több bottal tudta felvenni a versenyt cimboráival. A fent említett sorrendben elkészítettük felszerelésünket, bepakoltunk, aztán kora hajnalban villamossal és busszal útra keltünk. 
Rengeteg horgász gyűlt össze a parton. Eszegettek-iszogattak, várták a sorsolás kezdetét. A horgászhelyeket beszámozták. Minden versenyző kalapból húzta ki azt a helyet, ahol a délelőttöt tölti majd, a jó fogás reményében. Amikor apám kihúzta a számot – sosem felejtem, azóta is játszom a lottón, a 27-t – sorra odajöttek a versenyzők és gratuláltak. Azt mondták, ez a tó legjobb helye, nekik kár bedobni a készséget, mert mi vagyunk a nyertesek. 
No, letelepedtünk az annyira irigyelt partszakaszon, és mikor elhangzott a jel, akkor bedobtuk horgainkat. Irtózatosan meleg volt. Türelmesen várakoztunk, semmi. Néha ittunk egy korty vizet, néha ettünk egy falat ételt, semmi kapás. De még egy mozdítás sem. Körülöttünk néha megcsobbant a langyos víz, békák brekegtek.
- Menj, nézz körül, a többiek hogy állnak! – mondta apám, és ismét kihúzta az egyik horgot. A csali érintetlenül pompázott a kampó végén.
Elindultam. Tulajdonképpen tetszett, hogy én vagyok a kém, aki majd szállítja a híreket. Nem tudom a többiek, hogy csinálták, de szinte már mindenki fogott valamit. Ki kisebbet, ki nagyobbat, a legtöbb versenyző parthoz kötött szákja ficánkolt a vízben. Amikor visszamentem a „jó hírrel”, nem szólt ő egy szót sem, de láttam az arcán, nem örül a többiek szerencséjének. No mindegy, tovább küzdöttünk, mondanom sem kell, sikertelenül. Amikor lefújták a versenyt, nemhogy halunk, de még egy árva kapásunk sem volt. Meg sem vártuk az eredményhirdetést. Összepakoltunk, és irány haza. 
A Nagycsarnoknál jártunk, amikor apám, aki addig egy büdös szó nem sok, annyit sem szólt, hirtelen megtorpant. Tarkóra tolta svájcisapkáját, kezembe nyomta a horgászbotokat.
- Maradj itt, ne mozdulj! – parancsolta, és eltűnt a csarnok bejárata mögött. 
Türelmesen várakoztam, néztem a siető vásárlókat, a csarnok előtt áruló kofákat, hordárokat. 
Egyszer csak megjelent. Egy hatalmas halat cipelt újságpapírba csomagolva. Olyan nagy volt a ponty, hogy majd összecsinálta magát alatta. 
- Gyere utánam! – intett a fejével, és megindult a park irányába. 
Követtem.
Az első padnál megállt, letette a halat. Sietve bújt ki hátizsákjából, kicsomagolta a félholt állatot és bele tette szákjába. Aztán lehuppant a padra, elővette a fogási naplót, és gondosan belejegyezte a ponty paramétereit, mintha fogta volna. 
Dermedten néztem.
- Kérsz egy fagyit? – kérdezte hirtelen.
- Igen. – rebegtem. – Csak anyu nem engedi, a torkom…
- Ne törődj vele! – simogatta meg fejemet. – Nem mondom meg anyádnak, ehetsz egy nagy adagot. 
Vállára kapta a szákot, és a szájtáti érdeklődők tekintetétől kisérve elmentünk a cukrászdába. Megkaptam a fagyit.
Már a tölcsér végénél jártam, amikor megszólalt.
- Anyádnak erről egy szót sem! Rendben?
- Aha. – feleltem.
Amikor hazaértünk és a telepen mentünk keresztül, - apám büszkén, vállán a hatalmas hallal - gyerekhad csapódott a nyomunkba, mert ilyet még életükben nem láttak. Anyám is örült, hisz jól jött a friss hús azokban az ínséges időkben. 
Másnap hatalmas lakomát csaptunk rántott pontyból és halászléből. Eljöttek keresztapámék is, hisz a nagyfogásnak igen hamar híre ment. Főleg úgy, hogy öregem igen szép kis történetet kerekített hozzá, melyet mindenki szájtátva hallgatott. Volt abban minden! Damilt szaggató, botot vízberántó kapás, küzdelem a víz alatti szörnnyel, aztán a két órán keresztül tartó fárasztás, végül a kiemelés, melynél több horgász segédkezett, mint a Góliát nevű bálna kiemelésénél.
Tehát falatoztunk. Már túl voltunk a hallén, és már benne voltunk a finom rántott ponty élvezetében, amikor anyám megszólalt.
- Ugye ezt a halat dinnyével fogtátok? – kérdezte apámtól, közben úgy láttam, mintha apró mosoly bujkálna szája szegletében. 
Apám kezében megállt a villa, merev tekintettel állta anyám tekintetét.
Rekedten mondta.
- Nem értem, drágám. 
- Mondom, ezt a halat dinnyével fogtátok, nem? 
- Az meg milyen? – kérdeztem, és tudtam a lelkem mélyén, ebből nagy lebukás lesz. 
Anyám most már vidáman mosolygott. Látta apám fészkelődését a széken, tudta, hogy megfogta a nagy hohót.
- A horgász - mondta lassan, kimérten, minden szót gondosan formálva – vásárol egy nagy görögdinnyét, szép, egyenlő darabra, lehetőleg apróra feldarabolja, és azzal eteti be a halakat.
- Marhaság! – vágta rá apám, nem sok meggyőződéssel.
Anyám nem nagyon hagyta magát kizökkentetni mondandójából, rezzenéstelen arccal folytatta. Gondolom belül kuncogott, jót mulatott rajtunk.
- Tehát, beeteti a dinnyével a halakat, aztán leül a fa alá. Megvárja, míg kijönnek a partra pisilni, és összefogdossa őket. 
- Na de… - hebegte apám.
- Na de, - folytatta anyám. – nem találtam a szájában horognyomot, úgyhogy, én erre gondoltam. Na jó étvágyat.  
Ezzel a tányérja fölé hajolt és falatozott tovább. 
- Marhaság! – dünnyögte megint apám, de nem nézett anyámra. Rákvörös arccal próbált némi húst lefejteni egy óriási szálkáról.
Este, vacsora után persze, következett a történet töredelmes bevallása, amin nagyokat nevettünk.

Azóta sok év telt el. A nagy fogás hiteles történetét már csak ketten őrizzük. Anyám és én. Apám sajnos már az égi Guttiban áztatja horgait.



Az édesanya.


Amit most elmesélek, az férfiember számára megfoghatatlan titok marad még akkor is, ha a legtöbb férfitársammal valamilyen formában megtörtént már az eset.

Lányom, Petra, ez az örökmozgó, családunkat irányító kicsinyke boszorkány betöltötte hathetes életkorát. A jeles dátumot hatalmas üveg köményes teával ünnepeltük. Minden úgy történt, ahogy az általában történni szokott. Tejecske, teácska, kicsit sírdogál, és mivel nőből van a lelkem, kényeskedik egy picit. De csak egy nagyon picit. Aztán, mint akinek úgy sincs más dolga, alszik egy hatalmasat. 

És ekkor feleségem közli velem, hogy bemegy a városba egy-két órácskára. Jönnek az ünnepek, bevásárol, meg különben is… rég volt ilyen helyen, ugyanis ha nem mondtam volna, tanyán lakunk.  

Rendes, figyelmes asszony az én drágám. Tudja, hogy mitől nőhet meg egy férfi önbizalma. Már ha, a férfinak ilyen esetben lehet egyáltalán önbizalma. Kézen fog és körbevezet a gyermek birodalmában. Megtudom, hogy a nagy cumisüveget csak akkor használjuk, ha a kicsi, tényleg kicsi, a pelenkát csak akkor cseréljük, ha nedves, és a gyereket nem vesszük fel, csak ha nagyon üvölt. 

Na, amikor így ki lettem okosítva, puszi mindenkinek, és drága feleségem távozik. 

Kicsi Petrám békésen szuszikál ágyában. Kiülök a gangra, de azért kinyitom az ablakot, hadd halljam, ha ez a gyönyörű netán felébredne, és apukára lenne kíváncsi. A kutyák lustán heverésznek, a tyúkok békésen kapirgálnak. Csend és nyugalom telepszik birtokunkra. Vidáman pöfékelek öreg pipámból, kávét kavargatok, és azon elmélkedem, tulajdonképpen gyönyörű az élet.

Egyszer csak ez a tüneményes virágszál halkan pityeregni kezd. 
Nyugodtan teszem le pipámat, félretolom kávémat, és a gyerekszobában a kiságy fölé hajolok. 
Amint meglát, pityergése üvöltésbe csap át. Mint a sakál!
Nosza! Felkapom, babusgatom, ringatom, gügyögök neki!  
Üvölt! 
Még szerencse, hogy nincs kis orrom, és megérzek mindent. Kibontom a pelenkát. Ilyet én még életemben nem láttam! Lemerem fogadni, hogy ez a büdös kölök egy hétig gyűjtötte, és türelmesen várta az alkalmat. Kaki! Ameddig a szem ellát. Pontosabban a tarkójától a bokájáig. Vastagon. Kirohanok a fürdőszobába, sietek vissza a jó meleg lavórnyi vízzel. Közben persze bájosan csevegek a gyermeknek, aki most már annyira üvölt, hogy a kutyák észvesztőn tombolnak az udvaron. 
Lemosom, tisztába teszem, de ez csak olaj a tűzre. 
És ekkor ostoba férfiagyamba beugrik az ötlet. A nagy ötlet! Éhes! Hát persze, hogy éhes! 
Futás a konyhába. Forró víz, baba táp, nagy cumisüveg. 
Kész van! Berontok a szobába, ölbe kapom lányomat. Szájában a cumisüveg, jóízűen falatozik és… És csendben van.

Büszke vagyok! Elégedetten mosolygok… fütyörészek magamban. 

Erre a kis banya kiköpi a cumit, és olyan, de olyan hisztit vág le, hogy a tehénnek elapad a teje. Nem vagyok ideges ember, de hajam az égnek áll. 

Leteszem, felkapom, ringatom, táncolok vele sőt! Arra vetemedem, hogy dalra fakadok! Én! Aki még énekórán is csak szavalt, ha ugyan, azt szavalásnak lehet nevezni. Na mindegy! Most éneklek! 
Semmi értelme! 
Üvölt!
Gyönyörű arcán krokodilkönnyek folynak, és teljesen reménytelen a helyzet.
Feladom.
Beteszem Őt a gyerekágyba, fásultan, tehetetlenül fölé hajolok. Petrám sírása mindent elsöprő. 

És egyszer csak, csend lesz. 

Mintha jótékony szellő söpörne végig a szobán, a mélykék szemekből felszárad a könny, és feledve az utóbbi órák minden baját a gyermek végre elmosolyodik. 

De, mintha nem rám nézne. 

Felegyenesedem, megfordulok.

Feleségem áll mögöttem, és kettejük tekintete összefonódik. 

Mindent megértek. 

Az anyát, az édesanyát, senki és semmi nem pótolja. Petrám már mosolyog, nejem anyáskodva hajol föléje. 

Kimegyek a szobából, meggyújtom öreg pipámat. Hideg kávémat kavargatom. Olyan csend van, hogy még a méh zümmögését is hallani.    

A szeretet és a nyugalom hazaérkezett.

Köszönjük, anyu.



A kalap


Budapest felé autózva azon gondolkoztam, micsoda költségbe kerül az egyszerű ember fiának, ha gépkocsit tart. Mert ugye, megvesszük a kiszemelt autót, kifizetjük az eredetiség vizsgálatot, a törzskönyvet, az átírási költséget, és a Kötelező Gépjármű Felelősség Biztosítást. 
Az utóbbi a legfontosabb. Mert ha nincs biztosítás, akkor jön a bünti. Figyelmeztetés, pénzbírság sőt! Még a gépkocsit is kivonhatják a forgalomból.
Hát kell ez nekünk? Ugye, hogy nem.

Na most e rövid, de hatástalan bevezető után elmesélem azt a történetet, ami miatt billentyűzetet ragadtam, bizonyítva azt, hogy az autónál veszélyesebb üzem is birtokunkba kerülhet.

Megérkeztem a fővárosba. Optimistán, fegyelmezetten, pénzzel teli bukszával. Mert ha nem mondtam volna, a parkolás sem egy olcsó mulattság annak, aki volán mögé ül. Kocsimat a belvárosban hagytam, kifizettem a horribilis parkolási költséget, – melyben nincs benne a féltve dédelgetett négykerekű őrzése – és sétára indultam. Utazásomnak egyetlen célja volt. Szerettem volna egy kalapot. De nem akármilyen kalapot, hanem egy nyúlszőr kalapot. 

A kalap régi, gyermekkori vágyam netovábbja volt. Mindig csodálkozva néztem a semmitől sem visszariadó, délceg férfiakat, akik halált megvető bátorsággal viselték fejfedőjüket, esőben, sárban, irodában sőt! Még az ágyban, intim pillanatokban is. 

Már több órája róttam az utcákat, amikor végre! Az egyik kirakatban megpillantottam áhítatom tárgyát. Betértem az üzletbe, és végre, a kezemben foghattam, a fejemre tehettem azt a gyönyörű nyúlszőrt. 
A tükörben nézegettem magam. Hol a szemembe húztam, mint valami gengszter, hol félrecsaptam, mint egy kedves csirkefogó, hol tarkómra toltam, mint egy blöffölő kártyás. Aztán gondoltam egy merészet. Fizettem, felkaptam felöltőmet, és fejemen a kalappal kiléptem az üzletből. – Irigykedjenek csak a kalaptalanok! – gondoltam magamban, és eszembe sem jutott, hogy micsoda balszerencse sorozatot indít el ártatlannak tűnő fejfedőm. 

Alig tettem pár lépést a délutáni csúcsforgalomban, amikor egy fondorlatos szélroham letépte fejemről a nyúlszőrt. Ijedten kaptam utána, de a kalap már a kocsiúton száguldó autók közt gurult. Ugrottam, nehogy baj érje! Éktelen dudálást, fékcsikorgást, majd fémes csattanásokat hallottam. Valaki sikított. Futtában láttam, hogy egy sötét színű autó belerohan az egyik üzlet kirakatába. A járdán egy nő feküdt, furcsa testtartásban. 

Előttem kacagva repült kalapom. Már-már utolértem, amikor egy gonosz szélroham még magasabbra, még feljebb repítette fejfedőmet, majd hirtelen odavágta a villamossínek közé. 

Megdermedtem!

Fülsiketítő csilingelést hallottam. Tudtam, hogy vége.

Utolsó erőfeszítésemmel elrugaszkodtam a földről, szinte úsztam a levegőben. Valakit meglöktem, egy éles sikolyt hallottam. – Béla, a lábad! – Ott feküdt a férfi, tőle négy méterre a lába. Iszonyat! Iszonyat, mert a kalap ismét repült, és hangosan röhögött a tragédiákon. 

Átrohantam egy kerékpáros előtt. Szegény fickó! Ő sem ül többé nyeregbe. De a kalap fent száguldott, és gonoszul pörögve szórta a halált amerre elhaladt. Belefáradhatott a sok borzalomba, mert hirtelen irányt változtatott, és megpihent egy villanyoszlopon. 

Ott a magasban szerelők dolgoztak. Egyikőjük, egy névtelen mártír, kezét nyújtotta fejfedőm felé. Szinte már hozzáért, de huss! A kalap ismét repült. A férfi megingott, és halált hívó sikítással a mélybe zuhant. Tompa csattanás hallatszott. 

Kalapom ismét aláereszkedett. Csendben pihent a virágbolt előtt. Egy férfi lépett ki az üzletből, kezében virágcsokor. A kedvesének vehette. Körülnézett, elindult keresztül a kocsiúton, a járdasziget felé. A gonosz nyúlszőr egyenesen az arcába ugrott. A férfi megijedt, megtántorodott. Jött a busz. Az elárvult csokor ott feküdt az út porában. 

Rohantam a gonosz után. Már a Duna parton jártunk. Ez a szemét mindig öt lépéssel előttem. A téren gyerekek játszottak. 
- Ne! A gyerekeket ne bántsd! – sziszegtem – Mert megfojtlak. Azt persze nem tudom, hogy lehet egy kalapot megfojtani, de ez most nem számít. Megrettent fenyegetésemtől, mert átrepült a srácok feje felett, és pimaszul, önelégültem lefeküdt a rakpart lépcsőjére. 

Lábujjhegyen osontam mögé. Megragadtam karimáját. Feltámadt a szél. Ismét ki akart ugrani kezeim közül! Keményen megmarkoltam, és viaskodva tántorogtunk le, egészen a folyó széléig. 

Hirtelen ötlettől vezérelve a vízbe löktem. Ott álltam a parton. A nyúlszőr méltóságteljes lassúsággal úszott a zavaros habokon, majd lassan alámerült. 

Szomorúan sétáltam autómhoz. Megkerestem a parkoló őrt, és kifizettem a büntetést. Ugyanis tovább parkoltam a megengedettnél. 

És egész úton hazafelé azon gondolkodám, vajon mikor fognak összeülni a magyarországi biztosítók, és mikor vezetik be a Kötelező Kalap Felelősség Biztosítást. 

Mi lesz akkor velük, szegény kalaposokkal?  



Hóember a kandalló mellett


- Jobban vagy? 
A kérdezett beesett, sápadt arccal, csonttá soványodott testtel feküdt a hatalmas francia ágyon. Köhögött. Mikor elmúlt a roham, tétova igent bólintott szőke hajú fejével.
- Légy szíves takarj be, fázom. – mondta halk, határozott hangon. 
A pár évvel idősebb, bajszos férfi kinyitotta a szekrényajtót, és egy kockás pléddel tért vissza az ágyhoz. Gondosan betakarta, megsimogatta az arcát. 
- Jól van öcskös, próbálj meg pihenni. 
- Pihenni? – kérdezte a beteg furcsa hangon. A mondat megint köhögésbe fúlt. Amikor nagy nehezen alábbhagyott fulladása, groteszk hangon elnevette magát. – Majd ha vége lesz, akkor majd pihenek. Érted bátyus? Akkor már örökké pihenni fogok. – az „örökké-t” jelentőségteljesen megnyomta. 
Csendben voltak. Aztán a beteg, mint akinek fontos dolog jut eszébe, hirtelen felkiáltott. – Azt tudod, hogy több időt töltünk holtan, mint élve? 
- Erre eddig nem gondoltam. – mondta a bajuszos, és leült az ágy szélére. Kezébe vette a beteg kezét. – Hozzak valamit? Nem vagy szomjas? – kérdezte tőle. 
- Az ablakhoz akarok menni! – mondta fáradtan. – Nézni akarom, hogy süt a nap. Az utolsó nap.
– Tél van testvérem, havazik. – mondta szomorúan. 
Eszébe jutott, hogy nem is olyan régen, serdülő korukban, egyszer, egyetlen egyszer, a halálról beszélgettek. Akkor azt mondta az öccse, napos időben, délelőtt akar meghalni. Ha nagy sokára, valamikor sor kerül rá. Akkor még egyikük sem gondolta, hogy ez ilyen hamar bekövetkezik.  
- Tél van testvérem, odakint havazik. – ismételte, szinte magának. 
Amaz rácsodálkozott. – Tél? És havazik? Látni akarom! – könnyek szöktek a beteg szemébe. – Lehet, hogy ez az utolsó napom. Bátyus segíts! Látni akarom a havazást. 
- Bármit kérhetsz, - mondta – bármit, de az ágyból nem kelhetsz ki! 
- Bármit? – kérdezte felvillanyozva.
- Persze! Szavamat adom. 
- Testvéri szavadat? 
A bajuszos bólogatott. – Olyan vagy most, mint apánk. 
A beteg sápadt arcán mosoly suhant át. 
- A vén kujon! Minden nőt ledöntött! Futtában lőtte ki őket! – rekedten nevetett, majd megint fuldoklott. 
Amikor jobban lett, halkan folytatta.
Az idősebbik testvér az ablakhoz sétált, hagyta beszélni az öccsét. 
- Emlékszel, amikor ötödikben felcipelte az osztályfőnöknőt? – elnevette magát. – Nem mert megbuktatni oroszból! Azonnal elmeséltem volna az osztályban, mekkora levegőakrobata a kedves tanárnő. 
A báty visszafordult az ablaktól, mosolyogva nézte testvérét. Annak arca egész kivirult az emlékek hatására. Egyszer csak elkomorult.
- De bármennyi nője is volt, őt nem a buzi pestis vitte el. Érted bátyus? A szíve apukám, a szíve! Az nem bírta!
Rázta a köhögés. 
Testvére megigazította feje alatt a párnát. 
- Azt mondtad, bármit kérhetek. – mondta, és kérdőn nézett rá. 
- Igen. Józan keretek között. 
- Jól van. – mondta nyugodt hangon. – Készíts nekem egy hóembert. Olyat, mint gyerekkorunkban. Jó nagyot! 
Megütközve nézett rá.
- Hóembert? Mondtam öcsi, nem kelhetsz fel. 
- Nem kelek. – mondta ravaszul vigyorogva. – Hozd be ide. 
- Ide? Bolond vagy?
- Nem. Haldoklom. Legyen ez az utolsó kívánságom.
Szeretettel nézett rá. Rövidre sikeredett közös életük alatt, nem ez volt öccse első őrült ötlete. Általában baromságokon járatta az agyát, de azért ez már mégis csak..
- És megmondanád, hogy hozzam be? 
Becsukta szemeit a beteg. – Nem kell a hóembered! Aludni akarok. – mondta fáradt hangon. 
Megfogta a kezét. Jég hideg volt. Nézte a nehezen emelkedő mellkast, a csukott szemeket. 
Kiment a szobából. Csízmát húzott, kabátot vett magára, kesztyűbe bújtatta kezeit. Előhozta a fészerből a talicskát. Gyúrta a havat, mint kölök korukban. Egyik hatalmas gombócot a másik után. Deszkát kerített, azon gurította föl, bele a taligába.
Körülményesen kormányozta be a szobába. Leállította az ággyal szembe, a kandalló mellé. 
Piros fazekat nyomott a fejébe, hatalmas répából lett az óra. Szemeit és fehér ruhája gombjait széndarabok helyettesítették. 
Sebesen dolgozott. Mikor készen lett vele, odaállt az ágy mellé, megszemlélte művét. 
Izzadt a hó szobor, gyöngyözött teste. 
Megfogta a beteg kezét, suttogott. – Nézd öcskös! Kelj fel, látogatód van! 
Testvére nem mozdult, a takaró már nem emelkedett. 
Fogta a jéghideg kezet, könnyek csorogtak végig az arcán. Leült az ágy szélére, megsimogatta a megpihent homlokot. 
- Aludj öcsi, vigyázunk rád. 
Nézte a gyorsan fogyó, síró hóembert a kandalló mellett, simogatta a jéghideg kezet, és azt hitte, a szíve szakad meg. 
A bolond


A hatalmas király egyenes háttal, gőgösen ült trónusán. Előtte hajlongott öreg udvarmestere. Ez a pillanat jelezte az audencia végét. Hanyag kézmozdulattal bocsátotta útjára alattvalóját, majd türelmetlenül dobbantott lábával.
- Bolond! Jer és szórakoztass! 
Nagyfejű, hegyes orrú emberke, tarka ruhában szökkent a márványterem közepére. Savanyú, sírósra maszkírozott tekintetét magasan ülő urára emelte. Meghajolt.
- Uram, királyom! Nincs itt a mulatság ideje!
- Mit beszélsz bolond! – csattant az úr hangja. – A mulatság ideje akkor van, amikor a király úgy akarja!
Az emberke földig hajolt, mintegy magának mondta.
- Nyög a nép, uram! Nincs munka, gyerekek éheznek, asszonyok halnak. 
- Elég! – szakította őt félbe a hatalmas úr. Idegesen tapsolt. – Hívjátok ide a pénzügyminisztert! Azonnal hozzátok ide! – mérgesen förmedt a bolondra. – Te meg takarodj innen, mert fejedet vétetem! 
A bolond hajlongva hátrált.
Nem tellett bele szalonnasütésnyi idő, léptek verték fel a folyosó csendjét. A hosszú hajú, cikornyásan öltözött férfi sűrű hajlongások közepette lépett be a trónterembe. Felemelkedett ültéből a király, pénzcsinálója elé sietett. Átfogta vállát, úgy sétáltak körbe a falak mentén. A kövér ember büszkén bírta ura barátságát. Mindenben igyekezett gazdája kedvében járni. 
- Fenséges uram! Itt a tél, egyre hidegebbek a nappalok, az éjszakákról nem is beszélve. A parasztok a Te erdődből lopják a Te fádat! Poroszlóid tehetetlenek! – megállott mondandójával, ravaszul hunyorgott.
Az uralkodó kuncogott. Sejtette, hogy embere valamilyen formában ismét pénzt hoz a kincstárba. 
- Folytasd hű emberem! – mondta vigyorogva, és megveregette minisztere hátát. 
- Felség! Vessen ki füstadót! Ahány füstölő kémény, annyi csengő aranycsikó. 
Felnevetett a király. Feneketlen jókedve kerekedett. Írnokért kiáltott. Nem tellett bele két fertály óra, és lovasok vágtattak ki a kapukon, a szélrózsa minden irányába. Vitték a kegyetlen parancsot. A megsarcolt, éhező népre újabb kegyetlen adót vetettek ki.
Napok teltek el, beköszöntött a borzasztó, farkasordító hideg. 
A király gazdagon megvacsorázott, finom bort ivott. Hálótermében ropogott a tűz. Nyugovóra tért. 
Rosszul aludt. Álmatlanul hánykolódott, furcsa hangok szűrődtek be hozzá a csukott ajtón keresztül. 
Felriadt. Úgy hallotta, mintha zokogna, sírna valaki. Kitárta az ajtót, kiment a hideg folyosóra. Állt az ablak előtt, szemeit meresztgette. Alatta terült el a sötétbe burkolózott város. Feketén vak ablakaival, füstnélküli kéményeivel. Embernek, állatnak nyomát sem látta. Félelmetesen kietlen, kísérteties tájat látott. 
Csak a zokogást, csak a sírást hallotta. 
Nem tudta, hogy honnan került elő, egyszer csak mellette állt a bolond. Tompán kongott a kisember hangja.
- Felség! Sír az ország, zokog a nép! Aki nem hal éhen, az megfagy. 
- Ej! Hallgass bolond, csendet! – kiáltotta idegesen a fenséges úr. – Mit tudod te, mi az, hogy uralkodni! Mit jelent az, felelőséggel uralkodni! 
- Igazad van uram! – mondta meghajolva a bolond. – Nem tudom, mit jelent uralkodni. – furcsa grimaszt vágott, úgy folytatta. – Felelősséggel uralkodni. De azt tudom, mert látom, mit jelent éhezni, mit jelent fázni! 
- Panaszkodsz bolond! – dohogott a király. – Éhezel, fázol tán? Nincs ruhád? 
- Uram, én nem, és elegen nem. De mi csak csepp vagyunk a folyóban. De akik téged naggyá tettek, trónra emeltek, azok elhalnak a hosszú tél alatt. 
A felséges úr elfordult az ablaktól. Mérgesen rohant be hálótermébe, becsapta maga mögött az ajtót. Fejére húzott takaróval feküdt ágyán, szemeit azonban elkerülte az álom. Egész éjjel hallotta a zokogást.
Kora reggel első dolga volt, hogy tömlöcbe vesse a bolondot. A rákövetkező éjszaka markos legények megácsolták a vesztőhelyet. Örültek a hírtelen jött munkának, hisz adótartozásuk volt, és eme dicstelen munkával letudták azt. 
Eljött a következő hajnal.
A kisembert talpig vasban vezették a vesztőhely felé. Az ostoba nép gúnyosan kacagott, szeméttel, trágyával dobálta, leköpdöste. Aztán hangos dobpergés és a tömeg csúfondáros kiáltásai és nevetése közepette, a bolondot, a piactéren lefejezték.  



A bizottság


A bizottság tagjai kora reggel a tárgyalóban gyülekeztek. Elsőként Julika érkezett meg. Mérgesen állapította meg, hogy Ágika, a főnök titkárnője, még mindig szabadságát tölti, így a kávéfőzés ceremóniája rámaradt. Míg a főzővel babrált addig lelki szemei előtt átfutott az éjszaka. Néha elmosolyodott, sóhajtozott. Pajzán gondolatainak Györöki kolléga megérkezése vetett véget. 
- Jó reggelt kollegina! Hogy aludtunk? – kérdezte, miközben kávét töltött magának.
- Hogy te hogy, azt nem tudom, én kiválóan! – mondta mosolyogva, és leültek az asztalhoz. 
Befutott Kozma és Emese. Kis különbséggel jöttek, de mindenki tudja a hivatalban, hogy néha egy ágyban alszanak. Főleg akkor, amikor Kozma felesége éjszakás a kórházban. És általában éjszakás. Erről rendszerint Kozma gondoskodik, hisz az igazgató-főorvos gyerekkori jó cimborája, és csak egy telefonjába kerül, hogy Klárika pizsama helyett fehér köpenybe töltse éjszakáit.
Amikor megitták kávéjukat, és túl voltak a kötelező reggeli érdeklődésen, leültek a hosszú tárgyalóasztalhoz. 
Kozma nyitotta meg az ülést.
- Szeretettel köszöntöm a Városrendezési Bizottság tagjait! Mai értekezletünk első témája, a Lestár házaspár aláírásgyűjtési akciója, mely szerint tervbe kell vennünk a Gellért-hegy áthelyezését. Megkérem Györöki kollégát, ismertesse a Lestár házaspár elképzelését.
- Köszönöm a szót, elnök úr! – mondta Györöki, és megköszörülte a torkát. – A Lestár házaspár aláírásgyűjtési akciója abból indult ki, hogy fővárosunk pesti oldala hegymentes.
- Milyen mentes? – vágott közbe Julika.
- Hegymentes. – ismételte Györöki, majd folytatta. – Vagyis a pesti oldalon nincsenek hegyek, és ez diszkriminative érinti a pesti oldalon élő adófizetőket. 
- Mivel összegyűlt 250.000 aláírás, - mondta Kozma – Alkotmánybírósági ajánlásra foglalkoznunk kell az üggyel. Szeretném. ha Emese elmondaná elképzelését. 
- Köszönöm elnök úr! – vette át a szót Emese. – Abból indultam ki, hogy a Gellért-hegy van legközelebb a Duna parthoz. Vagyis, azt a legkönnyebb elmozdítani. Áthordjuk a Vámház körútra, így a pesti oldalon is lesz hegy. 
- Ez fantasztikus! – ujjongott Julika. – Legalább akkora ötlet, mint mikor fehér lepellel fedtük be a Szabadság szobrot. Az egész világ a csodájára járt. 
- Az egy nagyon nagy pillanata volt Emesének, no és a városnak! – lelkesedett Györöki. – Akkor mi voltunk a legszellemesebb főváros Európában! És most itt a másik nagy ötlet! A hegytelepítés! Óriási!
- Köszönjük Emese! – mondta Kozma elégedetten, és rámosolygott ágyasára. 
- És mi lenne, ha csak a hegy felét hordanánk át? – okoskodott Györöki. – A fele meg ott maradna. 
- Érdekes gondolat. – mondta Kozma. – Fél hegy, fél szobor, fél Citadella. 
- Csodálatos! – sóhajtott fel áhítattal Emese. – Mint egy tükör. Két kicsi hegy egymással szemben. Fantasztikus! Egy világváros, és benne két egyforma hegy. 
- Vagy domb! – mondta izgatottan Györöki. – És akkor idővel kivetjük a dombadót! Na?
- Az még a jövő zenéje. – mondta Julika. – Most maradjunk a tárgynál.
- Ez állati! – lelkesedett Kozma. – Ilyen még nincs sehol!
- Nincs bizony. – nyugtázta Julika.
- Ezt jegyezzük fel, ez tetszik! – mondta határozottan Györöki, és feljegyezték, mint nagyon fontos dolgot. 
- És mi van akkor, ha nem kapjuk meg a szükséges engedélyeket? – kérdezte Julika, bár tudta rá a választ. 
- Lebontjuk, elhordjuk, felépítjük, aztán majd csak kiadjuk magunknak a fennmaradási engedélyt, nem? Hisz mindig kiadjuk.
- Ez így van! – nyugtázta boldogan Emese. – Elvégre mi vagyunk a Városrendezési és Engedélyezési Bizottság. Vagy elfelejtettétek? 
Elégedetten bólogattak, elvégre nem kis hatalom az övék, és ezt örömmel nyugtázták.
- Elnök úr! – folytatta Emese. – Közben gondolkoztam a másik problémán. 
- Vagyis? – kérdezte Kozma.
- Az alagút, amiről telefonon beszéltünk. 
- Igen, igen! – bólogatott az elnök. – A szmoggal terhelt alagút problémája a vár negyed alatt. 
- Ezen én is sokat töprengtem. – vette át a szót Julika. – És azt hiszem megtaláltam a megoldást. A Lánchidat be kell tolnunk az alagútba. Így helyet nyerünk, megszűnik a körforgalom, és az autók egyből az alagútba érkeznek. 
- Jó! – nyugtázta egy szóval Györöki.
- Nem jó! – ellenkezett Emese. – Hisz a szmog, akkor is marad. Viszont…
- Viszont? – húzta fel szemöldökét Kozma. 
- Viszont, ha az alagút kikerülne a hegyből, mondjuk a Lánchíd fölé, akkor…
- Akkor? – kérdezte Julika.
- Akkor két legyet ütünk egy csapásra. – mondta Emese. – Nem áznak a hídon átkelő gyalogosok és autók, a szmog pedig visszacsapódik az alagút faláról, le a vízre. Vagyis nem szállna a levegőben, mert a folyó elszállítaná. 
- Ez állati! – tátotta el a száját Györöki. – Emese egy zseni!
- Na és a vízszennyezés? – kérdezte Julika.
- Hatalmas szűrőket szerelnénk fel Vaskapunál, ami megszűrné a vizet, mint valami filter. – magyarázta Emese. 
- Bravó, bravó! – tapsolt Kozma. – Ezt is jegyezzük föl! Köszönjük Emese! Most pedig meg kell beszélnünk az utcai illemhelyek ügyét. 
- A megoldás a bokrosítás. – mondta Emese határozottan. Ezzel két legyet ütünk egy csapásra. Lesz zöldövezet, ami WC is egyben. 
- Aha, értem már! – bólogatott Györöki. – Zseniális! Lesz férfi bokor és női bokor. Elképesztő!
- És telepítsünk alacsonyabb, hosszabb bokrokat, a kerekes székeseknek. – mondta lelkesen Kozma. – Vélemény?
- Szuper! – mondta Emese. – Erre még az Uniótól is pályázhatunk, nem is keveset. 
- Nagyon jó! Köszönjük Emese. – mondta büszkén Kozma és szemeivel szinte levetkőztette a lányt. 
- Elnök úr! És mi lesz azokkal a fővárosi utakkal, melyek még nincsenek lezárva? – kérdezte Julika.
- Okot kell találnunk a lezárásukra. – mondta az elnök. – Itt a nyár, az emberek gyalogoljanak, vagy használják a tömegközlekedés eszközeit. 
- Hirdessünk az egész városban nyári fesztivált a gyalogosoknak. Olyan fesztivált, ahová tilos autóval behajtani. – mondta ötletét Györöki.
- Ez jó. – nyugtázta Julika. – Talpas fesztivál a világváros betonján. 
- Ez még címnek is jó! – kiáltott fel örömmel Györöki. – Bravó Julika, bravó!
- És a külföldiek? – kérdezte Kozma.
- Aki az Unióból vagy az USA-ból érkezik, az autózhat, a többiek nem. – mondta Györöki.
- Ez így nem jó! – csóválta fejét Julika. – Ne autózzanak az újonnan csatlakozott országok autósai sem! Leköröztek minket gazdaságilag, gyalogoljanak. 
- Helyes, jól beszéltél Julika! – kiáltott fel Emese. – Így kell ezekkel bánni! 
- Aki az USA-ból jön, az se autózhasson! – mondta Györöki. – Mi sem mehetünk oda vízummentesen, akkor ők miért autózzanak?
- De ha jól belegondolok, - mondta Kozma – ez csúnya húzás lenne a külföldiekkel szemben, hisz ők hozzák a valutát. Autózhasson mindenki, csak a magyar autósoknak legyen ez megtiltva. Na?
- És mi az ok? – kérdezte Julika.
- A magyar autós goromba. – mondta az elnök. – Vezetés közben káromkodik, mindenféle trágárságot üvöltözik az autó ablakából, mutogat. Ez elfogadhatatlan viselkedés akkor, amikor az utcák tele vannak gyermekekkel. A gyerek ne az utcán tanuljon meg káromkodni. Arra ott az iskola és az otthon. 
- Ez a beszéd! – mondta Györöki. – Okos döntés! Nem hiába vagy te az elnök úr, elnök úr!
- És mi lenne, ha a BKV sem közlekedne? – kérdezte Emese. – Így legalább nem kellene találgatni, hogy mikor sztrájkolnak. Nem járnak a viszonylatok és kész. Ezzel megelőzzük a sztrájkot, és spórolunk egy csomó pénzt, mivel nem termelnek veszteséget. 
- Ez is fantasztikus meglátás! – dicsérte őt Kozma. – Köszönjük Emese! 
- Hogy oldjuk meg a parkolást? – kérdezte Julika. – Hisz, ha az autósok nem jöhetnek be a városba, akkor parkolniuk kell valahol. 
- Az már legyen az autósok gondja! – rántotta meg vállát Kozma. – Mi közünk hozzá? Gondolkoztak volna akkor, amikor autót vettek. 
- Elvégre nem garázsmesterek vagyunk, hanem városrendezők, nem igaz? – nézett körül Emese, és a többiek lelkesen bólogattak. 
- Most már csak a megvalósításon kell gondolkoznunk. – sóhajtott fel Györöki.
- Erre törvény van, - mondta Emese – amit nem lehet megkerülni. A munka elvégzésére ki kell írnunk a közbeszerzési eljárást. 
- Még a héten kiírjuk! – mondta Julika. 
- És az kapja majd a munkát, - magyarázta Kozma - aki számunkra a legjobb ajánlatot teszi.
- Akkor végeztünk? – nézett a többiekre Györöki.
- Azt hiszem igen. – bólintott Emese. 
- Köszönöm a Városrendezési Bizottság tagjainak a munkát, - mondta az elnök – köszönöm, hogy itt voltatok, szerbusztok, a viszont látásra. 
A következő negyed óra azzal telt, hogy a bizottság tagjai kinyújtóztatták elgyötört izmaikat, kávéztak, semleges dolgokról beszélgettek. Aztán átvonultak egy másik szobába, ahol helyet foglaltak egy hosszú asztal körül.
Kozma emelkedett szólásra. Megköszörülte torkát, majd megszólalt. 
- Szeretettel köszöntöm a TARABAG Építőipari Részvénytársaság Elnökségét! Mai napirendi pontunk a Városrendezési Bizottság által kiírt városrendezési tender megvalósításának megvitatása, ezzel kapcsolatos terveink benyújtása, és elfogadtatása.  







Korrupció


Kora délelőtt volt. A kopott presszóban csupán két férfi ücsörgött. Józsi, a pincér, unott arccal támaszkodott a pultnak, és körmeit piszkálta. A főző sistergése szakította félbe a csendet. Jolán poharakba töltötte a kávét, a pincér pedig a két férfi asztalához kacsázott vele. 
- Kíváncsi vagyok, hogy mit akar tőlünk? – kérdezte társától az alacsonyabb férfi.
- Mit akarhat? Amit szokott. Szavazzuk meg ezt, esetleg azt. Ezt kapunk ezért, vagy azt kapunk azért. Mindegy nem, csak kapjunk valamit. – mondta vállát vonogatva a magasabbik, és unott arccal mártogatta kockacukrát kávéjába.  
Nyílt az ajtó. Alacsony, kopasz ember viharzott át rajta. Egyenest az asztalhoz sietett, és se szó, se beszéd lehuppant az üresen álló harmadik székre.
- Jó reggelt! – mondta, és az asztalra rakta táskáját. 
- Hozhatok valamit? – kérdezte a pincér. 
- Egy kávét. 
Amikor Józsi elkacsázott, akkor a jövevény magabiztosan szegezte szemeit a másik két férfira.
- Uraim! Akármit is mondanak önök, ez korrupció! – mondta határozottan.
- Miről beszél? – kérdezte az alacsony. 
- Arról, hogy maguk korruptak. – mondta magabiztosan a kopasz, és megölelte táskáját. 
A másik kettő előbb a táskát nézte, aztán az embert, majd megint a táskát. Érezték, hogy ezen a táskán sok múlhat. Nagyon sok. 
- Szóval, maguk korrupt disznók! – mondta, ha lehet még hangosabban a kopasz.
- Pszt! Csendesebben! – tette ujját szája elé az alacsonyabbik öltönyös, és idegesen igazította meg nyakkendőjét. 
- Nekem maga ne pisszegjen! – csattant fel, majd elharapta a szót. Megvárta, míg leteszik elé a kávét. Cukrot dobott a barna lébe, lassan kavarta. – Magukat kérem, megvesztegették. – mondta kis idő múlva.
- Ugyan már, hogy mondhat ilyen ostobaságot! – nevetett fel idegesen a magasabbik, és belekortyolt poharába. 
- Na ne szórakozzon velem! – csattant fel a kopasz. – maga százezret vág zsebre, hogy szemet hunyjon! Hetente százezret!  
- Marhaság! – nevetett fel kényszeredetten a hosszú, de nem nézett a másikra. 
- Ebben minden benne van. – csapott táskájára a jövevény. 
A másik kettő összenézett. 
- Minden? – kérdezte az alacsonyabbik.
- Minden.  
- Mutassa! – kapott a táska után a hosszú. 
- Frászt! Majd a megfelelő helyen, a megfelelő időben! – sziszegte a kopasz, és kiitta poharát. 
- Blöfföl. – állapította meg az alacsony. 
- Tudok a húsz millióról is. 
- Olyan nem volt. – mondta a magas. 
- Nono! Tudom, amit tudok. Önök korruptak. Maga is, és maga is! – mutatott rájuk egyenként, mintha megszámolná őket. 
- Na de kérem! Azért ez mégis csak… - csattant fel a magas hangja, de a kopasz közbevágott.
- Fényképeim vannak! Mindenről. 
- Ezt csak azért mondja, mert maga ellenzéki. – mondta nem sok meggyőződéssel az alacsony. – Ha velünk lenne, más lenne. De tudja mit! Menjen, jelentsen fel, rohanjon! 
- Megyek is! – mondta határozottan a kopasz, de nem mozdult. 
- Na, mire vár? – kérdezte gúnyosan a magas. 
- Félnek mi? Látom, hogy félnek! 
- Na menjen már, jelentsen fel! – bíztatta őt az alacsony, és izzadt kezével végig simította gyér haját. 
- Rendben van! Megyek és elmondok mindent. Kitálalok! – mondta a kopasz. Pénzt dobott az asztalra, szedelőzködött. 
- Ki ne felejtse a jelentést! – figyelmeztette őt gúnyosan a magas, és cigarettára gyújtott. Remegett a keze. 
- Nem fogom, ne féljen! Ha csak! – mondta tétován a kopasz, és visszahuppant székére. 
- Ha csak? – kérdezte az alacsony. 
- Semmi, csak elgondolkoztam. – mondta és ismét felállt. 
- Ha csak? – kérdezte előrehajolva a magas, és az arcába fújta a füstöt. 
- Mondom semmi. – hebegte határozatlanul, de nem indult el, állt, mintha várna valamire. 
- Ötvenezer? – kérdezte halkan az alacsony, és pimaszul vigyorgott.
- Hetente. – mondta bólogatva a hosszú. 
- Ötven? – kérdezte a kopasz, és ismét leült. 
- Aha! Hetente. – mondta egyszerre a másik kettő. 
A kopasz hallgatott. 
- Eleinte. – mondta bizonytalanul a hosszú, és elnyomta a csikket. 
- Persze, aztán több. Tudod cimbora, ahogy alakulnak a dolgok. Ha megy, jó, hanem megy, akkor kevesebb. Érted, nem? – suttogta most már magabiztosan az alacsonyabbik. 
- És mennyivel több? – kérdezte a kopasz, és villámgyorsan osztott-szorzott magában. 
- Sokkal több. – nyugtatat őt meg a hosszú. 
- De a heti ötven, az, tuti?
- Aha. Az a minimum. 
Felragyogott a kopasz arca. 
- Barátaim, ez kurva nagy buli! – kiáltotta, és ha lehet még szorosabban ölelte magához táskáját. 
A másik kettő ugrásra készen figyelte.
- Nyugi! Ebben csak a fénymásolatok vannak! – mondta a kopasz, és megveregette a bőrt.
- És az eredeti? – kérdezte az alacsony.
- Nem mindegy? Hiszen már  társak vagyunk! – így a kopasz.
A másik kettő összenézett, kényszeredetten vigyorogtak. 
- Persze, társak. – hagyta rá a hosszú.
Nehezen vették tudomásul, hogy csapdába estek. Aztán az alacsony valahogy kinyögte.
- Öregem, Isten hozott a csapatban!
- Köszönöm barátaim! És mit kell tennem?
- Semmit. Szemet hunyni, és segíteni egyes cégek előrehaladását. Tudod, pályázatok, meg egyebek. Engedélyezés, tervek elfogadása, bizottságok befolyásolása, ésatöbbi, ésatöbbi. – hadarta egy szuszra a magas. 
 - És hányan vagyunk benne, a mi kis üzletünkben? – kérdezte a kopasz.
- Hárman. – vágta rá az alacsony. - Most már hárman. – tette hozzá kis szünet után.  
- Illetve, öten. – javította ki a hosszú. – Ugyanis a testvérem és a keresztapám is benne van.  
- Ja, ha így vesszük, akkor nyolcan vagyunk, mert ott van Arankám, aztán Emil bácsi és Jutka néném is. – fejezte be a számolást az alacsony.
- Én csak Ferimnek szólok, – mondta a kopasz, aztán egy korty ital után folytatta. – és talán az öcskösnek meg Tibornak. Elvégre nekik is élniük kell valamiből, nem? – kérdezte nevetve.
A másik kettő savanyú arccal bólogatott. 
Persze, az egész nem úgy történt, ahogy abban megállapodtak. A rokonok szóltak a barátoknak, a barátok az ismerősöknek, és az ismerősök az ő ismerőseiknek. Egy hét múlva már 42-en, egy hónap múlva pedig 228-an voltak az „üzletfelek” között, és a szám egyre csak nőtt. A második hónap végén már benne volt az egész minisztérium, jó néhány parlamenti bizottság, és néhány építőipari cég vezetősége. Mindenki vesztegetett mindenkit. Korra, nemre, politikai nézettre való tekintet nélkül. Elvégre tök mindegy jobbos vagy ballos az ember, a pénz az, pénz. A dologra akkor derült fény, amikor Józsi a pincér, - mert persze őt is bevették az üzletbe, Jolánnal együtt, mivel mindenről tudtak – az egész sztorit kikottyantotta valamelyik kereskedelmi tévéadó beszélgetős műsorában. Akkor aztán beindult az igazságszolgáltatás gépezete, és Józsit lecsukták. A többiek megharagudtak rá és szétosztották egymás közt a részét.
Így jár az, aki pofázik. Nem marad sem barátja, sem pénze, sem becsülete, csak priusza. Egész addig van büntetett előélete, míg valakit egy kerek összeggel meg nem keres, aki szól egy ismerősének, akinek az ismerőse olyan helyen van, és akkor a priusz végre eltűnik.  








Az okos válasz


A forrónyomos csoport vezetője gondterhelt arccal nézte technikusai munkáját. Az orvos felemelkedett a furcsán kitekeredett, vérbefagyott holttest mellől, megcsóválta fejét.
- Ugyanaz a kéz tette! Jobbról balra vágta el áldozata torkát, mint a másik háromét. - Tehát még mindig balkezes. – gondolta a főnök keserű humorral, az orvos folytatta. – Nem akarok Bélám beleavatkozni a dolgodba, de ez sorozatgyilkos. 
Kondorosi őrnagy lelki szemei előtt megjelentek a holnapi újságok Fehéren-feketén leírják, hogy a rendőrség tehetetlen a boltosok rémével szemben. Karba fonta kezeit, egyáltalán nem volt jókedve. Ez a szerencsétlen középkorú nő volt a negyedik áldozat ebben a hónapban, ebben a kerületben. Valamit tenni kell, megoldás kell, mert az emberek félnek, a boltosok rettegnek, a sajtó pedig fejek hullását követeli. Szeme megakadt a fiatal őrmester lányon, aki buzgón segített idősebb kollégáinak.
- Kolléganő! – intette őt magához. – Kellő biztosítás mellett, hajlandó lenne csapdába csalni ezt az állatot? 
Szándékosan használta a kolléganő kifejezést, mert ez nem parancs, hanem kérés. Nem teheti egy fiatal lány életét kockára, mert a világ így akarja. 
- Hogy gondolja, parancsnok úr? – kérdezte a lány.
- Térképet készítünk, valamiféle szisztémával. Megpróbáljuk kitalálni, melyik bolt lesz majd a következő. Aztán már csak magán, és rajtunk múlik a többi.
Az őrmester alig láthatóan igent bólintott. 
Napok elteltével készen állt a csapda. A lány beöltözött virágárusnak, két fiatal, jól kiképzett rendőr pedig elhelyezkedett hátul a raktárban. Kint az utca túloldalán, egy fehér Opelban fagyoskodott az őrnagy és még két embere. A szemközti tetőn mesterlövészek váltogatták egymást. Hosszú szolgálatnak ígérkezett az elkövetkező néhány nap. Teltek az órák, múltak a napok, sehol, semmi. Közben az őrmesterből nagyszerű eladó lett sőt, egy fiatal egyetemista képében talán még a szerelmet is megtalálta. Hátul a raktárban elzsibbadt fenékkel unta magát halálra a két nyomozó. 
Kora délután volt. Odakint már erősen sötétedett, amikor egy középkorú férfi lépett be a boltba. Nem köszönt, nem mondott semmit. Egyenesen az őrmester elé lépett, kést rántott, és a lány nyaka felé kaszált vele. Az őrmester ösztönös mozdulattal rántotta hátra a fejét, nyúlt a pult alá odakészített revolvere után. Azonnal tüzelt. A lövedék a homlokon keresztül hatolt a férfi koponyájába, és hátul a kisagynál távozott. Azonnali halált okozott. Mire a másik két rendőr kirontott a raktárból és az őrnagy társaival átrohant az úton, mindennek vége volt. A lány még remegett, valaki elvette kezéből a pisztolyt. 
Furcsa módon a média nem ünnepelte a rém lelövését. Sőt! Az újságírók és riporterek azt taglalták, jogszerű volt-e a fegyverhasználat. Senkit nem érdekeltek az előzmények. Senkit! 
A Nyomozó Hivatal vizsgálatot rendelt el, és az őrmestert az eljárás végéig felfüggesztették állásából, meghurcolták. 
De az ügyész által vezetett kihallgatás érdekes fordulatot hozott. 
Részlett a felvett jegyzőkönyvből, mely alapján az ügyész ejtette a lány ellen a vádat.
Kérdés: - Ugye tisztában van vele, mikor és milyen formában használhatja fegyverét?
Válasz: - Igen, tisztában.
Kérdés: - Azzal is tisztában van, hogy élete vagy testi épsége veszélyeztetése esetén is csak végtagra tüzelhet?
Válasz: - Igen, tudom.
Kérdés: - Ön, a férfi fejét lőtte szét. Őrmester! A fej, az nem végtag.
Válasz: - Uram! Én a kezére céloztam. Az áldozat a saját hibájából halt meg. 
Kérdés: - Ezt nem értem. Kezére célzott, és szétlőtte a fejét. Ráadásul maga szerint a saját hibájából halt meg! Kisasszony! Tisztában azzal, hogy mit beszél? 
Válasz: - Igen uram! Hajszálpontosan a kézfejét vettem célba. 
Kérdés: - És? Mi történt? Megcsúszott?
Válasz: - Nem uram! Mielőtt meghúztam az elsütő billentyűt, az a szemét megvakarta a homlokát




Tévedés


Josef idegesen, gondterhelten ért haza az iskolából. Szülei és egyetlen nővére már az asztalnál ültek, - a leves kihűlő félben, hol ez a fiú – arcukon. Belépett az ebédlőbe, illedelmesen köszönt, és elfoglalta állandó helyét testvére mellett. 
Apja a módfelett szigorú házitanító homlokát ráncolta.
- Fiatalúr! Egyszer talán doktor úr! És a kézmosás? Boncolni volt, úgy tudom! 
Josef vörösödő arccal ment a fürdőszobába, megnyitotta a csapot. Miután visszaült az asztalhoz, némán kanalazták a levest. Nővére törte meg a csendet.
- Na, mi lesz holnap öcskös? 
Letette a kanalat, ismét eszébe jutott a másnapi gyötrődés. Kicsit reszkető hangon mondta.
- Vizsga. Az utolsó vizsga. – az utolsót jelentőségteljesen kihangsúlyozta. 
Apja megenyhült hangon kérdezte.
- És? Rendben lesz?
A fiú nem válaszolt. Megköszönte az ételt, felsietett szobájába. A délután hátralévő részét tanulással töltötte. Eljött az éjszaka, nehezen jött álom szemeire. 
Másnap az elsők között ért az egyetemre. A vizsgáztató, apró termetű, zsidó bácsika közölte a hallgatókkal, aki úgy érzi, hogy felkészült, az nyugodtan lépjen be az ajtón. Josef húzta az időt, utolsónak ment be a terembe. A többiek már távoztak, egyedül állt szemben, négy komor tekintetű, nagy tudású professzorral. 
A kedves, apró, öregúr törte meg a csendet. 
- Készült, fiam?
Bólintott. Egy izzadtságcsepp indult el a gerincén, végigfutott a hátán. 
Professzora folytatta.
- Fiam! Beszéljen a szívről!
Összeszedte gondolatait, felidézte a tanultakat.
- A szív, professzor úr, a test motorja. Funkciója a vér áramoltatása a testben. Erekkel sűrűn behálózott izomcsomó, mely kamrákból és rekeszekből áll. 
A profok bólogattak. Monoton hangon folytatta.
Egyszer csak elakadt… súlyos csend telepedett a helységre. 
Az öreg sietett segítségére.
- No, Josef! Mit tud még a szív? 
- Nem értem a kérdést uram? 
- Várjon fiam! Ha meglát egy széplányt, mit csinál a szíve?
Elvörösödött a fiú, halkan mondta.
- Megdobban, professzor úr. 
- Úgy van. És még?
- Lángra gyúl. 
Hamiskásan mosolygott az öregúr. 
- És ha elhagyja az a lány? 
Most már kissé oldódott feszültsége, úgy válaszolt.
- Belesajdul uram. 
- Jól van Josef, jól van! Na és ha szenvedni lát egy gyermeket vagy egy elesettet, akkor mit csinál a szíve? 
- Megfájdul uram, és tele lesz segíteni akarással. 
A bizottság tagjai bólogattak, a prof folytatta. 
- Látja fiam, nagyon fontos a szív. Talán mindennél fontosabb. Ha sikerülnek a vizsgái, és egyszer orvos lesz, ezt soha ne feledje. Addig nem lesz gond ezen az öreg bolygón, míg a szívünk, szív marad. Most pedig elmehet.
Ilyen ideges még sosem volt. Kábultan távozott a teremből. Azt sem tudta, hogy talált haza. Ezt elrontotta, zakatolt agyában, biztos, hogy elrontotta. Holnap nem avatják doktorrá, mert ezt eltolta! Egész éjjel nem aludt, álmatlanul forgolódott, teljesen leizzadt reggelre. 
Fejfájással, gyomorgörccsel kelt ki az ágyból. Megivott egy szakajtó kávét, lezuhanyozott, felöltözött. Egyedül volt a házban, a többiek már előrementek az avatási ceremóniára. Állt a tükör előtt, és a fejét fogta. – Micsoda szégyen, micsoda szégyen! Odamegy, és őt nem avatják! Érzi, hogy eltolta, veszettül eltolta!
Utolsóként ért a terembe. A dékán befejezte ünnepi beszédét, sorban szólította a friss diplomásokat.
- Renate Bauer! 
A barna, szemüveges lány magabiztos léptekkel ment ki.
- Doktorrá fogadom!
- Otto Kraus…, Leo Keller… Eva Goldsmith..
Egyre távolabbról hallotta a bűvös két szót: Doktorrá fogadom!
Dobolt a halántéka, monoton hangon ismételgette magában. Én jövök, nekem kell jönnöm! Az Isten szerelmére, mondjátok már! 
Összefolytak a hangok, ájulás környékezte. 
Egyszer csak felszállt a köd, tisztán, érthetően hallotta szeretett professzora hangját.
- Josef Mengele! Doktorrá fogadom!



Várakozás


Hajnal óta megállás nélkül havazott. A hadnagy sokadik órája fagyoskodott a huzatos kapualjban. Fázósan húzta össze dzsekijét, homlokán megigazította sapkáját. Karba font keze önkéntelenül a hóna alatt rejtőzködő fegyver markolatát kereste. A hideg falnak támaszkodva figyelte a szemközti bankfiók bejáratát. Várta, várták a szőkét, a kérlelhetetlent. A csapat többi tagja gépkocsiban, üzletekben rejtőzve, ugyanúgy, mint ő, árgus szemekkel leste a bejárati üvegajtó minden rezdülését, a bent lévő kollégák jelzését.
- Csak ne lenne ilyen rohadt hideg! – morogta magában, és fázós kézzel cigarettára gyújtott. 
Mélyen leszívta a füstöt, elkalandoztak gondolatai.
Az asszony és a kicsi most érnek haza az óvodából, készül a vacsora, a kályhában  melegen ropog a tűz. 
- Anya! Mesélj már! – türelmetlenkedik a kicsi.
Egyszer-kétszer sikerül korábban hazaérnie. Olyankor odakuporodik a lurkó mellé, és játszanak, csak játszanak késő estig. 
Erősödött a forgalom, sápadt neonok gyúltak az út felett. Gépkocsik araszoltak, fázós emberek siettek ismeretlen céljuk felé. 
Még egy cigaretta. Megígérte az asszonynak, a Szenteste a családé. Csak a családé. Felesége mosolygott. Okos, megértő asszony. Tudja jól, ha az utca söpredékén múlik, ő az ünnepeket is egy kapualjban vagy gépkocsiban tölti. 
Egy részeg alak állt meg a kukák közt, szétvetett lábakkal, dülöngélve engedte ki magából a fáradt gőzt. Nem szólt rá. Most nem ez a dolga. 
Várta az ismeretlent, akiről csak azt tudták, hogy szőke, és fegyvere van. 
Két gyermek futott át az úton. Nagyokat nevettek, tetszett nekik a lassan térdig érő fehér dunna. 
Karácsonyra az asszonynak cipőt kéne venni, a gyereknek kabátot. Csak hát a fizetés! Az egy icipicit több lehetne. De ha ezt a mocskot elkapják, talán lesz jutalom. Talán.
- De ez nem biztos, uraim! – mondta szeretett főnöke – Elvégre a hazájukat szolgálják, nemde? Ez a dolguk.
Hóna alatt ismét megérintette fegyverét. Szereti a biztonságát. 
De ne adja az úr Isten, hogy ebben a forgalomban lövöldözés legyen! Itt gyerekek vannak, ártatlanok. Ott egy terhes asszony, ott meg két idős nyugdíjas nézegeti a kirakatokat. Nagyon nagy a jövés-menés. Veszélyes lenne egyetlen egy lövés is!  
A szőke még mindig sehol.
Hazudott volna a tégla? 
Jól esne most egy kávé. A meleg átjárhatná a testét, aztán jöhetne az éjszaka, nem érdekelné. 
Hej, ha az apja ezt látná! 
Míg élt, állandóan mondogatta.
- Na, okos fiam! Aki ennyit dolgozik, mint te, annak már milliomosnak kéne lennie! 
Ezt soha senki nem érti, nem értette meg. Sem a szülei, sem a haverok. 
Ez nem munka, ez hivatás! Menni, tenni a dolgunkat, hogy te anya, és te apa, nyugodtan tudjatok aludni. Ezt pénzzel nem lehet mérni.
Felnevetett. Keserű nevetés volt. – Nem is mérik! 
Egyszer, két vagy három éve, amikor elkapták a kosaras szatírt, akkor volt jutalom. Az csapatmunka volt. Igazi csapatmunka. Mert ez egy jó csapat. Igen, vannak balhék, veszekedések, viták, de hol nincsenek? Egy biztos! Mindig van, aki fedezze a hátam, és vannak helyzetek, amikor ez a legfontosabb. 
Egyszer a főnök azt mondta eligazításon…
Hirtelen kivágódott a bankfiók ajtaja! Hosszú hajú, szőke fickó rontott ki rajta. A hadnagy előrelendült, gépkocsik között futott át a túloldalra. Mindenhonnan emberek rohantak elő, autók fékeztek, sikítás, kiabálás hallatszott. Fegyvere már a kezében volt, bár tudta, úgysem használhatja. A járdaszigetnél valaki elcsúszott, villamos csilingelt. Rohant a szőke után. Már-már utolérte, rávetette magát, amikor az hirtelen megfordult. 
Valaki elkiáltotta magát.
- Sanyi, vigyázz!
Feküdt a hóban. Egy ismeretlen kabátot terített rá. Fázott. Egy férfi - nem ismerte föl, ki az - guggolt mellette, simogatta az arcát.
- Nyugi, ne mozogj! – hallotta valahonnan a távolból.
Szirénahangot sodort felé a szél. Valaki megtörölte a homlokát.
Parancsnoka szavajárása csengett füleiben.
- Ha neked szánják, csak a torkolattüzet fogod látni. A durranást nem fogod hallani. 
A vén csibész! Ebben is igaza volt. 



Top Shop



Betegen feküdtem otthon, és unalmamban a tévét kapcsolgattam. Egyszer csak megakadtak szemeim egy fekete-fehér filmbejátszáson. Egy férfit mutattak, aki felettébb kényelmetlenül fészkelődött a vécén. Aztán egy gyors vágás után egy nőt láthattam, aki szintén fenemód rosszul érezte magát a klotyón ülve. Nem tudtam mire vélni a dolgot, először azt hittem, valamelyik Oscar díjas amerikai műalkotásból láthatok részleteket, de aztán a narrátor hangja magamhoz térített.
- Ugye önnek is gondot okoz, ha kényelmetlen a vécédeszka? Önnek is rossz érzés, ha feltöri a fenekét?
Nosza, gondoltam magamban, ez így, első hallásra-nézésre nem is olyan rossz program ebédidő magasságában. 
A narrátor kíméletlenül folytatta.
- De most eljött a kényelmes ücsörgés ideje!
Innen kezdve színesre váltott a film. Egy mosolygó, fejhallgatóján zenét hallgató férfit mutattak, aki kényelmesen táncikolt ültében a zene ritmusára. 
Aztán egy öreg, kopasz, ellenszenves ürgét mutattak, fehér köpenyben, aki egy úszógumiszerű valamit fújt fel cserepes szájával.
Közben persze a narrátor nyomta a fülembe, hogy kit-mit látok.
- Mert doktor Klotyin feltalálta a felfújható vécédeszkát! 
Aztán megint az aszott pasast, ezt a doktor Klotyint mutatták, aki ráadásul beszélt.
- Sokat gondolkoztam azon, hogy lehetne megkönnyíteni a nagydolgot. Mindannyian tudjuk, főleg télen, nem kényelmes a hideg deszkán ücsörögni. Gondolkoztam és megfigyeltem, hogy a gépkocsik gumiköpenye nem csúszik a havon. Ez adta az ötletet. Megalkottam a felfújható vécédeszkát. 
A képen egy idősebb férfi beszélt, én meg tátott szájjal hallgattam. Azt hittem ilyen nincs! De hát mégis van, ha itt van és látom, nem?
- Amikor először ráültem, - mondta a pacák – azt hittem beszarok. Be is szartam, de azt a kényelmet! Utána többször kipróbáltam, nem tudtam betelni vele. 
Megint egy vágás, idősebb, kikent-kifent nőt mutatnak.
- Nekem a barátnőm ajánlotta. Először nem hittem benne, nekem eddig mindig vágta a fenekemet. De ez, maga a csoda! Isten áldja meg doktor Klotyint! 
Azt hittem menten lehidalok. Még fel sem ocsúdtam meglepetésemből, amikor a narrátor szólított meg.
- És ez még mind semmi! Mert doktor Klotyin, a felfújható vécédeszka mellé feltalálta a rugós vécépapír tartót, melyről nem pörög le a papír!
Ismét fekete-fehér a film. Egy szerencsétlen nőt mutatnak, aki teljesen bele van gabalyodva több kilométer vécépapírba. 
- Ugye önt is idegesíti, ha az ölébe pörög a papír? – kérdezi a narrátor, és mit tudok erre mondani? – Ugye önt is idegesíti, ha belepi a vécépapír? De ennek most vége!
Naná, hogy vége, hisz újra színes a film, én meg megnyugszom, hogy minden jóra fordul. 
Egy felettébb csinos, fiatalasszony beszél hozzám.
- Engem eddig mindig idegesített, ha az ölembe pörgött a papír. De amikor a felfújható vécédeszkán ültem, amely már nem törte a fenekemet, és a megszokott mozdulattal a papírért nyúltam, csoda történt. A papír szépen adagolva pörgött ujjaim közé. Az maga volt az álom! 
Ismét fekete-fehér a kép, és meghallgathatom a legborzasztóbb vallomást, melyet egy férfi mond el nekem. 
- Az iszonyatos, amikor a papír a nyakam köré tekeredik. Tudják, én fóbiás vagyok. 
A narrátor, hála az égnek, igyekszik őt megnyugtatni.
- De ennek most vége, mert doktor Klotyin feltalálta a rugós vécépapírtartót. 
Ismét színes a film, és egy öreg fickó dicséri a feltalálót.
- Hihetetlen, amit doktor Klotyin alkotott. Ez már a huszonkettedik század technikája. Mondtam is a feleségemnek. Nézd csak fiacskám! Kényelmesen ülök, és a papír is gazdaságos! Kell ennél több?
Tátott szájjal hallgattam. Klotyóra kellett volna mennem, de nem mentem. Minek is? Nekem még töri a seggem. 
Közben a narrátor rátért a dolog üzleti részére. 
- És most mindez az öné lehet, mert doktor Klotyin megalkotta! Csak önnek, önért! Ha most rendel egy felfújható vécédeszkát, a hozzátartozó rugós vécépapírtartóval, akkor kap hozzá egy bidé tappancsot, nehogy hanyatt essen fenékmosás közben. 
Közben egy képet mutattak, melyen egy vécépumpa volt látható. Egyik végén pumpa, másik végén ráerősített kispárna, amit az ember magamögé tapaszt a falra seggmosás közben, és annak támasztja a fejét. Fantasztikus! Főleg úgy, hogy rögtön utána mutattak egy másik, pirossal áthúzott képet, melyen egy meztelen, kapálózó férfi esik hanyatt a bidé mellett. 
A hab a tortán az volt, amikor a hanyatt vágódó férfi önvallomást tett a kamerák előtt.  
- Régebben, fenékmosás közben, arra kellett koncentrálnom, hogy megtartsam az egyensúlyomat. Gyakran hanyatt estem, de hála doktor Klotyinnak, ennek most vége!
A narrátor vette át a szót, és úgy döntött, belém döfi az utolsót is.
- Tehát hölgyeim és uraim! Ha most gyorsan telefonálnak, akkor csupán 49999 forintért megkaphatják a felfújható vécédeszkát a hozzátartozó rugós vécépapírtartóval, és bónuszként kapnak egy igazi, rózsaszínű bidé tappancsot! Hívjon, és tojjon kényelmes, európai környezetben! Most mindez az öné lehet, csupán 49999 forintért! A felfújható vécédeszka, a rugós vécépapírtartó, és a rózsaszínű bidé tappancs! Hívjon most!
Aztán megkapom a kegyelemdöfést, ami arra hivatott, hogy tutira telefonáljak.
Egy kigyúrt férfi, és egy bögyös, szőke bombázó egyszerre beszél a kamerába.
- Nekünk bevált! Próbálja ki ön is, a doktor Klotyin féle felfújható vécédeszkát és a rugós vécépapírtartót. És ha gyorsan telefonál, akkor az öné lehet egy kiváló minőségű rózsaszínű bidé tappancs! Telefonáljon most!
Nem telefonáltam.    



Szomszédok


A férfi, késésben volt. Sietve kapta magára kabátját, futtában itta meg kávéját, gyors csókot lehelt asszonya homlokára, és behúzta maga mögött az ajtót. Türelmetlenül toporogva várta a rozoga liftet. Szomszédja érkezett mellé.  
- Jó reggelt! – köszönt a férfi. 
A szomszéd halkan morgott fogai közt. - Jó reggelt!
Némán álltak. Hiába laktak már több éve egymás szomszédságában, nem ismerték egymást, még életükben két szót a köszönésen kívül nem váltottak. Ez a panelházak előnye, szokta volt mondani a férfi. Egy ekkora ház, több száz lakó, és nyugodtan meghalhatsz úgy, hogy a kutya észre nem veszi. 
Még mindig álltak, várták azt a nyavalyás liftet. A szomszéd törte meg a csendet.
- Látta?
- Persze, láttam. – mondta a férfi, és arra gondolt, most már biztos, hogy elkésik.
- És mit szól? 
- Elképesztő! – válaszolta nem sok meggyőződéssel.
- Én sejtettem. – mondta a szomszéd sokat sejtetőn, és kacsintott egyet. 
- Na ne! – hitetlenkedett a férfi, és arra gondolt, mi a szart kacsingat ez meg kora reggel. 
- Mondtam is az asszonynak. – suttogta bizalmasan a szomszéd, és fejével lakása felé intett, mintha ott állna kövér, ápolatlan felesége. 
- És ő? – kérdezte kevés érdeklődéssel hangjában. 
- Szerinte képtelenség.
- És mégis…
- Na most szóljon hozzá! – vált fontoskodóvá a szomszéd hangja, a férfi meg arra gondolt, tuti, hogy elromlott a lift.
- Nem tudok. – felelte halkan. 
- Hát ez az! – csattant fel a hang, ő meg ijedten rándult össze. – Persze, maga könnyen van! – mondta a szomszéd, és gúnyosan vigyorgott. 
- Gondolja?
- Hallottam. – vált bizalmassá a szomszéd hangja. 
- Kitől?
- Beszélik. Tudja, az emberek beszélnek. 
- Mit beszélnek? – kérdezte a férfi csodálkozva.
- Ezt-azt. 
- És maga elhiszi? 
- Nem tudom. 
- Hülyeség. – legyintet a férfi.
- Gondolja? – kérdezte a szomszéd, és az a kis gúny megint ott rezgett a levegőben. 
- Maga szerint? – provokálta őt a férfi.
- Nem tudom. – mondta a szomszéd, és látszott rajta, nem mond igazat. 
- Tudja, csak nem mondja. Igaz? 
- Mondom, hogy nem! 
- Én nem úgy hallottam. – jegyezte meg a férfi csendesen.
- Akkor kérdezze meg attól! – vált idegessé a szomszéd hangja. 
- Kitől? – kérdezte a férfi, és élvezte a hülye helyzetet. 
- Tudja azt maga! – vágta rá indulatosan a szomszéd, és türelmetlenül megkocogtatta a liftajtót. 
- Na ne szórakozzon! – mondta most már a férfi is indulatosan.
- Tehát? – vált higgadttá a szomszéd hangja.  
- Nincs tehát! – felelte a férfi morcosan.
- Nincs? 
- Kötözködik velem? 
- Maga kezdte! 
- Na elég ebből! Jó napot! – kiabálta a férfi, sarkon fordult és leviharzott lépcsőn. 
- Jó napot! – szállt utána a szomszéd gúnyos köszönése. 
Végre megjött a lift, melyet a tizedikre költöző család tartott fogva. A szomszéd felvette kalapját, napszemüvegét, nyaka köré tekerte vastag sálját. Alig látszott ki az arca. Természetesen később ért le a földszintre, mint a férfi, aki épp kocsijának zárjával bajlódott. 
- Jó napot! – kiáltott rá a szomszéd!
- Jó napot! – kiáltott rá a férfi barátságosan. Nem ismerte fel, hisz itt a panelrengetegben mindenki egyforma. Kalap, kabát, aktatáska, műbőr cipő. A nőkön műszőr, esetleg szövetkabát, szatyor, az idősebbjénél szobacirkáló, cukorbeteg tacskó. – Hideg van!
- Hideg bizony! Tényleg látta?
- Nem! – felelte a férfi, beült a kocsijába és elviharzott.
- Hazug disznó! – sziszegte fogai közt, és elindult a buszmegálló felé. 


     

Utazás


Az utazási iroda vezetője nyugtalanul forgolódott álmában. Cége, a Nudi Tours, a konkurenciaharcnak köszönhetően a csőd szélére került. Végül kénytelen volt alkalmazottait elküldeni, pár utat lemondani, és átszervezni egész addigi életét. Könyvelője szerint azonban ez sem menti meg cégét a végtől. Teljesen magára maradt. Ő volt a tulajdonos, a főnök, az alkalmazott és a takarító egy személyben. Még szerencse, hogy jelenleg nincs csoportja külföldön, mert elképzelhető, hogy nem tudná őket hazautaztatni. Összevissza csapódtak gondolatai, amikor megcsörrent a telefon. Kellemetlen berregése kiverte az álmot a szemeiből. Automatikusan nyomta be a zöld gombot, közben tekintete az órát kereste. Hajnali két óra volt. 
- Halló! – szólt bele a kagylóba, és feltette szemüvegét.
- Megcsal az a szemét! Hallod Mariann! Megcsal! – zokogta bele barátnője a fülébe.
- Ki csal meg, kit csal meg? – kérdezte értetlenül.
- A Béla, engem! – rikácsolta, szinte önkívületben, majd hirtelen hangot váltott és tárgyilagosan közölte. – Kirúgom! Takarodjon! Én meg elutazok egy váló útra!  
- Milyen útra? – kérdezte izgatottan és beindult a fantáziája. 
- Holnap megkereslek! – közölte vele barátnője, és bontotta a vonalat. 
Innen kezdve nem bírt magával. Terveket kovácsolta, majd mindet elvetette egy jobbnak tűnő ötlet miatt, majd azt is sutba dobta. Veszettül gondolkozott, aztán beült a számítógéphez és munkához látott.
Hatkor már az irodában volt. Kiragasztotta a frissen kinyomtatott plakátokat, aztán felhívta néhány ismerősét és hosszan ecsetelte elképzelését. Amikor ezzel is megvolt akkor a különféle kereskedelmi rádiók marketing osztályát hívta, és megrendelte a cég legújabb reklámszövegét. Tíz órára minden a helyére került. A rádió bemondta az első reklámot. Háromnegyed tizenegykor idősebb házaspár lépett be az ajtón. 
- Jó napot kívánok! – köszönt a férj illedelmesen, és lekapta fejéről a kalapot. – Utazni szeretnénk.
Felesége szélesen mosolygott.
- A legjobb helyen járnak kedves uram! – mondta Mariann. – Kérem, foglaljanak helyet. Kávét, teát? 
- Mi csak utazni szeretnénk. – mondta az asszony. 
- Milyen alkalomból? – kérdezte Mariann. – Cukrot?
- Nem, köszönöm. – mondta a férj. – Nem értem a kérdését? 
- Üzleti út, nászút? 
- Á nem! Csak úgy el! Tetszik tudni, hogy értem. 
- Persze. – bólintott Mariann, és észrevétlenül eléjük tolta az éjjel készült szórólapok egyikét. 
- Csak úgy, el innen! – ismételte meg az asszony.
- Tetszik tudni, megígértem az én kedvesemnek, hogy elutazom vele. – mondta a férj, és szeretetteljesen nézett feleségére. – Tudja, most lesz a házassági évfordulónk.
- Bizony, bizony. – bólogatott a feleség. – Huszonöt év, jóban, rosszban. 
- Ez nagyszerű! – ujjongott Mariann. – Nagyszerű váló útjaink vannak, óriási kedvezménnyel!
- Mit tetszett mondani? – hüledezett a férj. – Milyen utak?
- Váló utak kérem! Ahogy vannak nászútjaink, úgy vannak váló útjaink is! Itt van mindjárt Trnkava! 
- Mi nem akarunk válni. – mondta halkan a feleség.
- Nyugalom édes asszonyom, nyugalom! – csitította őt Mariann. – Mindenki így kezdi, aztán nagyon szép kis válóperek kerekednek útjaink során. Tehát Trnkava. Középkori vár, fantasztikus csajok, fess, csinos férfiak, tenger, ital, étel, mi szem-szájnak ingere. Itt van a katalógus, meglehet nézni. 
A férj a katalógust lapozgatta, szeme meg-megakadt a sűrűn előforduló gyönyörű lányokon. 
- Kik ezek a csinos lányok? – kérdezte végül. 
- Ők azok, - felelte Mariann – akik garantálják, hogy ön és kedves felesége elváljanak. Tai masszázs, szex masszázs, egy kis flört, andalgás a tengerparton, érti ugye?
- Nem rossz! – felelte a férj. 
- Tedd le azonnal! Mit akarsz te más nőktől? – kiabálta vészjósló hangon a felesége, és kikapta férje kezéből a kiadványt. 
- Kis türelmet asszonyom! – mondta mosolyogva Mariann. – Magának is van itt valami.
Ezzel a feleség kezébe nyomott egy másik prospektust. Az asszony megnyalta szája szélét.
- Ez igen. – dünnyögte magában, amint meglátta a sok kigyúrt, nap barnította férfi fotóját. – Hm. Hol is van ez? – kérdezte.
- Te most mit nézel fiacskám? – kérdezte a férj, és gyanakodva nyújtogatta a nyakát. 
- Igazi férfiakat! – mondta az asszony. – Tehát, hol is van ez? 
- Trnkaván. – felelte Mariann, és tudta, hogy jó úton jár. 
- És ha nem akarok elválni? – kérdezte hirtelen a férj.
- Ugyan már fiacskám, ne légy hülye! – mondta neki a felesége. – A Pósáék is elváltak, mégis milyen jól megvannak egymással. 
- Na jó. – mondta a férj - csak eljátszadoztam a gondolattal. Trnkaván könnyű válni? 
- Uram! – felelte Mariann. – Trnkaván garantált a válás. Kihelyezett munkatársaink éjjel-nappal az ön és kedves felesége rendelkezésére állnak. A válás bármikor kimondható. 
- Éjjel is? – kérdezte áhítattal az asszony.
- Éjjel is. – nyugtatta meg Mariann. 
- Fantasztikus egy hely! – lelkendezett a férj.
- Nekem mondja édes uram! Én már négyszer váltam Trnkaván. – hazudta Mariann.
- Jaj Punculikám! – bújt oda férjéhez az asszony. – Utazzunk Trnkavára! Már alig várom, hogy ott lehessek. 
- Utazunk, naná, hogy utazunk! – lelkendezett a férj, és befizette az utazás költségeit.
A reklámhadjáratnak köszönhetően egy hét alatt összegyűlt egy repülőgépre való, válni akaró házaspár. 
Alig várták, hogy Trnkavára érjenek. 
Mariann számításába viszont kis hiba csúszott. A Trnkavai törvények nem tették lehetővé, hogy az utazási iroda kihelyezett munkatársai hivatalosan megkötött házasságokat felbontsanak. De addigra már a legtöbb pár között annyira elmérgesedett a viszony, hogy ragaszkodtak az azonnali váláshoz. Így, kénytelenek voltak a helyi bírósághoz fordulni. Mivel válása kapcsán a legtöbb pár a másik házasságtörését hozta fel válóokként, a Trnkavai bíróság meghallgatta a válóokokat is. Vagyis tanúként meghallgatta az utazási iroda által szerződtette fiatal nőket és férfiakat. Aztán további tanúkat is beidézett, hogy a beidézett tanúk bizonyítsák, hogy a korábban beidézett tanúk igazat mondtak. Az idő meg csak múlt, a költségek meg csak növekedtek. A perek végére mind az utazáson résztvevőknek, mind az utazási irodának egy fillére sem maradt. Mariann tönkre ment, csődöt jelentett. Az utasokat egy másik utazási cég, vagy a biztosító utaztatta haza. Aztán itthon folytatódott a házaspárok közötti csetepaté. Különféle vagyoni és egyéb perekkel, de ez Mariannt már nem érdekelte. Utolsó millióival leköltözött Balatonra, ahol jól menő táv gyógyintézetet alapított. Az intézet székből, asztalból és asztali telefonkészülékből áll, mely a kisszobában van elhelyezve. Itt fogadja az emeltdíjas hívásokat. Telefonon keresztül gyógyítja az AIDS betegségben szenvedőket, a HIV vírussal fertőzetteket, a rákbetegeket, és minden olyan szerencsétlent, akiről már rég lemondott az orvostudomány. Állítólag nagyon jól megy neki az üzlet, főleg úgy, hogy társa, élete értelme, egy gyorsan fejlődő, több holdas temetőt üzemeltet a város szélén. 





Szalámi


Lassan haladt a sor, melyet egy idősebb, kifestett hölgy tartott fel. A vásárlók, a nagy hőség ellenére türelmesen várakoztak. 
- Józsikám! – mondta a nő – Abból a combból kérek fél kilót, és három szelet karajt.
Józsi, a hatalmas termetű hentes szuszogva szeletelte a húst, papírra dobra, megmérte. 
- Kicsit több, maradhat? – kérdezte.
Persze, hogy több volt, mivel bal keze lefelé húzta a mérlegtányér azon részét, melyen az árú volt. Józsi csalt. Ez még az átkosból maradt a vérében, hisz akkor abból élt a hentes, amit a mérleg nyomásával megkeresett magának. Abból élt a zöldséges is, a vendéglátós is, hogy csaltak, átverték a vevőt. Aztán van, aki az idők folyamán leszokott erről, és van, aki nem. Józsi nem. 
- Maradhat. – mondta a nő, aztán fizetett és távozott.
Egy idős, rosszul öltözött bácsika következett. Józsi még sosem látta itt. Gyanakodott. - Tán csak nem APEH bérenc? - gondolta, és elhatározta, kedves, udvarias, és becsületes lesz ezúttal. 
- Mit tetszik parancsolni? – kérdezte.
- Jó napot! Szalámit szeretnék. – mondta az öreg.
- Milyet parancsol a kedves vevő?
- Szalámit kérek. – ismételte a bácsi.
- Milyen ízű szalámit? – tette fel a költői kérdést Józsi, és türelmesen várakozott. 
- Szalámi ízűt. Tudja, ha szalámit veszek, akkor szalámi ízűt szeretnék enni. – felelte a vevő.
- Értem kedves uram! – mondta a hentes olyan hangon, mint ahogy a pszichiáter beszél a bolondokkal. – Nézzük akkor! Van natúr, aztán csípős, és kevésbé csípős. Azon kívül van még német fajtájú nyári, gyorsan érlelt téli, lassan érlelt fűszeres, kevésbé fűszeres, és fűszermentes. És ha benyúlok a pult alá, akkor tán még találok egy fél rúd borsosat is. Tehát, melyikből parancsol a kedves vevő? 
- Olyan nincs, amelyiknek szalámi íze van? – kérdezte a bácsi türelmesen.
Közben mögötte már morgolódtak az emberek. 
- Uram! – fujtatott Józsi – Biztosíthatom, hogy mindegyiknek szalámi íze van. 
- Mind egy ízű? 
- Hogy lehetne mind egy ízű, kedves uram? – kérdezte Józsi, és az agyvérzés kerülgette. – Ennek paprikás íze van, ennek borsos, ennek…
- Hát maga mondta! – vágott közbe a bácsi. – Azt mondta az előbb, mindnek szalámi íze van. 
- Persze. 
- Ne perszézzen! – csattant fel az öreg. – Hülyének néz? Utána meg azt mondta, ennek paprikás íze van, annak meg…
- Most szórakozik velem? – emelte fel Józsi a hangját.
- Én? Hát maga néz hülyének engem! El akarja adni azt a szalámit, és azt mondja rá, hogy szalámi! – dühöngött a vevő.
- Hát persze! Mert szalámi! – üvöltötte Józsi. 
- Nono! – fenyegette meg őt ujjával az öreg. – A szaláminak szalámi íze van! – magyarázta. – Tudja, mint régen, békeidőben. 
- Uram! – kulcsolta össze kezeit a hentes. – Most is béke van. És most a szaláminak ilyen íze van, világos? 
- Milyen? 
- Mit milyen? 
- Milyen íze van a szaláminak? 
- Megőrülök! – vágta földhöz sapkáját a hentes. – Lassan mondom, hogy megértse! A szaláminak most ilyen íze van, amit elmondtam. Borsos, paprikás, csípős, satöbbi! Kér valamelyikből, vagy nem kér? 
- Persze, hogy kérek. Azért jöttem nem? 
- Rendben! – mondta Józsi, erőltetett türelemmel. – Kezdjük elölről. Melyik szalámiból kér a kedves vevő? 
- A szalámi ízű szalámiból. 
- Tudja mit! – csattant fel ismét a hentes hangja. – Nincs! Elfogyott! Sose volt! Megértetted te nyomorult, te boltosok réme! Most mond, kérsz valamit? Ha nem, akkor húzz innen, és ne tartsd fel a sort! 
- Felháborító, hogy beszélnek itt az emberrel! – kiabálta az öreg. – És ne tegezzen! Vagy tudod mit! Szerbusz kedves öcsém! Adj légy szíves húsz deka párizsit, és nem baj, ha nincs párizsi íze, a macskának lesz.
Józsi fuldoklott a dühtől. Egyben vágta le a húsz dekát, ami így lett vagy fél kiló. Le sem mérte, becsomagolta, az öreg elé hajította. 
- Nem kell fizetnie, a vendégem volt! – üvöltötte. – De többet nem akarom itt látni!
A bácsi eltette az árút, kitotyogott a boltból. Odakint a felesége várta. 
- Na? – kérdezte.
- Rendben. – felelte. 
- Az jó! Akkor még mindig maradt kétszáz forintunk. - lelkendezett az asszony. - Eszünk egy fagyit?
- Fagyi ízű fagyít? – kérdezte nevetve az öreg.
Kézen fogta feleségét, és elindultak a cukrászda felé.  



Modern idők


Üvöltött a zene, a fények vadul vibráltak, a lemezlovas veszettül pörgette lemezeit. Lengén öltözött pincérlányok, jólfésült pincérek furakodtak át a tömegen, sebesen hordták ki a megrendelt italokat. Minden felcsendülő toplista szám hallatán sikítottak a táncolók, fergeteges volt a jókedv. 
Tagbaszakadt, izmos fiú igyekezett egy magányos, szőke lány felé, aki az egyik asztalnál unatkozott.
- Szia! Táncolunk? – kérdezte, és önkéntelenül is a lány formás lábait bámulta. 
- Szívesen! – felelte a szőke mosolyogva, és elvegyültek a táncolók közt. 
Lassú szám szólt, nyugodtan tudtak beszélgetni. Hely is volt bőven, mivel az eddig őrjöngők többsége leült inni, vagy felkereste a mosdót. 
- Nagyon jól nyomod! – utalt a lány  tánctudására, a fiú. – Csak nem táncos vagy? 
- Á, dehogy! – nevetett, és kivillant szabályos fogsora. 
- De akkor biztos nézted azt a táncos műsort, azt az izét, nem? 
- Á, nem! Nem nézek tévét. – mondta a lány, és szorosabbra fonta kezét a fiú nyaka körül. 
- Esténként bulizol, mi? – súgta fülébe a fiú.
- Francokat! Sokat melózom!
- Nem is bulizol?
- Néha, hétvégén. Inkább a meló. 
- Az jó. – nyugtázta a fiú, és apró puszit lehelt a lány nyakára. 
Ez cseppet sem zavarta a szőkét. - Aha! – lihegte, és még szorosabbra fonta kezeit. 
- Mit is mondtál, mi a foglalkozásod? – kérdezte a fiú.
A lány nagy levegőt vett, egy szuszra hadarta.
- Az EDS Hungary EMEOA West Central Poshub Központjában az EGM Ambro Teamhez tartozó Workplace Service Management Deskjén vagyok Chat Support Agent. 
- Hu, az annya! Akkor te marha okos vagy! – tátotta el száját a fiú, és megállt a táncparkett közepén.
- Az. – mondta a lány önelégülten.
- Az jó, szeretem az okos nőket. – mondta a fiú, és megsimogatta a lány arcát. 
- És te? Neked mi a foglalkozásod? – kérdezte a lány kedvesen.
- Ács. 
- Jaj de izgi! – sikkantott fel a szőke. – Á. C. S. – betűzte halkan, aztán a fiúhoz fordult. - Te, ez minek a rövidítése? 
- Valóban marha okos vagy! – gondolta magában vigyorogva a srác, de a lánynak csupán annyit mondott - Majd utána elmesélem.
Kézen fogta, és elindultak a kijárat felé. A szőke hagyta magát vezetni. Megint bömbölt a zene, az őrjöngők visszatértek a parkettra. Nehezen jutottak el a kijáratig. 
- Miután? – kérdezte, amikor beültek a srác kocsijába, és végre csend volt. 
- Meglepetés. – mondta fiú mosolyogva. Bekapcsolta a CD lejátszót, feltekerte a hangot, aztán gázt adott.
  


 
       


