
Kuka nem is az, hogy nehezményezte. Inkább csak nem értette. De biztos volt
benne, hogy ezt is, mint azokat a dolgokat, amikre régebben azt mondták a szü-
lei, hogy majd megérti, ha nagyobb lesz. Majd talán meg is szereti, ha nagyobb
lesz, mint egyes ételeket. Lett, amit tényleg meg is szeretett, mint a fasírt. Gye-
rekkorában nem szerette, most szereti. Nem az a kedvenc étele, de étel, kedveli,
megeszi, ha az van. Ha azt mondják neki reggel, hogy este fasírt lesz, nem el-
megy a kedve, hanem elõször csak tudomásul veszi. Délben már eszébe jut. Dél-
után már tulajdonképp kívánja. Este, mikor az anyja közli, hogy nem volt idõ
fõzni, így szendvics lesz mégis, már-már csalódott. Szóval úgy sejtette, talán ez-
zel is így lesz majd idõvel. Vagy persze nem. Mert még több dologgal járt nem
úgy, mint a fasírttal, hogy azóta sem szerette meg, ezt neked, lágytojás, neki az-
tán mondhatják, nem szereti, olyan, mint a forró takony. Megeszi, ha kell, nem
az. De nem szereti. Mindesetre továbbra sem értette, mi a jó benne. Miért csinál-
ják az emberek, mit szeretnek rajta. 

Összejárni. Oké, hát találkoznak egymással egyszer-egyszer. De mi ez az õrü-
let, hetente akár többször. Akkor is fura, ha mindig másokkal, de legalább olyan
fura, ha mindig ugyanazokkal. Mirõl bírnak ezek annyit beszélgetni? Nem un-
ják? Annyira érdekelnék õket a másikak? Ami kevés tapasztalata volt emberek
közé menésben, az alapján nem. Saját maguk érdeklik õket, ugyanazokat akar-
ják újra meg újra mesélni. Több-kevesebb türelemmel, fojtott udvariassággal
hallgatják egymást, amíg az végre befejezi, ha nem bírják kivárni, közbeordíta-
nak, hogy áá, errõl jut eszembe, meg ez vagy az pont idevág. És akkor a másik
lesz ilyen ideges, nyilván neki is eszébe jut, meg odavág iksz dolog, meg akkor
még be is akarná fejezni, amit a félbeszakítás miatt az imént nem lehetett. És ez
még csak, ha két ember beszélget. Hát még ha, amiért õrajta kívül kábé minden
ember lelkesedik, nagyobb társaságok. A végére már mindenki ölni tudna, csak
mondhassa. Minek? Ahogy õ se figyel, úgy rájuk se figyelnek. Amíg õ mondja, a
másik magában már ugyanúgy az épp elmondani készült faszságát próbálgatja
és fogalmazza, ahogy az próbálgatta és fogalmazgatta addig, aki most átvette a
szót. Hogy lehet az emberekben, majd mindenkiben ennyi a szereplésvágy,
ennyi a nárcizmus? Õ Kuka például ismeri a saját életét, nagyjából tisztában van
vele, mirõl mit gondol, de ezzel kapcsolatban nincs állandó közlési ingerenciá-
ja. Ezt most, ezt, amit az imént a társasági alkalmakról végiggondolt, ezt is most
például tök jól elmondhatná, mert épp ilyesmirõl folyik a beszéd a társasági al-
kalom alkalmával, ahova a Tekla kedvéért eljött. De mi a fasznak mondaná el?
Érdekli õt? Nem, hiszen most gondolta végig, minek elismételni. Érdekel ez bár-
ki mást itt? Még annyira sem. A Tekla tuti elmondaná, a Tekla mindent elmond.
A Tekla olyan, mintha csak valami nagy kihangosító berendezés volna az egész
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csaj, mintha a komplett belsõ gondolatfolyamát kényszeresen meg kéne osztania
a világgal, legalábbis az épp elérhetõ részével, ha nem teszi, baj van, benn reked,
szúrja, fáj neki, vagy görcsöl tõle – talán. Ki tudja, idáig nem terjed Kuka empa-
tikus fantáziája. 

És akkor még mindennek a tetejében az aktuális társasági alkalom egy érett-
ségi bankett. A sajátja (meg persze a Tekláé). De azért inkább a Tekláé. Tekla leg-
alábbis ezzel kérlelte, hogy jöjjön el, így fogalmazta meg, hogy Kuka jöjjön el az
õ Tekla érettségi bankettjére. Ne tegye már meg, nem teheti meg vele egyszerû-
en, hogy nem jön el pont az érettségi bankettjére vele a pasija. Tény és való,
hogy ez, legalábbis amíg tovább nem mennek afterezni, nyugisabb, lötyögõsebb,
tehát: biztonságosabb és jóval kevésbé stresszes program a múlt heti házibuli-
nál, de emiatt, részben tényleg a stresszhiány okán is, jóval unalmasabb is egy-
szersmind. Csak néz körbe, issza az ásványvizét, és csak fülel, néha elkerekedõ
szemmel, hogy ezek (négy éve az osztálytársai) miket mesélnek egymásnak. Né-
ha azért, mert egyik-másik sztorit (legalább a történetek felét) most hallja elõ-
ször, ami azért, még akkor is, ha õ csak a Kuka, meglepõ, elvégre ezeknél elvben
többé-kevésbé õ is jelen volt, még néha bele is szövik, mikor rátéved egy-egy te-
kintet, hogy ja, és akkor, ja, ja tényleg, Kuka, hát te is ott voltál. Õ meg csak néz,
nem csak, mert az adott sztorit még a büdös életben nem hallotta, nem is tudott
róla, hogy volt ilyen (még hogy a Szabó Szilvi mellét a lépcsõn fogdosta két éve
valami végzõs srác, és õ állítólag elment mellettük, és azért rebbentek szét, pedig
már állítólag épp be készült nyúlni a Szilvinek, hát ilyen tuti nem lehetett – va-
lószínûleg), de azért is csak néz ilyen furán, aztán megrántja a vállát, hogy hát fe-
lõle... és csak röhög, mert elképzelni sem tudott ilyesmiket, mint amiket most így
utólag hall. De legalább olyan meglepetten néz (lényegében unalmában), amiért
a sztorik másik felét pedig ismeri. Tökéletesen és részletgazdagon. Emlékszik rá-
juk. Nem is igazán ez a meglepõ, hanem az, hogy ezek most tényleg képesek el-
mesélni, példának okáárt, a Székáts leolvadásait? A hisztirohamokat, a bõgése-
ket? Hogy hogyan nem értett semmihez? Hogy igen, egy éve kábé, híre ment ak-
kor gimiszerte, hogy az egyik óráról a mentõk vitték el, mert valami addig sosem
látott, óriási rohamot kapott, és azóta terjed a pletyka, hogy idegszanatóriumban
kezelik? Ezt tényleg el kell mesélni egymásnak, mikor mind ott voltak, akik épp
errõl beszélgetnek? Na tessék, már jön is az a rész, hogy hogy nem tudott ango-
lul. Hogy elsõrangú orosztanárból képezte át magát a rendszerváltáskor, de an-
golul már az összes diákja jobban beszélt nála. Hogy minden szónak minden lé-
tezõ szinonimáját tudta, csak azt nem, hogy milyen szövegkörnyezetben melyi-
ket szerencsés használni. Hogy magyar kiejtéssel, magyar hangsúlyokkal beszélt
angolul. Csildrön, lec sztárt dö klássz. Ár jú redi? Ár jú liszöning? Óll rájt. Den vi
ken sztárt vid dö hómvörksz. Minek ezt elmesélni, minek rituálisan újra meg új-
ra fölmondani egymásnak? Mi értelme van ennek az egésznek, itt ülni és errõl
pofázni véget nem érõen? Fölidézni, amikor egyik afáziás rohama jött a másik
után, egyre gyorsabban hadarva, hogy ví hev õ lát of szingsz tu dú, itt újra meg-
jegyezni epésen, de szégyenkezve is, mert mégiscsak idegszanatórium, hogy bi-
zonyára fonetikus leiratokból tanulhatott angolul, feltehetõen valaki más olyan-
tól, aki bizonyára ugyancsak fonetikus leiratokból tanulhatott, igen, négy éven
keresztül, minden egyes kibaszott óra után ezt beszélték meg, és csak csapkod-
ta a munkafüzetet és a könyvet, a feljegyzéseit és a naptárát, nem tudott mihez
kapni, fölszólított valakit, de nem is hagyta, hogy befejezze a mondatot, már si-
pákolt, hogy jú didünt lörn eniszing, jú dont vrájt jor hómvörk, jú ár nát priper-
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ing tu máj klássziz própörli, és ahogy a tanyasi angol kiejtést utánozzák most
gúnyos-szégyenkezve, mindenkinek, mint amikor megbicsaklik a kréta a táblán
vagy a kés a tányéron, borsódzik a háta, mert ezt hallgatni már akkor is elvisel-
hetetlen volt, most is az, jú ár bed pjúpilsz, end áj kánt ber it enimór, és már po-
tyogtak a könnyei, a végefelé már szinte minden órát így kezdtek el. Na igen, és
már jön is a sztori, de mit sztori, hát ez sem az, elvégre mind tudják, akik abba
az angolcsoportba jártak, márpedig akik itt és most errõl beszélgetnek, mind oda
jártak, hogy igen, fél órával elõbb kezdte a nulladik órát, berendelte õket, aztán
üvöltött, ha valaki öt percet késett a fél órával elõbb kezdett nulladik, tehát mí-
nuszegyedik óráról, majd, amikor bepanaszolta az Igazgatónak, hogy a diákjai, a
pjúpiljei rendszeresen szabotálják az óratartást, mert nem hajlandók hat har-
mincötkor megjelenni, és Igazgató közölte vele, hogy azt nagyon is jól teszik,
mert a tanítás ebben az intézményben, és ha már, akkor egyikben sem ebben az
országban, nem akkor kezdõdik nulladik órában sem, szóval akkor a Székáts ta-
nárnõ, már igen közel a végsõ idegösszeroppanáshoz, ezt nekik így mesélte el,
szóról szóra, hogy milyen hajmeresztõ és ántólöreböl módon beszélt vele a prin-
szipöl, és õ, aki már évtizedek óta ennek az intézménynek hûséges pedagógusa,
aki mindig a legelkötelezettebb munkaerõ volt, aki sokkal jobb fizetésért sem
ment el soha magántanárnak, aki, és itt elhallgatott, és lenyelt néhány könnyet,
bikóz áj nó det jú vör dö vanz, hú did disz!, rikácsolta, jú did disz számháu, end
áj vill fájnd áut, vát did ju dú! És csak sírt és sírt megállíthatatlanul, potyogtak
a könnyei a munkafüzetre, jú ken gó náu, dö klássz iz óvör, izé, diszmisszd, náú
ju ken bí hepi, luk et vat jú did tu mí, náu jú ken gó, hev ö láncsbrék. És újra meg
újra meg újra mesélik egymásnak (és persze neki, Kukának is) a legapróbb rész-
letekig, elõre- és visszaugrálva a történetben, amikor például nem engedte szint-
felmérõt írni a Tónit, mert akkor a kedvenc pjúpilja is átment volna a haladó
csoportba, és akkor dö morál vill szink ivencsüölli, ezen még utána is sokat rö-
högtek, hogy a morál szinkni fog ivencsüölli, a Fostóni meg végül úgy megsaj-
nálta, hogy tényleg nem ment át a jobb angolos csoportba, még akkor sem, ami-
kor a Székács végre, mintha a fogát húznák, nagy nehezen rábólintott a szintfel-
mérõ dolgozatra, de még akkor is megmondta a Tóninak, hogyha csak egyetlen
hiba is marad benne, akkor õ bizony nem fogja átengedni, és a Tóni megírta hi-
bátlanra, aztán valahogy, senki sem értette, de mégis maradt. Megsajnálta,
mondja a Tóni, és mindenki így néz nagyokat, hogy hû meg ha, pedig ezt már
akkor, kilencedik végén is megmondta, és akkor is néztek, hogy hû meg ha, most
pedig már épp azt mesélik egymásnak, meg a Tóninak, hogy emlékeznek, ezt
már akkor is megmondta, és már akkor is néztek, hogy hû meg ha. 

Kuka annyira unatkozik, hogy inkább körbenéz. A velük szemben ültetett,
következõ hosszú asztalnál, volt ideje, amennyit szabadon kalandozhatott kóbor
és közepesen lankadt figyelme, megszámolhatta akár többször is, hányan ülnek,
milyen elrendezésben. Három. Hat. Hét. Tíz. Tizenhárom. Ezen az elrendezésen
valamiért, a többiek nem is értették, miért épp ekkor, mikor õk már vérfagyasz-
tóbb dologról beszélgetnek épp, halkan elkuncorodott. Pedig náluk, az õ aszta-
luknál épp arról folyt a szó, hogy a Dani az ából állítólag lesmárolta 
a Palkovicsot. Hogy az melyik. Melyik lenne, hát az a fiatalabb némettanárnõ.
Fú, de durva. Ne már, ez tuti nem igaz. De, de. Csak azt nem lehet tudni, hogy
a tanárnõ hagyta, vagy a Dani már annyira bebaszott a szerenádkor, hogy nem
lehetett bírni vele. De nem, tuti nem igaz. Jó, hát a Viki így hallotta, õ nem plety-
kál, nem tudja, hogy történt, de azt igen, hogy történt. Atyaég. Ez durva. Halkan34
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beszéltek, pedig az õ asztaluknál pont csak a másik végen ült bármiféle tanerõ,
nevezetesen a Flórián, de az meg süket, mint az ágyú, amúgy is nagy az alapzaj
(borzasztó nagy, ráncolta is a homlokát, ahányszor csak átütötte az ingerküszö-
bét, Kuka), mondhatták volna akár hangosabban is. És akkor a Kuka magában
fölnevet. Hát ez szinte flúgosabb, mint a Tekla, néztek össze e kimondatlan üze-
nettel páran. Vagy annyira megflúgozta a Flúgos Futam, hogy a mester túlnõtt 
a tanítványán, így kontráztak rá erre a szavak nélküli összenézésre két év múl-
tán, akik elmentek az elsõ osztálytalálkozóra, mikor épp Kukának ezt az indoko-
latlan kuncogását mesélték újra egymásnak. 

A szembe asztal egyik végén ültek hárman. Osztályfõnök, Kémiatanár és a
Görcsegér. Összehajolva beszélgettek. Mellettük még hárman így. Tõlük arrébb
is egy ilyen hármas csoport, meg azok mellett is. Ott még az õ asztalukénál is
nagyobb volt az élet, átnyúlkáltak egymás felett, mögött, elõtt, mutogattak dol-
gokat, volt, aki kicsit fel is emelkedett a székérõl, hogy jobban halljon valamit.
Sziránó meg unott, fáradt, szenvedõ fejjel, asztalon nyugtatott, felfelé fordított
tenyerekkel, de tulajdonképp nem is unottan vagy fáradtan (de kicsit azért – lát-
hatóan – szenvedve), hanem inkább merengve bámulta, ami még a tányérján
volt. 

És még akkor a rohadt érettségi is. Hát nem elég, hogy túl vannak rajta? Majd
beledöglöttek. Mindenki, a stréberek is, látszik a fejükön, a tartásukon, ott van
minden gesztusukban és hangsúlyukban ez a majd beledöglés. Minek akkor,
még nem volt egy hónapja se, és már rögtön emlékezzenek rá? És akkor elmesé-
li. Mindenki. Az összes írásbelijét, szóbelijét. A készülést, a tételeket, ki mibõl
ment emeltre, mibõl középre. Ú, a József Attila, ordít fel valaki, aki már nem bír-
ja kivárni, hogy õ is beszélhessen végre, õ is azt húzta, fú, hát az aztán nehéz
volt. Most egymás szavába vágva megbeszélik, hogy ki mit tudott, mit nem a Jó-
zsef Attilából, de valaki már mondaná az Arany Jánost, mert õ meg azt húzta. És
akkor, hogy az utolsó nap meg a ballagás. Ezekre is mind rögtön emlékezni kell.
De akkor még csak most jön a kedvenc, hogy majd kit hova vesznek fel, ki mit
írt be hanyadik helyre, milyen egyetemre szeretne menni, egyáltalán, milyen
lesz maga az egyetem. Kuka most veszi észre, hogy a középen fonnyadozó
Sziránó melletti hármas pusmogócsoportból megüresedett egy szék, pont a Szi-
ránó melletti, ja persze, hát a Váczi Orsi már itt guggol a Tekla másik oldalán
vagy két perce, azért zúg még a szokásos, exponenciális növekedéshez képest is
aránytalanul erõsebben a feje, mert már még többen pofáznak az õ széksorukon.
A sor egyik fele vagy már túl van az érettségi és a felvételi megvitatásán, vagy épp
csak tettek egy rövidke kitérõt, hogy majd még visszatérhessenek rá. Már egymás
osztályképeit írják alá (ezek szerint többen direkt ezért elhozták otthonról?, nyí-
lik újra nagyra Kuka szeme), mindjárt hozzá is elér az egyik, közben az megy,
hogy hogy nem fogják szem elõl téveszteni egymást, találkoznak majd sûrûn,
nemcsak az osztálytalálkozók alkalmával (tényleg, még az is lesz majd, hunyja
be Kuka a szemét, mintha azzal is lehetne, legalább befelé és hangtalanul sóhaj-
tani), meg egyáltalán, hogy kinek ki a legjobb barátja. Kuka mesterségesen igyek-
szik ébren tartani magát, maga magával sincs nagy kedve beszélgetni, de már ott
tart, hogy ennél még az is egy fokkal kevésbé unalmas. Neki végül is ki itt a leg-
jobb barátja?, mereng el. Van-e egyáltalán? Volt-e valaha, leszámítva alsóban 
a Tomikát, aki mindig sírt, az is inkább csak azért, mert olyan szelídebb gyerek
volt, meg fõleg nem pofázott olyan sokat, aztán így egymás mellé verõdtek, mint
ütõdöttebb, barnább banánok a láda legalján a szupermarketben, leltárkor – ezt
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ismerte, az összeverõdést és a már-már folyós, szétbarnult banánokat, meg a lel-
tárt is, ez volt évente vállalt nyári munkája legköltõibbnek ható része.

Gondolt egyet, és felállt. Nem akarsz leülni, kérdezte inkább kijelentésszerû-
en a Váczi Orsitól, és a döbbenet minden árnyalatát egyszerre megjelenítõ arc-
kifejezést vágó Teklát egyetlen nézés nélkül odahagyva megindult, és leült
Sziránó mellé.

Szia. Szia, regisztrálták egymás jelenlétét. Kuka, aki amúgy sem ismerte ma-
gát afféle dúvadnak, nem akart ajtóstul rontani a házba, pláne hogy Sziránó
olyan búvalbaszással bélelt fejjel ült egykedvûen maga elé meredve, mint akit
elárultak. Cserben hagytak. De, olvasgatta Kuka néhány oldalrasandításból
Sziránó véletlenül nyitva felejtett tekintetét, mintha ez nem is most lenne, ha-
nem mindöröktõl fogva, s emiatt egyszersmind még a jövõben is. Mindig.
Sziránó úgy ült ott, mint aki mindig, minden körülmények közt el volt és van és
lesz árulva, magára lesz hagyatva. Kuka úgy ült mellette, mint ahogy szokott.
Amikor épp nem sandított, pásztázta hát a terem félhomályos panorámájában
megfigyelhetõ arcokat. A lányok pár pohár bortól, pezsgõtõl egyre kipirultabb,
egyre nyíltabb arcait, a tanárok lassú adagokban, de határozottan növekvõ, meg-
hatott és meg is könnyebbült felszabadultságát, amibõl egyszerre volt kiolvasha-
tó, hogy oh, hogy elröppent ez a négy év, már ki is repülnek a kis nebulók (vagy:
ezek a rohadt kis szarcsimbókok, ahogy például a Seszták nézett), de azt a fajta
furcsa, megszokhatatlan örömet is, amit az egyszeri állatidomár érez, aki vélet-
lenül bezáródott az oroszlánketrecbe, de a hirtelen egyenrangú partnerré avan-
zsált vadállat egyelõre valahogy mégsem tépi meg. Hát akkor mi is emberek va-
gyunk – szerintük – úgy néz ki, talán; valami ilyesmi derengett a nézésükben. És
nézte, ahogy néznek, ahogy Kémiatanár a Görcsegérnek, Matektanár felváltva Il-
dinek és Szandinak magyarázott, valami félreértés folytán még Sibók tanár úr is
nehézkesen döcögõ, de udvarias óvatossággal fenntartott beszélgetésbe elegye-
dett az ezt a sajnálatos véletlent láthatóan nem akaró, de most már unottan el-
tûrõ Fostónival, az arckifejezések alapján valami magyaros téma, nagy eséllyel
valami író kapcsán. Nézte újra a lányokat, ahogy láthatóan a kis arcpírral egye-
nes arányban egy kissé kevésbé is feszélyezték már magukat, belefért már egy-
két diszkrét, de még Kuka számára is tetten érhetõ melltartópánt igazítás, szok-
nyaegyengetés. És nézte a fiúkat, fõleg a hujjogókórust, ahogy egyre öblösebben
hangoskodtak egymásnak, hátha elhallatszik a lányok irányába is, hogy épp mi-
lyen macsóságokról beszélgetnek. Osztályfõnök szempillája végén a zsonglõri
eleganciával meg-megreszketõ, de még le nem hullott könnycseppet. Schön tanár
úr zakóján a már lassan megszáradó mustárfoltot. Szurkó tanár úr egyre leplez-
hetetlenebbül keresztbe álló szempárját. Solymos Évát, ahogy aláír egy osztály-
képet. A Zsófit, ahogy, amint visszafelé jön a mosdóból, a már végképp kaotikus
tekintetû Szurkó odainti magához, és a kezébe nyom egy osztályfotót. Zsófit to-
vábbra is, ahogy megindul a Grúber Márti felé, aki, amint megszólítják, össze-
rezzen, összébb húzza a mellérõl kicsit már lecsúszni készülõ kendõjét, és fi-
nom, de határozott mozdulattal nemet int a fejével. Zsófit újra, ahogy tétovázik.
Zsófit még mindig, ahogy visszaindul Szurkóhoz, aki a harmadik asztal végén,
egyedül ül, visszakapja a képet, Zsófi láthatóan zavarban magyaráz valamit.
Szurkót, amint odacsámpázik a korlátlan fogyasztási lehetõség ellenére is még
roskadozó svédasztalhoz, és tölt magának egy pohár bort. Majd visszateszi a po-
harat, felemeli az üveget, és azzal tér vissza a helyére. Cilke közben négy szék-
kel jobbra tõlük épp felordít, hogy na ne bassz! Komolyan? Hát behalok, de biz-36
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tos, hogy Ferenc? És Si… Ne már. Hát miért nem mondta a suttyó, legalább egy-
szer rendesen. Hát érted, négy éve hívom Csibók Antalnak csórikámat, erre
most tudom meg, hogy Sibók. Háháhá, Sibók Ferenc tanár úr, háhá, hát ez jó.
A megnevezett ezen a ponton mintha Cilkéék felé fordítaná a fejét (Kuka pedig
egybõl felé nézett, amint elhangzott a neve), Fostóni tekintetében reményteli
vágyakozás gyúl, hátha Cilke akaratlanul is megmenti az irodalmi téma részle-
tesebb megtárgyalásától, de beletörõdve konstatálja, hogy nem, Sibók, aki ezen
az estén még a szokásosnál is méltóbb a Csimbók becenévre, valóban kis csim-
bókként kapaszkodik belé, beszélget vele tovább, úgy téve, mint aki nem hallot-
ta. Hát mekkora gyökérség, gurgulázik még Cilkébõl egy utórezgésszerû röty-
tyenéshullám.

Sziránó közben nagyot sóhajt. Ezzel megkezdi a beszélgetést, de nem lelki-
zik. Szar volt a ballagás, valami ilyenrõl beszélgetnek, tulajdonképp egészen
meghitten, mondhatni, kegyelettel, mint akik nem akarják túl sok szóval felka-
ristolni, akármi is van a másikban. Meg az érettségi, az is szar volt. Hát ja. Dö-
cögõsen, több hezitálási idõn is bõven túlmenõ szünettel, le-lefulladva, de be-
szélgetnek, halkan, tapintatosan, egész eddigi praxisuk során talán a legbarát-
ságosabban.

Egészen addig, amíg a Pálffy Laciból, a hujjogókórust képviselõ Torondi
(Hústorondi) Feribõl, Szandiból és Csillából álló, már láthatóan igencsak jóked-
vû különítmény asztalról asztalra,  székrõl székre járó házalócsapata turnéja vé-
geztével el nem ér hozzájuk is. Nem akarnak-e jönni, lesz egy kis after a Mezõ
Parkban. Sziránó és Kuka egész eddigi tojáshéjonlépkedését, komplett, szeretet-
teljes karistolatlanságát zúzzák szét és nyisszantják fel egyetlen, halk böffené-
sekkel kísért gesztussal. Kuka közben mégis épp valami olyasmit érez, mint al-
sóban, amikor a Tomika számos alkalommal sírt, de õ meg legalább ott ült köz-
ben mellette, és az valahogy mégis jó volt, úgy sejtette, nem is tudja, mibõl, de
hogy a Tomikának is és közben neki is, mert akkor és ott érezte, hogy nem gáz,
hogy nem mond semmit, mert a Tomika most pont kurvára nem is akarna sem-
mit se hallani, aki lány csak jött vigasztalni, rá is ordított, elhajtotta, ilyenkor
csak õt, Kukát tûrte meg, akinek meg jólesett egy idõ után, hogy az a fiú már di-
rekt, mikor érzi a sírhatnékot, eleve õmellé ül le, és csak kussol, hüppög, szipá-
kol, de olyan békés, harmonikus egyetértésben kussolnak. Amikor már eleget
kussoltak, és tetõfokára hágott a békés, harmonikus egyetértés, még az uzsira ka-
pott szendvicsébõl is adott neki, és akkor a Tomika eggyel kevésbé sírt. Az is jó
volt, ilyen szép volt. Pont jó, ez a lényeg, hogy valahogy pont jó volt, hogy nem
is lehetett volna épp akkor, épp ott és épp úgy sehogy sem, semmi sem jobb a vi-
lágon. És most, amikor rásandított az egész gimnáziumi létezése alatt talán most
elõször szavak nélkül maradt Sziránóra, hirtelen pont ugyanezt érezte. Hogy ta-
lán az õ fejében is most az egyszer ugyanúgy sipákol és visít a hezitálási idõ ri-
degen tovahaladását hírül adó vészjelzõ. Kuka, mert végül azért persze valaki-
nek kell mondania valamit, s ilyenkor a legrosszabbra is fel kell készülni, meg-
próbált Tekla felé sandítani, aki erre azonban rögtön elkapta eddig tehát épp õfe-
lé pásztázó tekintetét, s hirtelen még a székkel is úgy fordult, hogy kirekeszthes-
se Kukát a szavak nélküli kommunikáció lehetõségébõl, ez esetben tehát az
egész világból is. Mintha csak neheztelne rá valamiért. Kuka békés, baráti har-
móniájába egyre inkább beletülkölt a lassan elviselhetetlen mértékû kommuni-
kációs fáziskésésre emlékeztetõ vészriadó vijjogása, izmai lassan megfeszültek,
homloka már gyöngyözött, már a vállát is csöppet rángatni kezdte, mikor
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Sziránó, holott már azt lehetett hinni, most még Kukánál is kukább marad, egy-
szeriben mégis megfelelt: õõõ, ja. Talán. Lehet. És Kuka, függetlenül attól, hogy
ez alapján továbbra is halvány lila segédfingja nem volt arról, hogy akkor most
ki megy afterre, és ki nem (egyben õt is beleértve), egyszeriben úgy érezte magát
(most értette meg), mint amilyen a Tomikának lehetett, amikor fél szendvicset
kapott. Hogy ez a segítség egészen olyan, mint valami új szövetség Sziránó pár
szava által, amelyek õérette ontattak ki. Vagy inkább régi. De az se. Se régi, se új.
Most van és csak ekkor, ebben az egy pillanatban, amit jelen idõnek hívnak má-
sok. Ami épp történik. Hezitálás vagy bármiféle fáziskésés nélkül. Ettõl aztán
Kuka hirtelen olyan furán-hülyén érezte magát, hogy amint leesett neki mindez,
fel is pattant a székrõl. Visszament a helyette továbbra is tüntetõleg az Orsi felé
forduló Tekla mellé, leülnie már nem volt hova. Tekla eltökélten hozzá se szólt.
Sóhajtott egyet, ezúttal már nemcsak szemmel. Visszament Sziránóhoz, megkér-
dezte, hogy bocs, elvihetem a széket? Ja, biccentett Sziránó. Elvitte. Odanyomor-
gott valahogy a Tekla meg az Orsi mellé, alig fért el, a már amúgy is felmelege-
dett ásványvizét így el sem érte. És csak hallgatta, hallgatta, hogy milyen is volt
még februárban a szalagavató, kin milyen ruha volt, ki hányszor és hogyan esett
el tánc közben, ki mekkora tapsot kapott. És hogy mi volt utána. Meg elõtte.
Csak hallgatta, hallgatta, már egészen sziránószerûen üveges tekintettel az eddig
eltelt, teljes négy évet, hol lineárisan, hol összevissza ugrálva, bármiféle poén,
csattanó vagy fordulat nélkül. Ahogy éltek, mindent. 

És azon kapta magát, hogy csak pár mondatot, de õ is hozzá-hozzászól, majd
azon is kapta magát, hogy ezen kapta magát, így hát, naná, elhallgat. De aztán
azon kapta a Teklát, hogy amikor megszólalt, mintha újra ránézett volna, így pár
mondattal késõbb, mit ad isten, épp errõl jutott eszébe, nem tudta mirõl, fingja
nem volt, hol tart épp a beszélgetés, mert már percek óta az épp elmondani ké-
szült faszságát próbálgatta és fogalmazta magában, de mindenesetre ezzel az át-
kötéssel újra megszólalt. És mondott legalább három, talán négy mondatot is,
hogy Tekla, bármi baja is van épp vele, végleg megbocsásson. Aztán azon kapta
magát, hogy lehet, még egy ötödiket is mondott. Fõleg arról, hogy szerinte mek-
kora hülyeség ez a szalagavató, igen, épp errõl jutott eszébe, amit mondani akar,
a szalagavatóról, hogy ezek mekkora hülyeségek, az is, meg a ballagás, a bolond-
ballagás, utána még a szerenádok, most meg ez a hülye érettségi bankett. De
miért?, kérdezte a Csilla. Hát, mert így sosincs vége. Pedig az lenne a jó, ha vé-
ge lenne már egyszer. Egy ponton. Így meg nincs velük semmi, azaz folyamato-
san vége van, ez a vég tart már hónapok óta, és még ki tudja, meddig. Miért nem
lehet csak úgy, normálisan, egyszerûen vége?

Kuka egyébként tudta, mi az az emo (vagy imó?), de nem értette. Sokáig nem
értette, hogy a fülének hol inkább, hol kevésbé kellemes, gitáralapú zene mögött
mi ez a bazinagy világfájdalom. De így, körbenézve azon kapta magát, hogy ta-
lán kezdi mégis megérteni. Legalább így most, amikor a társasági életre gondol,
mint olyanra. Mert hogy, ez alapján, sajnos, be kellett látnia valamit. Méghozzá
úgy anblokk, az élettel kapcsolatban. És akkor talán innen jöhet ez az emo do-
log, meg az egész világfájdalom, hogy az ember mint olyanra, nagy egészben és
általánosítva, leegyszerûsítve gondol arra a büdös nagy, komplett és nagybetûs
Életre. Mégpedig olyanokat, hogy a nagy részérõl, sajnos, gyanúsan úgy tûnik,
inkább lágytojás, mint fasírt.
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