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Celler Kiss Tamás

egy másik éjszaka

Lebowski meszelt . de ez csak afféle mellékelfoglaltság 
volt, mert amikor megismertem, már azzal töltötte 
idejét, hogy valóságshow-kat nézett a tévében . 
egyébként ő vette fel az anyja németországi nyugdíját, 
amit a legjobb tudása szerint osztott be kettejükre . meg ő 
járt kiváltani az anyja antidepresszánsait, ezeket is a 
legjobb tudása szerint adagolta . Lebowski egyszer 
a feleségére öntött öt kiló citromsárga szobafestéket . 
azért a citromsárgát, mert ez a felesége kedvenc színe . 
ha szeret valakit az ember, megjegyzi az ilyesmit, ha 
a nőnek bűntudata van, mert megcsalt, nem tesz 
feljelentést, de a megcsalt férfi bizonyítani akar . 
úgyhogy Lebowski Ausztriába ment, azt mondta, 
azért, mert át akarta baszni az osztrákokat . két hétig 
volt kint, aztán meszelt, mert ehhez értett a legjobban . 

én elsőéves egyetemista vagyok, de ez csak afféle 
mellékelfoglaltság, mert többnyire azzal töltöm időmet, 
hogy barátaimmal a város különböző pontjain szívok . 
legújabban feljárunk Lebowskihoz, és egy grammot 
cserélünk el három-négy tablettára, ha olyan kedve van, 
a füvet is együtt szívjuk el . a barátaim ugyanolyan 
egyetemisták, mint én, próbálunk nem gondolni erre . 
meg, hogy Lebowski is a barátunk, nem elrettentő 
példa . az egyik egy idő után menni akar, Lebowski 
bealszik, én próbálom még húzni . negyed egy múlt 
öt perccel – a szobatársaim a kollégiumban, még lehet, 
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hogy ébren vannak, megkérdezik, merre voltam már 
megint, semmi kedvem hozzá . de az egyik menni akar, 
a másik már el is búcsúzott, másfelé lakik . 
a harmadikkal egy darabon együtt megyünk, aztán 
elbúcsúzunk, háromnegyed egy . teszek egy kört a 
kollégium körül, egy óra tízkor majd bemegyek .

nem alszik
alszik, mondta a nagyanyám, amikor 
a húgom megkérdezte, hogy most épp mit csinál 
a sziréna . és aludt anyám a szülői ház 
hidegszobájában, egész nap, mert depressziós volt . 
és aludt a kábelekben az áram . de előbb még 
forgolódott néhányat álmatlanul nagyapám a 
laktanyán, mert szalmán feküdt, és szerették a 
bolhák . de később még forgolódott néhányat 
álmatlanul Milošević is Hágában, mert szoknia 
kellett a helyet . előbb még aludtam nagyanyám 
ölében, mert azt mondta a kezére a gyertyalángnál, 
hogy ez kutya, ez nyúl . de előbb egy napon
felébredt a székelykevei hős, lelőtte azt a repülőgépet, 
és később, amikor újra felébredt, már pék volt .
de az is lehet, hogy egyszer mégis elaludt az ördög, 
és az álmodta az egészet .


