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A GIBRALTçRI SOR

ApÀm utasÁtÀsait k´vetve v¢gighaladok a s¢tÀnyon, mely a vasÃtÀllomÀsrÂl vezet a vÀ-
ros k´zpontjÀba. Reggel van, a hÀztetûk felett f¢nysugÀrk¢v¢k szorÁtjÀk, terelik, zsu-
gorÁtjÀk az itt felejtkezett bÀrÀnyfelhûket nyugat fel¢. Takaros ¢p¡letek, ¡zletsorok k´-
z´tt szaporÀzom l¢pteim a k´vezett Ãton, jobbra-balra tekingetve, hÀtha valami olyas-
mit is felfedezhetek, amirûl apÀm megfeledkezett, de hiÀba, akÀrha a vÀros fû¢pÁt¢sze
vagy polgÀrmestere lett volna, minden pontosan onnan k´sz´n vissza rÀm, ahonnan
lerajzolta. Elûttem mÀris ott uralja a teret a Fejedelem sz¡rke lovas szobrÀnak bronz-
t´mbje. K´rbejÀrom a mind vakÁtÂbb naps¡t¢sben, m¢gsem tudom felfedezni az al-
kotÀs nagyszerüs¢g¢t, t´k¢letess¢g¢t, pedig az, k´sz´nve apÀmnak, sokkal besz¢de-
sebben n¢z le rÀm, mintha mondjuk bedekkerrel kezemben Àlln¢k talapzatÀnÀl. ApÀm
az eml¢kmünek azon r¢szleteibe is beavatott, melyekrûl ma mÀr nem besz¢lnek. El-
felejtûdtek, vagy a szobord´nt¢sek, ÃjraavatÀsok adtak nekik Ãj arcot. Haszontalan
tudÀl¢kossÀgnak tetszik, hogy tudom, a Fejedelem tegez¢nek nyolc nyÁlvesszûje a
meghÂdÁtott tartomÀnyok szÀmÀt adja, s az eredeti talapzatot, melyen lova Àgaskodott,
a jelenlegi fûvÀros valamikori sarokbÀstyÀinak kvÀdereibûl alakÁtottÀk ki, miutÀn hosz-
szÃ ostrom utÀn bevette az erûss¢get. ögy ¢rzem, apÀm itt Àll mellettem, szigorÃan
ellenûrzi, ahogy gondolataimon Àtsuhannak a szoborhoz kapcsolhatÂ megjegyzett is-
mereteim, szinte ijedten k´rbepillantok, amikor nem tudom megnevezni a lÂtakarÂra
v¢sett cÁmerek rajzolatait, attÂl tartva, valamelyik most nyitÂ ¡zlet csikorogva fellen-
d¡lû redûnye m´g¡l rosszallÂan mell¢m l¢p, s Ãjra a szÀmba rÀgja a szerinte fontos
tudnivalÂkat. °lvezve az egyre melegebb l¢gÀramlatok simÁtÀsÀt, m¢gsem Àll ki a jeges
g¢mberedetts¢g tagjaimbÂl, mely elvÀlÀsunk Âta fogva tart. P¢ks¢g fel¢ fordÁtom or-
rom, honnan t¡zes kemenc¢k fÃjjÀk fel¢m a s¡lû t¢szta illatÀt. Lehunyt szemmel in-
dulok a vend¢glû fel¢, hol olcsÂn megreggelizhetek majd. Egy ideig vak mÂdjÀra ¢p-
pen csak ¢rintem az ¢p¡letek falainak fest¢kr¢teg¢t, beleszimatolok az ÀtjÀrÂhÀzak
hÃgyszagÃ kapualjaiba, megfordulok az asszonyok utÀn, kik hajkoronÀjuk gyorsan
oszlÂ illatuszÀlyÀt vonszoljÀk a jÀrdÀn. M¢g tÁz l¢p¢s, ¢s apÀm kedvenc vend¢glûje el¢
¢rek, melyrûl meghagyta, mindenk¢ppen benne ¢tkezzem. Fontolgatom az engedet-
lens¢get, hogy helyette m¢gis a m¢szÀrosok sarki kifûzd¢j¢be menjek, a sercegû zsÁrtÂl
neh¢z, fojtÂ pÀra tenger¢be, a füszeres kolbÀszok, fokhagymÀs l¢ben pÀcolt oldalasok
k´z¢ tÀny¢rban remegû pacalt kanalazgatni, m¢gis inkÀbb a vend¢glû ajtajÀt nyitom
csendesen.

ä VigyÀzz, nehogy a kÀv¢hÀzi r¢szbe ¡lj be! Az ÀllandÂan f¡st´s, rÀadÀsul ott minden
drÀgÀbb. Jegyezd meg, az elûcsarnokbÂl jobb fel¢ kell fordulnod ä int apÀm, mutatÂ-
ujjÀt felemelve.

MÁg az ¡res asztalok k´z¡l kivÀlasztok egyet az ablak mellett, Ãjra ût hallom:
ä ¹r¡l´k, hogy egykori t´rzshelyemet vÀlasztottad! El sem tudnÀd k¢pzelni, mi

mindent meg nem etetn¢nek veled azok a hentesek! ä Az utolsÂ szÂt hangsÃlyozza,
hogy a megvetû jelzûjü nyomat¢k kellû elrettent¢ssel megjelenÁtse elûttem a legyek
szÀllta v¢res belsûs¢geket, büzlû beleket. JÂlesû bÂlogatÀssal nyugtÀzza, hogy makacs-
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sÀgom, ´nfejüs¢gem ellen¢re siker¡lt eltanÀcsolnia azoknak a k¢tes eredetü fûzetek-
nek megkÂstolÀsÀtÂl.

ä LÀtod, milyen k´nnyen idetalÀltÀl? ä ZakÂm oldalzsebe fel¢ tapogatÂzom. A sz´-
veten kereszt¡l ¢rzem a kem¢ny, ´sszehajtogatott papÁrt. UtoljÀra unalmamban a vo-
naton vettem elû. KockÀs lapra vetett ceruzarajz. Megteendû utam az ÀllomÀsrÂl a
vend¢glûig enyh¢n kanyarodÂ nyÁl jelzi, mely csaknem nekifut a Fejedelem kereszttel
jel´lt szobrÀnak, mintegy folyosÂba szorÁtva. K¢toldalt aprÂl¢kosan szÀmba vett ¡zle-
tek hatÀrolnak, pici nyilad¢kokkal, a mell¢kutcÀkkal, melyek zabolÀzatlanul sz¢tter¡l-
nek a lap rÀcshÀlÂzatÀn, hiszen azok k¡ldet¢sem szempontjÀbÂl k´z´mb´sek. Mikor
j´ttem, lÀttam, az egyik utcÀcskÀt templom zÀrja le. °ppen harangoztak, a hÁvûk Àj-
tatossÀgra gy¡lekeztek a b¢lletes ajtÂ elûtt, hol f¡lk¢ikben szentek ¡ltek. Szerettem
volna t¡zetesebben megszeml¢lni a szobrokat, a karcsÃ tornyot, melyet mÀr nem raj-
zolt be apÀm. TalÀn arra gondolt, csak ´sszezavarhat, s amiatt t¢vedn¢k el.

ä SzalonnÀs rÀntottÀt rendelj, az ott mindig friss ¢s olcsÂ! ä n¢zett rÀm, mint akinek
pillanatokon bel¡l szervÁrozzÀk az ¢telt.

ä A pinc¢r kicsit nagyothall, besz¢lj vele hangosabban! BorravalÂval ne k¢nyeztesd
el, Ãgy mozog, mint egy lajhÀr.

ä Hogyan? ä hajol k´zelebb hozzÀm a pinc¢r. ArcÀn cigarettaf¡st pÀcolta virrasztÀsok
rÀncai, hangja rekedt, mint a rozsdÀs für¢sz¢. Csaknem mell¢m t¢rdepel, mintha rop-
pant fontos, bizalmas k´z´lnivalÂval j´ttem volna. Megism¢tlem a rendel¢st. BÂlint,
fel sem Árja. Az asztalon ÀllÂ fonott kosÀrka csÁkos kendûj¢t kihajtja. A kiflikrûl egy
l¢gy r´ppen tova gyorsan, elszÀntan, mintha t´ml´c¢bûl szabadÁtotta volna ki a moz-
dulat. Nem n¢z utÀna, Ãgy tesz, mint aki szÀmÀra egyÀltalÀn nem meglepet¢s, hogy
a kifliken l¢gy mÀszkÀlt idÀig. Bizonytalan k¢sztet¢st ¢rzek, hogy szÂvÀ tegyem a le-
gyet, megk¢rjem, hozzon mÀs p¢ks¡tem¢nyt.

ä Inni? ä z´rren rÀm, mint aki megsejti kifogÀsaim ¢rlelûd¢s¢t, ¢s hatÀrozott fell¢-
p¢s¢vel szÀnd¢kom megmÀsÁtÀsÀra bÁr, eg¢rutat adva a l¢gynek, aki sz¢les nyolcasokat
Árva a levegûbe bemenek¡l a konyhÀba.

ä Innod nem kell ä d´nti el n¢mi t´preng¢s utÀn apÀm. ä Ha kim¢sz a vend¢glûbûl,
Ãgy ´tvenl¢p¢snyire, az Irgalmasok utcÀja sarkÀn van egy sÀrkÀnyfejes kÃt, melybûl
m¢g a Fejedelem is ivott. Kicsit savanykÀs Ázü, de annÀl kivÀlÂbb szomjoltÂ. Csillaggal
jel´l´m meg.

ä K´sz´n´m, de nem vagyok szomjas ä mondom. ögy n¢z rÀm, mint aki tudja,
nem ´nszÀntambÂl helyezkedem erre az ÀllÀspontra, de nem akar befolyÀsolni, bÀr
lehet, nem ¢rtette jÂl szavaim. ¹sszehÃzza szÀjÀt, mint aki a hideg rizling zamatÀt
szeml¢lteti. MegrÀzom a fejem. RÀ¢rûsen elcsoszog. Utam vonala innen, ¢rintve a sÀr-
kÀnyfejes forrÀst, Àthalad a Piac t¢ren, hol a sarkon egy aranyozott c¢g¢rrûl, a patika
homlokzatÀrÂl viperÀk sziszegnek le rÀm, a b¢lyegboltig vezet majd. A vÀratlanul fel-
bukkant GibraltÀri sor megv¢tel¢re szÂl megbÁzatÀsom. A szak¡zlet csak tÁz Ârakor
nyit, az addig elmÃlatandÂ idût apÀm javallata szerint piact¢ri n¢zelûd¢ssel kellett vol-
na kit´ltenem, antikvÀriumi bÂklÀszÀssal, melyhez n¢mi p¢nzt elûlegezett, valamilyen
olcsÂ, kopott tÀmlÀjÃ kalandreg¢nyre.

ä A legnagyobb ́ r´m´t azzal szerezn¢d, ha fizikai szemelv¢nygyüjtem¢nyt venn¢l,
tudod, abbÂl Àllsz a leggyatrÀbban ä gyürt egy bankÂt a zsebembe, akÀrha hordÀr let-
tem volna. Vern¢rûl Àlmodoztam, szÁnes illusztrÀciÂkkal, amilyent padtÀrsamnÀl lÀt-
tam. Izgatottan f¢szkelûdni kezdek a gondolatra, hogy vaskos orvosi k´nyveket, ter-
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m¢szeti n¢pek ¢let¢t bemutatÂ tanulmÀnyokat lapozgatva mezÁtelen nûk f¢nyk¢peit
vehetem szem¡gyre retteg¢s n¢lk¡l, hogy rokon, ismerûs megszÂlÁt.

MÁg reggelimre vÀrok, szÂrakozottan n¢zegetem az eb¢dlûhelyis¢get. Az Âra alatt volt
apÀm t´rzshelye. Az asztalon a foglalt tÀblÀcska dÁszeleg, azt a kellemetlen ¢rz¢st vetve
el bennem, hogy apÀm, mÁg a hajnali vonaton z´ty´gtem, ide tÀviratozott, a legk´ze-
lebbi csatlakozÀssal utÀnam utazik, biztosÁtsÀk szÀmÀra sokat emlegetett asztalÀt.

AjtÂnyitÂdÀsra leszek figyelmes, inger¡lt hangokra. HÀtrafordulok, egy nû felesel egy
f¢rfival. Nem akarom, hogy az a benyomÀsuk legyen, hallgatÂzom, vagy k¡l´n´sk¢p-
pen ¢rdekelne vitÀjuk, ez¢rt az ¢rkez¢sem Âta ¢rintetlen, asztal sarkÀra helyezett ¢t-
lapot kezdem tanulmÀnyozni. HallomÀsbÂl sem ismert levesek, elû¢telek, k´retek, va-
dasok nev¢t betüzgetem. A bejÀrat elûtt m¢g mindig feleselnek. Az ablak alatt lassan
Àtbilleg egy fekete kalap, cifra tollakkal csatja mellett. Egy pillanatra elszorul a gyom-
rom, de gyorsan megnyugszom, apÀm m¢g semmik¢ppen nem ¢rhetett ide. M¢gis a
kilincs csikordulÀsÀra f¡lelek. ñvatosan az ajtÂ fel¢ fordÁtom fejem. Az elûbb az arcÀt
nem figyelhettem meg, de hangja alapjÀn sz¢pnek, vonzÂnak k¢pzeltem a nût. Az ¡ve-
ges ajtÂn kereszt¡l rÀzÃdulÂ f¢nyk¢v¢ben Àllva megbabonÀz. A vonaton, a kup¢ban,
ahol ¡ltem, szint¢n egy ilyen fiatal lÀny utazott. F¢lrebillent fejjel aludt. Az ablakon
besz¡remlû kora reggeli dereng¢sben zavartalanul tanulmÀnyozhattam. LÀbÀt sz¢t-
vetette, mint aki biztos tÀmaszt keres a rÀzkÂdÀs ellen. SzoknyÀja lÀgy lankÀban omlott
k¢t combja k´z¢, vilÀgosan kirajzolva azok vonalÀt. Figyelve lehunyt szemh¢jÀt, f¢lig
nyitott szÀjÀt, hullÀmzÂ mell¢nek domborulÂ alakjÀt, k¢pzeletemben lÀba k´z´tt t¢r-
depeltem, kezemmel Àgy¢kÀt simogattam, fejem ́ l¢be hajtva hallgattam el¢gedett pi-
heg¢s¢t. çbrÀndk¢peimet orvul rÀm t´rû k´v¢r Ãr libbentette el, aki bûr´ndjeivel
olyan sokÀig z´rg´tt, amÁg azokat a csomagtartÂn a megfelelû sorrendbe rakta, mÁg a
lÀny fel nem ¢bredt. FÀzÂsan hÃzta magÀt ´ssze. Ijedten kaptam le rÂla szemem, ha
bÂklÀszÂ tekintete ́ sszetalÀlkozott az eny¢mmel. TalÀn m¢g el is pirultam, apÀm rajza
m´g¢ temetkezve. Csak lopva n¢ztem szoknyÀja szeg¢ly¢t, attÂl tartva, a gondosan
vasalt sz´vet vilÀgos virÀgfejei k´z´tt felfedezi nyÀlfoltjaimat. Mikor leszÀlltam, olyan
k´z´mb´sen l¢ptem ki mellette, mint egy ¢jszakai szolgÀlat utÀni kalauz.

ä VilÀgosan megmondtam, hogy t´bbet ide nem kell j´nnie! ä hallom m´g´ttem
az inger¡lts¢gtûl vibrÀlÂ baritont.

ä Mint vend¢get sem hajlandÂ kiszolgÀlni? ä k¢rdezi a lÀgy nûi hang. A bariton
gÃnyosan felnevet, elv¢konyodik, mintha skÀlÀzna. A pinc¢r l¢p hozzÀm, a szalonnÀs
rÀntottÀt hozza.

ä Megengeded? ä hÃzza ki a szemk´zti sz¢ket az elûbb m¢g vitatkozÂ nû. MagÀtÂl ¢r-
tetûdûen, gondolkozÀs n¢lk¡l bÂlintok.

ä Mi¢rt ezt a vackot eszed? ä k¢ri rajtam szÀmon. ä Csak az¢rt borsozzÀk ¢s papri-
kÀzzÀk olyan bûven, hogy elvegy¢k az avas Áz¢t. A mÃltkor is rosszul lett valaki a rÀn-
tottÀtÂl. ä Meglepet¢semben mÀr majdnem leteszem a villÀt, de m¢g idej¢ben felis-
merem, csak a bolondjÀt jÀratja velem. ögy viselkedik, mint akinek az a dolga, hogy
a vend¢gek mell¢ tÀrsalkodÂnak szegûdj´n szÂrakoztatÀsukra. °lces, szellemes ri-
poszttal szeretn¢k visszavÀgni, de jobb ´tletnek tartva kezem a gyomromra szorÁtom,
torokhangokat hallatok, mint aki ́ klendezik, pofÀkat vÀgva a szem¢be n¢zek, akÀrha
csak most tudatosÁtottam volna, hogy ¢des-rothadt hagymÀt vÀgtak reggelimbe, s fo-
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gaim k´zt elrÀghatatlan szalonnabûrt forgatok. A f¢rfi, akivel a nû feleselt, valÂszÁnüleg
a fizetûpinc¢r lehet, a mellett¡nk hÃzÂdÂ asztalsort kezdi csapkodni kendûj¢vel olyan
buzgalommal, mintha azt szerette volna el¢rni, hogy azok ´szt´k¢l¢s¢re falÀbaikon
arr¢bb ¡gessenek. Amikor mell¢m ¢r, azok szemrehÀnyÂ pillantÀsÀval m¢r v¢gig, akik
m¢rhetetlen Ázl¢stelens¢gnek tekintik az ilyen otromba heccelûd¢st ezen a helyen. A
nû ´sszerezzen, ´szt´n´sen k´zelebb hÃzÂdik hozzÀm, akÀrha attÂl tartana, hogy a
fûÃr egyik erûteljes mozdulata ût is a padlÂra s´pri a morzsÀkkal egy¡tt.

ä Iszunk valamit? ä k¢rdezi szinte esdeklûn. Nem utasÁthatom vissza, tudatosÁtva,
mennyire nevets¢gess¢ tenn¢m magam, ha a sÀrkÀnyfejes kÃt savanykÀs gyÂgyviz¢re
hivatkozn¢k. A fûpinc¢r f´l¢nk tornyosul, mint egy lerÀzhatatlan detektÁv, akinek si-
ker¡lt rajta¡tnie egy bünbanda vez¢rkarÀn. LÀtom, a legszÁvesebben kipenderÁtene
mindkettûnket. LÀzasan m¢rlegelni kezdem, mi lenne a legmegfelelûbb megoldÀs,
mellyel mindhÀrman marad¢ktalanul el¢gedettek lenn¢nk.

ä Hozzon bort! V´r´set ä ny´g´m ki, miutÀn lenyelem a falatot.
ä Egy liter v´r´set a legjobb fajtÀbÂl! ä rendelkezik azonnal. Meglepet¢semben csak-

nem f¢lrenyelek, de nincs merszem tiltakozni a mennyis¢g ellen. ä V¢g¡l is ä t´rûd´m
bele ä legfeljebb nem veszek majd k´nyvet, s nem kell a piaci kofÀk k´z´tt lebzselnem,
mÁg ki nem nyit a b¢lyeg¡zlet. Mire v¢gzek a rÀntottÀval, a bort is kihozza az ´reg
pinc¢r. B¡tyk´s ujjaival feh¢r kendût csavar az ¡veg nyakÀra, mielûtt f¢lig t´lten¢ po-
haram. Lassank¢nt szÀllingÂzni kezdenek a reggelizni vÀgyÂk, a mÀsnapos korhelyek,
az ¢tterem megtelik hangokkal, mozgÀssal, cigarettaf¡sttel.

A nû incselkedik velem, s nagy ´r´mmel ¡l´k fel mind sz¢dÁtûbb k´rhintÀjÀra. Azon
kapom magam, hogy nÀbob, aranyifjÃ szerep¢ben tetszelgek. SÂs mandulÀt ¢s ciga-
rettÀt is hozatok. Nem Àllom meg, fizet¢s alkalmÀval Ãgy fordÁtom az apÀmtÂl k´l-
cs´nkapott tÀrcÀt, hogy belelÀthasson a ropogÂs szÀzasok k´teg¢be, melyek¢rt a pos-
tatiszta GibraltÀri sort kellene megvennem. Ahogy arra titkon szÀmÁtottam, ezek utÀn
m¢g odaadÂbban bÃjik hozzÀm, s mÁg kalandos, fordulatokkal szÁnezett t´rt¢netbe
füz´m csalÀdom meggazdagodÀsÀnak histÂriÀjÀt, szer¢t ejti, hogy az asztal alatt haris-
nyÀs lÀbszÀrÀt az eny¢mhez d´rg´lje. ºgyesen a szerelemre, a nûkre terelem a szÂt,
a k¢pzeletemben ¢lû romlott szeretûim sorÀt id¢zve meg, s megel¢ged¢ssel tapasz-
talom, vÀlaszaival maga is t¡zeli vÀgyaim. HovatovÀbb egyre ellenÀllhatatlanabbnak
¢rzem. Szûke haja rendezetlen tincsekben hullik homlokÀra, mint aki most emelte
volna ki fej¢t a gyür´tt pÀrnÀk k´z¡l. A kit¢pett szem´ld´ke hely¢be rajzolt elkeske-
nyedû vonal Ãgy keretezte szempillÀja felsû r¢sz¢t, mint a bÀrca jegye, k¡l´n´s izzÀsÀt
hangsÃlyozva vastagon kihÃzott szem¢nek. V´r´sre rÃzsozott duzzadt ajka k´z´tt szÀ-
jÀbÂl idûnk¢nt kivillant nyelve, s a hÃsos testr¢sz hely¢be akaratlanul is v¢rfeszÁtett
makkomat k¢pzelem, ahogy be-becsusszan a feh¢r fogak nyÀltÂl nedves forrÂ barlang-
jÀba. VulvÀja is tÀn ilyen lehet ä borzongtam meg az azonnal felr¢mlû hasonlatra. Szûr-
telen, sÁkos, sz¢lesen tÀrulkozÂ, cuppogÂ. Leplezetlen¡l bÀmulom mell¢t, eljÀtszva az
ÀbrÀnddal, hogy markolom, gyÃrom, akÀr egy p¢kinas a kovÀszt. A szemk´zti falon
az Âra ¡t Àlmosan, alig hallhatÂan, mint aki mÀr belet´rûd´tt, ilyentÀjt senki sem kapja
fel fej¢t f¢mes hangjÀra. Feln¢zek a mutatÂkra, s lÀtom, a b¢lyeg¡zlet kirakatÀrÂl most
g´rdÁtik fel a rÀcsot. Az egyik seg¢d mellett ott Àll apÀm, kez¢ben zsebÂrÀjÀval. For-
gatja, szorongatja a szerkezetet, mint aki a tenyer¢t melengeti rajta. Az utcÀt k¢mleli,
¢rtetlenkedve csÂvÀlja a fej¢t, mikor a tulajdonoshoz fordul:
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ä Nem ¢rtem, hol k¢shet a fiam, hiszen mindent alaposan lerajzoltam neki.
ä Biztosan valamelyik kocsmÀban lumpol, valamilyen feslett c¢dÀval ä vonja meg a

vÀllÀt az okulÀr¢s kopasz.
ä A maga hely¢ben elmenn¢k ¢rte a vend¢glûbe, s eg¢szen idÀig pofoznÀm! ä n¢z

vissza a bolt ajtajÀbÂl egy bet¢rû vÀsÀrlÂ.
ä Bizony ä tÀmaszkodik a redûnyhÃzÂ csÀklya nyel¢nek az egyik seg¢d ä, olyan idû-

ket ¢l¡nk, hogy az ember mÀr tulajdon fiÀban sem bÁzhat.

UtÀnalopÂzom a nûi mosdÂba. Az oszlop m´g´tt rejtûzk´dve vÀrom, mÁg az ́ reg pin-
c¢r s´r´skorsÂkkal telerakott tÀlcÀt egyensÃlyozva elcsoszog mellettem. BehÃzom ma-
gam m´g´tt az ajtÂt, s elfordÁtom a kulcsot a zÀrban.

ä Te bolond mÂkusom ä suttogja. ä BotrÀnyt akarsz? ä Az izgatottsÀgtÂl kiszÀrad a
szÀm, egy szÂt sem tudok kiny´gni. Torkomban dobogÂ szÁvem szorÁtja hangszÀlaim.
Vegyes ¢rzelmek tombolnak lelkemben, a v¢gletek ´rv¢ny¢be taszÁtanak. AkÀr a k´-
vetkezû pillanatban benyomulhat a mosdÂba apÀmmal az ¢l¢n az eg¢sz szem¢lyzet.
Mellemre a j´vûmmel valÂ hazardÁrozÀs pr¢se szorul, m¢gis a hûsszerelmes pÂzÀba
k¢nyszerÁtem magam. RÂzsaszÀlat hÃzok elû belsû zsebembûl. Lefegyverzettk¢nt,
megadÂan l¢p hozzÀm. RÃzscsÁkokkal barÀzdÀlja arcom, ahogy mohÂn a szÀmnak
esik. Ilyen tehÀt nût csÂkolni, kapkodok levegû utÀn. Ell¢p, Ãgy suttogja rekedten a
felindultsÀgtÂl:

ä Hiszen te m¢g romlatlan szüz vagy, lovagom.
V¢lhetûen a csÂkombÂl j´tt rÀ. AkÀrha ¢letem legfÀjÂbb pontjÀt leplezte volna le.

Gyenges¢g szÀll meg, nekitÀntorodom az ajtÂnak, Ãgy bÂlintok.
ä Akkor most tartsd nyitva jÂl a szemed! ä harap f¡lcimpÀmba. RuhasuhogÀst hallok

¢gû, lobogÂ f¡lemmel. A lÀtvÀny elszakÁthatatlan lÀnca k´t gÃzsba. Hol a beteljesed¢s-
nek, elragadottsÀgnak szavai, hol a felt¢tlen hÂdolat mozdulatai kÁvÀnkoznak ki belû-
lem, szeretn¢m megsimÁtani test¢t, ellenben csak az ajtÂt tÀmasztom, mintha attÂl tar-
tan¢k, legkisebb pisszen¢semre is megt´rhet a varÀzs. Csak a szemem ¢l, kil¢pve ¡rege
fogsÀgÀbÂl, a rÀcsodÀlkozÀssal k´rbeudvarolja. A fejem belefÀjdul igyekezetembe,
hogy megjegyezzem, az eml¢kezetembe ́ r´k idûkre felv¢ssem az el¢m tÀrulÂ k¢peket.
Egy-egy levetett ruhadarab utÀn cinkosan vÀr, hogy felem¢szthessem test¢nek mezÁ-
telenn¢ tett darabkÀjÀt, mÀris a k´vetkezû, m¢g t´bb izgalmat tartogatÂ testtÀjak utÀn
ÀcsingÂzva. Sem erûm, sem merszem, hogy mell¢ l¢pve v¢gighÃzzam nyirkos ujjaim
hamvas bûr¢n, pedig most kellene v¢gigcsÂkolni nyakÀnak hajlatÀt, elg¡gy´gni azt a
pÀr ä ilyenkor legfontosabb ä szÂt hÀlÀbÂl, lek´telezetts¢gbûl a beavatÀs¢rt. A lÀba el¢
kellene borulnom. Akarnok mÂdjÀra ki¢lni azt, amire eddig csak ¢jszakÀnk¢nt, com-
bom k´z¢ gyürt pÀrnÀval gondoltam. Terpeszbe ÀllÁtom, k¢zfej¢t bokÀjÀra kulcsolom.
Kezem remeg¢s¢n, dadogÀsomon kuncog. Az egyik lÀbÀt a mosdÂkagylÂ sz¢l¢re ra-
kom, csiklÂjÀt nyalogatom. Sziszegve a hajamba tÃr. Ujjaim szem¢remnyÁlÀsÀba m¢-
lyesztem. T¢rdre k¢nyszerÁtem. OndÂm v¢gigfolyatom mell¢n.

ä Most kipisilem magam ä k´zli bizalmasan. FelÀll, magamra hagy a f¢lig telt hamu-
tartÂjÃ asztalnÀl. Az Âra Ãjra r´videt ¡t, talÀn csak negyedet vagy felet. A tÀrcÀm¢rt
nyÃlok, hogy fizessek. Ahogy sz¢tnyitom, ¢szreveszem, remeg a kezem, ¢ppÃgy, mint
apÀmnak, mikor hajnalban, az elmosÂdÂ f¢nyszitÀlÀsban, k´zvetlen¡l azelûtt, hogy fel-
szÀlltam volna a vonatra, ÀtnyÃjtotta a b¢lyegekre szÀnt tetemes ´sszeget. PupillÀja
´sszeszük¡lt, mintha az ÀtadÀs pillanatÀban m¢g egyszer ÀtszÀmolta volna a bankÂkat,
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nehogy t¢ved¢sbûl t´bbet adjon. SzÀja sz¢l¢nek aprÂ rÀndulÀsaibÂl lÀttam, Ãgy olvassa
ûket, mint egy uzsorÀs.

ä SzÀmlÀt k¢rj hozzÀ! ä kiÀltotta a mozgÀsba lend¡lû szerelv¢ny utÀn, s a lehÃ-
zott ablaknÀl Àllva attÂl tartottam, utÀnam talÀl ugrani a peronra. Hosszas vÁvÂdÀs
utÀn, k¢nyszerüs¢gbûl szÀnta rÀ magÀt, hogy engem k¡ld a b¢lyegek¢rt, melyekre oly
sokÀig vÀrt.

ä ¹n, tisztelt uram, f¢lreismerte a fiÀt, hogy ennyi p¢nzzel felengedte a vÀrosba ä
csÂvÀlja fej¢t az osztÀlyfûn´k´m a vÀltÂt ÀllÁtÂ vasutas mellett. ä Elhiheti, amit mondok,
tisztelt uram, a fia a mÃlt h¢ten is minûsÁthetetlen mÂdon leselkedett az egyik kolle-
ginÀm utÀn az illemhelyen. ögy mustrÀlgatta a kulcslyuk elûtt, mint egy lÂkupec. El-
lenkezik az elveimmel, de fenyÁtenem kellett! Hogyhogy? Nem is emlÁtette incidens¢t
magÀnak? Pedig az igazgatÂ Ãr tanÀcsÀra m¢g levelet is Ártam ´nnek. °n az ´n hely¢-
ben, tisztelt uram, a k´vetkezû vonattal utÀnautazn¢k, ¢s a k´rm¢re n¢zn¢k a jÂma-
dÀrnak. MÀsf¢l Âra mÃlva indul egy gyors, azzal m¢g talÀn megakadÀlyozhatja a tra-
g¢diÀt. M¢g hogy mindent vilÀgosan lerajzolt! Az ́ n t¢rk¢pe, bÀtorkodom felt¢telezni,
tisztelt uram, azÂta mÀr a szem¢ttartÂban hever. Vagy a szÀmÁtÀsait v¢gzi rajta, hogy
mennyit sikkaszthat italra, cigarettÀra meg valamilyen olcsÂ utcai nûre.

A legszÁvesebben elk´sz´nn¢k tûle, s a b¢lyeg¡zletbe nyargaln¢k. K¢s¢sben vagyok
ugyan, de ennyi m¢g behozhatÂ. Valahol itt van a sÀrkÀnyfejes gyÂgykÃt. Megn¢zhet-
n¢m a t¢rk¢pen. AkÀr meg is k¢rdezhetn¢m tûle. ApÀmnak azt hazudom majd, bele-
ittam, ¢s furcsa Áze volt. Nem, inkÀbb azt, hosszÃ sor Àllt a kifolyÂ elûtt hordÂcskÀkkal,
korsÂkkal, v´dr´kkel. BÀr ki tudhatja, mennyire felkapott a forrÀs, sort egyik mell¢k-
utcÀban sem lÀtok. Ettûl m¢giscsak hihetûbb, hogy belekÂstoltam, de k¡l´n´sebben
nem Ázlett. Meglehet, nem is l¢tezik mÀr a forrÀs, elapadt a vize, csak errûl apÀm nem
tud. Esetleg pontosan ¢rtes¡lt rÂla, s csak engem akar prÂbÀra tenni. V¢g¡l is mind-
egy, pÀr keresztk¢rd¢s utÀn Ãgyis rajtakap, hogy nem mondok igazat.

ä F¢rfi elûtt levetkûzni? ä Kac¢ran felvihog. Vontatottan kezdi, hogy csigÀzza csilla-
pÁthatatlan kÁvÀncsisÀgom. TitokzatossÀg bujkÀl szÀja sarkÀban, ahogy folytatja: ä HÀt,
nem is tudom... A mÃltkor ¢pp vizet engedek a kÀdba, amikor betoppan az egyik
barÀtnûm. Addig ugratott, mÁg v¢g¡l megf¡r´dtem elûtte. Behozott egy pezsgût, ¢s
lespriccelt.

Illatos vÁzben a kÀdban ¡l, lÀba k¢toldalt kilÂg. Felsûtest¢t kiemeli, felette ugyancsak
mezÁtelen barÀtnûje, akÀr ÂriÀsi falloszbÂl, rÀzza ki a feh¢ren gy´ngy´zû, habzÂ nedüt.

ä MÂkuskÀm, ne maradj sz¢gyenben ä pihegi. Lakkozott k´rmü Àpolt ujjaival Àgy¢-
kom k´r¡l matat. ä Tiszteld meg barÀtnûmet egy kis viszontfr´ccsent¢ssel, te vadÂc!

Itt kellene hagynom ût, ¢s az Àtkozott b¢lyegeket kellene megvennem. Elk¢rem a cÁ-
m¢t, ¢s mihamarabb sort kerÁtek rÀ, hogy meglÀtogassam. Tudom, hol tartja apÀm a
klienseitûl kapott csÃszÂp¢nzt. TalÀn fel sem tünne neki, ha elvenn¢k egy szÀzast. Sz¡-
let¢snapomra n¢nik¢m p¢nzt szokott adni, de addig m¢g mÀsf¢l hÂnap. Elk¢pzelhetû,
adna elûlegbe is, csak ki kellene talÀlnom, mire k¢rjek.

A kalapos¡zlet elûtt megsimÁtja arcom, hogy pelyhedzik-e mÀr a szakÀllam.
ä MÀshol is ilyen csupasz vagy? ä kacagja.
ä Szeretn¢l meggyûzûdni rÂla? ä vonom karjÀnÀl fogva k´zelebb magamhoz. Most
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mÀr mindegy, akkor sem ¢rn¢m el a vonatom, ha futn¢k. Elt¢vedtem, magyarÀzom
majd apÀmnak este. Persze badarsÀg, hiszen zsebemben a t¢rk¢pe.

ä Ne fÀrassz ilyen mes¢kkel! ä Àll el¢mbe v¢szjÂslÂan. ä P¢ntekre hÁvat az osztÀlyfûn´-
k´d, a mosÂnû megmutatta az undorÁtÂan foltos lepedûd, a k´nyveid m´g´tt megta-
lÀltam a szomsz¢dasszony feh¢rnemüj¢t, ami a szÀrÁtÂk´t¢lrûl tünt el, s kirÃgta miatta
a bejÀrÂnûj¢t, azt a szeg¢ny asszonyt, aki hat gyermek¢re dolgozott. A fizikaf¡zetedben
pornogrÀf f¢nyk¢pgyüjtem¢nyt tÀrolsz, Ágy nem csoda, hogy intûre Àllsz. S ekkor m¢g
nem emlÁtettem a rendszeresen tûlem lopkodott cigarettÀt ¢s p¢nzt. A velûdig z¡ll´tt
sz´rnyeteg vagy, fiam, s m¢g csak gyÂnni sem jÀrsz rendesen. Itt a k´zjegyzûvel hite-
lesÁtett kitagadÀsi nyilatkozatom, holnap Àtviszlek a fiatalkorÃak javÁtÂint¢zet¢be. ä
Egy szuszra hadarja, hogy ez a gennyes szÂÀradat min¢l hamarabb elhagyhassa a szÀj-
¡reg¢t, s ne fertûzze tovÀbb lelk¢t. Megsemmis¡lten hallgatok. Minden szava igaz.

ä SajnÀlom, fiam, hogy nem tudtÀl ¢lni azokkal az intelmekkel, melyekkel ellÀttalak,
¢s semmibe vetted, megcsÃfoltad erk´lcs´s nevel¢sem, hogy idûvel majd k´ztisztelet-
ben ÀllÂ tagja lehess k´z´ss¢g¡nknek. V¢ns¢gemre ekkora sz¢gyent kellett meg¢r-
nem! ä csordul ki a k´nny tÀskÀs szem¢bûl.

DohÀnyÀruda pultja elûtt Àllunk, cigarettÀk k´z´tt vÀlogatunk. SzoknyÀjÀn kereszt¡l
megsimÁtom a fenek¢t. Nem hÃzÂdik arr¢bb. A sz´vet alatt ¢rzem a bÀrsonyos, feszes
bûr rugalmassÀgÀt. Kikattintja k¢zitÀskÀja csatjÀt, s hogy csak ¢n lÀthassam, egy pilla-
natra fel¢m fordÁtja. Piperecikkein ´sszegyÃrt, teny¢rnyi fekete bugyija fekszik.

ä M¢g a vend¢glûben levetettem ä k´zli elk¢ped¢sem lÀtva olyan hangon, mintha
a karÂrÀjÀrÂl besz¢lne. ä Sokkal felszabadultabbnak ¢rzem magam, ha nincs rajtam.
ä ForrÂsÀg ´nt el, elhatÀrozom, becipelem az elsû Àrnyas parkba, kihalt kapualjba, s
a nyakÀba borÁttatom a szoknyÀjÀt. Le¡ltetem v¢gre egy elhagyott padra, magam az
Ãt mÀsik sz¢l¢n talÀlhatÂra ¡l´k, mint olyan, aki csak napozni j´tt ki. A beavatott mo-
solyÀval n¢zem, hogyan tÀrja sz¢t centim¢terrûl centim¢terre combjÀt. SzoknyÀja sz¢le
elûsz´r csak petyh¡dten lÂg k¢t t¢rde k´z´tt, majd az anyag v´lgye egyre sek¢lyebb
lesz, rÀlÀtÀst engedve a comb feh¢r, belsû fel¢re, eg¢szen addig tÀrulkozva fokozatosan,
mÁg elû nem bukkannak a m¢g szorosan egymÀshoz zÀrÂdÂ nagyajkak, s mire a szok-
nya sz¢le a k¢t tÀvolodÂ lÀbszÀr m´g´tt megfesz¡l, marad¢ktalanul felfedi szem¢-
remdombjÀt is.

ä Mit is tagadjam, eg¢szen Àtnedvesedtem, amikor megfogtad a kezem, s olyan en-
nivalÂan bÂkoltÀl. ä ElÀrusÁtÂk kapkodjÀk le a szivarosdobozokat, orrom aromÀsÁtott
dohÀnyÃ szelenc¢be dugjÀk, f¡lem mellett szivarokat ropogtatnak, a pulton sorakoz-
tatjÀk ûket erûss¢g¡k szerint. ínyenck¢nt vÀlogatok, sokÀig forgatva az egyik szÀlat,
mintha a sÃlyuk adnÀ meg k¡l´nlegess¢g¡ket. Aranygyürüs havannÀra esik vÀlasztÀ-
som.

ä SajnÀlom, hogy ezt kellett mondanom, fiatalÃr, de a GibraltÀri sort ¢ppen az elûbb
adtuk el ä tÀrja sz¢t ûszinte mozdulattal karjÀt a b¢lyeg¡zlet tulajdonosa. LÀtszik rajta,
a legel¢gedettebb akkor lenne, ha m¢g vagy ´t-hat sz¢ria ott sorakozna az albumok
hÀrtyÀi alatt.

ä Tetszik tudni, ritkasÀgrÂl van szÂ, csak korlÀtozott mennyis¢gben ker¡ltek forga-
lomba, nagy irÀnta az ¢rdeklûd¢s. BelÀthatÂ idûn bel¡l akÀr a tÁzszeres¢re is felugorhat
az Àra. Esetleg valami mÀst? °rdekes sorozataink vannak a holland gyarmatokrÂl...
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Timor ÀllatvilÀga? ä A tÀrcÀmban kotorÀszom, mint aki nem hiszi el az elûbb hallot-
takat. ä M¢rhetetlen¡l sajnÀlom, de mÀr t¢nyleg nincs benn. Esetleg elûjegyezhetem
a becses nev¢re, s amint Ãjra felbukkan, szÂlok ´nnek. Igen, eml¢kszem, egy nagyon
d¡h´s Ãr vette meg a GibraltÀri sort. Elvesztette a fiÀt, vagy mi t´rt¢nt vele... SzÂval,
nem ¢rdekli a macaÂi OperahÀz kisÁv? ValÂban, Ãgy n¢zett ki, mint aki nagyon inge-
r¡lt. Volt szerencs¢m, uram, n¢zzen be mÀskor is!

ZserbÂkat, dobosokat, kr¢meseket esz¡nk egy cukrÀszda teraszÀn. A nap ÀllÀsa alapjÀn
d¢l fel¢ jÀrhat. Vonatom vid¢ki megÀllÂhelyek k´z´tt zakatol. ApÀm a kalapjÀt kef¢li,
lassan k¢sz¡lûdik el¢m az ÀllomÀsra. Puncsot iszunk, Àm minden lÀtszÂlagos vidÀm-
sÀgom ellen¢re a komorsÀg k´rny¢kez meg. A d¢li harangkondulÀst vÀrom, bÀr nem
csodÀlkozn¢k, ha mÀr r¢gen elmÃlt volna tizenkettû. CsacskasÀgokat sÃgunk egymÀs
f¡l¢be, de visszagondolva eddigi cseveg¢seinkre, most Ãgy Át¢lem meg, mindv¢gig hi-
Ànyzott belûl¡k az a szÁn, ami miatt felt¢tlen¡l ¢rdemes lett volna maradnom. Csak az
idûmet pazarolom vele, ahelyett, hogy apÀm utasÁtÀsait k´vettem volna. Mennyi gond
terh¢vel k´nnyebben l¢legezhetn¢k. Nem kellene k´rm´nfont kifogÀsokon, kibÃvÂ-
kon t´rn´m a fejem, hogy elhÀrÁthassam apÀm jogos haragjÀt.

ä SzemtanÃja voltam egy k´zleked¢si balesetnek. Semmi k¡l´n´s nem t´rt¢nt n¢mi
anyagi kÀron kÁv¡l, de a k´zleked¢srend¢szetnek m¢gis jegyzûk´nyvet kellett felven-
nie a vallomÀsommal. Nem valÂszÁnü, hogy megÁrnÀk az ÃjsÀgok, naponta tucatjÀval
t´rt¢nnek hasonlÂ koccanÀsok.

ä Rossz vonatra szÀlltam fel, ugyanis az antikvÀrium miatt tÃl k¢sûn ¢rtem ki az
ÀllomÀsra, de ahonnan mondtad, nem az a vonat indult. Szerencs¢mre hamar figyel-
meztettek, de Ágy is a k¡lvÀrosbÂl kellett visszakeverednem az ÀllomÀsra.

Hihetetlennek tetszik, hogy voltak¢ppen bizonyos vagyok benne, v¢g¡l Ãgy vÀlok el
ettûl a nûtûl, hogy cs´m´rt ¢rzek majd irÀnta, s szÁvem szerint a falba vern¢m a fejem,
ami¢rt egyÀltalÀn megengedtem neki, hogy le¡lj´n mell¢m, m¢gsem tudok elszakad-
ni tûle. A rabsÀgÀban tart ostoba t´rt¢neteivel, magakellet¢s¢vel, felnagyÁtott kac¢rsÀ-
gÀval, azzal, hogy kertel¢s n¢lk¡l, nyÁltan kimondja a testis¢gre utalÂ szavakat, a ne-
v¡k´n nevezi, lemeztelenÁti, pÂzokba ÀllÁtja, megmozgatja azokat a szerveket, melye-
ket nûk eddig elûttem takartak, pironkodÂ zavarral k´r¡lÁrtak. Azt mes¢li, amit hallani
akarok, csÀbÁtÂ ajkÀrÂl azok a t´rt¢netek bukkannak elû, melyeket mind ez idÀig csak
felt¡zelt k¢pzeletem elevenÁtett meg sutÀn. V¢gighallgatja perverz ÀlmodozÀsaimat,
azok valÂsÀgk¢nt elûadott k¢psorait, s ÀtgyÃrva, l¢nyeg¢n mit sem vÀltoztatva szavaival
Ãjrafogalmazza azokat.

ä Nagy az ¢n bün´m, apÀm, de talÀn meg tudsz ¢rteni, mi¢rt nem vettem meg a Gib-
raltÀri sort. Egy tulajdonk¢ppen cs´ppet sem okos nûvel voltam eg¢sz nap, aki egy-
folytÀban disznÂsÀgokkal szÂrakoztatott, nem hordott alsÂnemüt, s a nûi mosdÂban
olyanokra bÀtorÁtott, hogy m¢g a vonat illemhely¢n is k´nnyÁtenem kellett magamon.
Meg¢rthetn¢d mindezt, elv¢gre t¢ged is bevezetett valaki a testis¢gbe, s ebben a kor-
ban, melyben ¢n vagyok, te sem gondolhattÀl mÀsra, mint olyanokra, amik¢rt a nagy-
papa szÁjat hasÁtott volna a hÀtadbÂl. Holnap visszamegyek hozzÀ, tudnÀl k´lcs´n´zni
n¢mi p¢nzt? íg¢rem, a j´vû h¢ten kijavÁtom a fizikÀt.
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A kr¢met nyalja a s¡tem¢nyrûl. Meg sem kell erûltetnem a fantÀziÀm. A f¢l cukrÀszda
szÀmÀra vilÀgos lehet, mire c¢loz. K¢nyelmetlen¡l ¢rzem magam illetlens¢ge miatt. A
mellett¡nk ¡lû f¢rfi odahajol barÀtjÀhoz, ´sszenevetnek.

Negyed kettû mÃlt, olvasom le egy karrÂl az idût, mikor felcsÃszik a mandzsettÀja.
ApÀm az ÀllomÀson toporz¢kol. K´r¡l´tte a vonattal ¢rkezû ismerûs´k kofferes, pak-
kos t´mege.

ä A maga hely¢ben k´r´ztetn¢m ä javasolja az egyik.
ä Csak nehogy valamilyen nehezen kezelhetû nemi betegs¢get hozzon haza! A hÀz-

ban, ahol lakom, szint¢n volt egy siheder. Egyszer felment a vÀrosba, egy nûtûl olyan
nyavalyÀt szedett ´ssze, hogy a v¢g¢n le kellett neki vÀgni. A doktor Ãr is megmond-
hatja ä aggodalmaskodik valaki.

ä Reggel a vend¢glûben lÀttam egy csicsÀsan kifestett ribanccal. M¢g k¢rdeztem is
tûle, melyikkel j´n haza. Tudja, nem szeretek egyed¡l utazni, mindig f¢lek, hogy rossz
helyen szÀllok le. De rÀm sem hederÁtett. Csak csÂkolgatta azt a nût, ¢s szÀzasokat
k¡ld´zgetett a cigÀnyoknak ä teszi hozzÀ nagy hangon egy batyus n¢nike a szomsz¢d
hÀzbÂl.

ä Nem ilyen istenverte k´lyk´t ¢rdemelne, bÁrÂ Ãr! ä vonja le a tanulsÀgokat a kon-
zÁlium, mielûtt sz¢tsz¢ledne.

ä Nagy szerencse, hogy a tekintetes asszonynak, legyen Àldott az eml¢ke, nem kellett
meg¢rnie ezt a sz¢gyent ä szÂl m¢g vissza valaki.

A kasszÀnÀl fizetek. Sz¢tnyitom a tÀrcÀm, megsz¢d¡l´k. A rekeszekben a bankÂk sima
sz¢lei helyett b¢lyegek csipk¢it tapintom ki. A gondosan ´sszehajtott s´t¢tk¢k alapÃ
f¢lpennys mellett a homoksÀrga egypennyst, a sietve belegyürt halovÀnyz´ld k¢t-
pennyst, melynek rÀadÀsul a sarka is leszakadt.

K¢ptelen vagyok rÀszÀnni magam, hogy elk´sz´njek tûle. Az a csalÂka hit tart mellette,
hogy egyszerre csak szÂ n¢lk¡l, vÀratlanul karon fog, s elvezet egy f¢lreesû helyre vagy
fel a lakÀsÀra, s megengedi, hogy mindazt megtegyem vele, amit eddig ́ sszeÀlmodoz-
tunk. ¹nzetlen¡l nekem adja a test¢t, hogy azon megvalÂsÁthassam az ¢jszakai pollÃ-
ciÂkat kivÀltÂ vÀgyaimat. A maga ́ r´m¢re is kiprÂbÀltatja, milyen ¢rz¢s behatolni egy
nû szem¢remtest¢be, bÀtorÁtÂan rÀm kacsintana, mennyire tÀrulkozna fel esendû
¢nem, hogy ropogtatnÀk lelkem az erk´lcs, a neveltet¢s falainak satui, mÁg a v¢gbel¢n
kereszt¡l nyÀrsalnÀm, k¢pes lenn¢k-e szembes¡lni az eddig elfogadott, ¡dv´snek tar-
tott ¢rt¢keimmel, ha kedvemre elfenekelhetn¢m, ´szt´nvilÀgom Ãj folyosÂira tÀrva
kapukat, ha k¢jjel kellene megalÀznom, ahogy magÀnyomban oly sokszor mÀr meg-
tettem, tÃl az ÀlomvilÀg szÀrnyalÀsk´nnyü tabun¢lk¡lis¢g¢n. K¢pes lenn¢k-e, miutÀn
visszacsatoltam nadrÀgszÁjamat, az iskolapadba ¡lni, g´rnyedve a k¢tismeretlenes
egyenletek f´l´tt, tÀnciskolÀba jÀrni, apÀmnak segÁteni b¢lyegeit rendezgetni. Ordas-
lÀbaival, ´rd´gpatÀival hajt a vÀgy, mÁg mindezek eshetûs¢ge ¢l. Ez mellûztette apÀm
utasÁtÀsait, emiatt odÀzom a b¢lyegvÀsÀrlÀst, halasztom a hazautazÀst. Soha meg nem
em¢szthetû kudarck¢nt kÁs¢rtene vissza ¢letemben, ha esetleg most gyÀvÀn megfuta-
modom.

T¢pelûd¢seim k´vetkezt¢ben azonban egyre inkÀbb felerûs´dnek tÀvozÀsra s¡rgetû
szemrehÀnyÀsaim, melyekkel ´nmagam ostorozom, s az ¡zletsorok hüs ÀrkÀdjai alatt
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s¢tÀlva hol rem¢nnyel telve s¡rgettem, hol cs¡ggedten, szÂtlanul k´vettem. IzzadsÀg
f¡r´szti testem, akÀrha mÀris a poklok ¡stjeiben fûn¢k. Tudatom üz haza, apÀm el¢,
bocsÀnatÀ¢rt esdekelni, szelÁd belet´rûd¢ssel meg¢rdemelt b¡ntet¢sem irÀnyÀba, me-
lyet semmik¢ppen el nem ker¡lhetek, s hosszÃ ¢vekre billogot ¡thetnek sorsomra.

ä Felj´nni hozzÀm? ä csodÀlkozik rÀm, mintha megh´kkentû, eddigi besz¢lget¢seink
tÀrgyÀtÂl merûben elt¢rû k¢r¢ssel leptem volna meg. SzÀjÀt elhÃzza, akÀrha fanyar
gy¡m´lcs´t Ázlelt volna, magas homloka pÃdersivatagÀban aprÂcska rÀncainak ÀrkÀba
szivÀrog verÁt¢ke.

ä Ha nagyon akarsz, persze felj´hetsz, bÀr sok jÂra nem szÀmÁthatsz ä vonja meg
bizonytalanul a vÀllÀt ä, m¢g csak megkÁnÀlnom sincs mivel t¢ged.

Fel sem tudom fogni, mi miatt vÀlt ilyen hüv´ss¢ a testis¢g irÀnt. Mintha nem is bur-
kolt, de tagadhatatlanul gerjesztû t´rt¢netei alapjÀn ÀllÁtottam volna k¢pzeletemben
olyan helyzetekbe, amelyek miatt bÀjologtam vele, k¢nyeztetve italokkal, s¡tem¢ny-
nyel. Nem ¢rtem, mit gondolhat, mi miatt t¢nfergek mellette egy divatboltban, hol a
legÃjabb ûszi kollekciÂk sorakoznak, ha nem a rem¢ny ¢ltetne, hogy ha kettesben ma-
radnÀnk valahol, ellenkez¢s n¢lk¡l, vÀgyaim beteljesÁtûjek¢nt a szÀmba adja mellbim-
bÂjÀt. D¡h´sen morgok, mint a kutya, akit zsÁros mÂcsingokkal csaltak ketrec¢be,
melynek ajtaja becsapÂdik, s illatos koncÀt, melyet mÀr a magÀ¢nak ¢rzett, kihÃzzÀk
a rÀcsok k´z´tt, m¢g mielûtt beleharaphatott volna.

A pÀnik lelkiismeret koloncaival megk´t´tt hÀlÂjÀba keveredem, hatÀrtalan retteg¢s
munkÀl bennem hÂh¢rszerszÀmaival, elszÀmoltatva a reggel Âta eltelt idû valamennyi
elfecs¢relt perc¢vel.

ApÀm ujjong, ́ r´me ¢des mÀza beborÁt. Elûtt¡nk az asztalon filat¢liai ¢vk´nyvek, k¡l-
honi katalÂgusok. A berakhatÂs albumban Ãj oldalt kezd a GibraltÀri sor tisztelet¢re.
Mint aki csengû aranyakkal teli lÀdÀt talÀl a padlÀson, ÃjsÀgolja, OlaszorszÀgban mÀris
a duplÀjÀt k¢rik a sorozat¢rt.

ä ögy is ¢rtelmezheted ezt, fiam, mintha most szÀzas bankjegyeket rakn¢k a hÀrtya
alÀ, melyek sz¡ntelen fialjÀk a p¢nzt, s nem kell f¢lned az inflÀciÂtÂl, rend-
szervÀltozÀstÂl.

AprÂcska sz¡rke n¢gyzetet n¢zek, az elsû b¢lyeget, mely kivÀltotta apÀm gyüjtû-
szenved¢ly¢t ¢vtizedekkel ezelûtt. T´rt¢net¢t szÀmtalanszor elmes¢lte. A m¢g forga-
lomba sem hozott sz¢riÀt vonat postakocsijÀn szÀllÁtottÀk a nyomdÀbÂl a fûvÀrosba. A
szerelv¢ny kisiklott, ¢s meggyulladt. CsupÀn n¢hÀny tucat b¢lyeg nem hamvadt el,
Àruk felbecs¡lhetetlenn¢ vÀlt. ApÀm fill¢rek¢rt jutott hozzÀ egy ´reg vasutastÂl, aki
hivatalÀban valamilyen okmÀnyra akarta ragasztani. Ilyen aprÂsÀgok, v¢letlenek ad-
nak fordulatot az ¢letnek.

ä Ha meghalok, mindezt egyed¡l te ´r´kl´d majd ä suttogja rekedten, mint aki
mÀris v¢grendelkezik. HangjÀbÂl az¢rt kicseng, nincs meggyûzûdve rÂla, jÂ kezekbe
ker¡l-e ¢letmüve, mely¢rt mÀgnÀsok, mÃzeumok versengenek. BÀtorÁtÂan rÀmosoly-
gok, mint a sorozatok, blokkok leendû gazdagÁtÂja, rendszerezûje. Gyeng¢den a mel-
l¢re hÃzza fejem, megcsÂkolja homlokom, mielûtt Àtmenn¢nk az eb¢dlûbe, hol az asz-
talon hatalmas geszteny¢s torta, a kedvencem vÀr rÀnk. ApÀm figyelmess¢ge, ami¢rt
olyan ¡gyesen helyettesÁtettem elsû ´nÀllÂ b¢lyegvÀsÀrlÂ utamon. EgymÀssal mara-
d¢ktalanul el¢gedett sz´vets¢gesekk¢nt pÃpozott kanalakkal faljuk a kr¢met.
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SÀpadt, elesett kÁs¢rtetvÀzam n¢z vissza rÀm a szalon f´ldig ¢rû t¡kr¢bûl. A k¢sztet¢ssel
viaskodom, hogy megn¢zzem az ÂrÀm. HatÀrozott, sz¢les mozdulattal elûv¢ve, majd
feltartÂztathatatlan lend¡lettel Àtl¢pve a k¡sz´b´t, v¢gre megvegyem a GibraltÀri sort.
Kark´tûs csuklÂjÃ, lakkozott k´rmü keze f¢kezi meg mozdulatom.

ä V¢g¡l is, mi¢rt ne j´nn¢l fel? Majd valami sz¢pet kitalÀlunk, ha eddig ilyen jÂl
megvoltunk. ä Meggyûzûd¢sem ellen¢re, de szÀnd¢kom szerint szeretn¢k ravaszkÀsan
visszamosolyogni rÀ, a t¡k´rbûl fancsali, torz vigyorom pelleng¢rez. A fenek¢t szeret-
n¢m megmarkolni, a bizonyossÀg okÀn, hogy nem csupÀn tovÀbb ingerel, ÀmÁt, akÀr
biztos pont fel¢ nyÃlok, melyre szÀmÁthatok. Mozdulatom eltüri. Pajkosan megp´ck´li
az orrom, majd a kalaposdobozokat kezdi bontogatni, mind tÀvolabb sodrÂdva mel-
lûlem. Az¢rt kelleti magÀt, hogy ne gondolhassam, p¢nz¢rt vÀsÀrolhatÂ ä nyugtatom
magam. Kis hÁjÀn el¢rz¢keny¡l´k, voltak¢ppen milyen ¢rz¢keny teremt¢s. ElhatÀro-
zom, beavatÀsom utÀn apÀm minden megmaradt p¢nz¢t harisnyÀjÀba rejtem, mielûtt
elbÃcsÃzn¢k tûle. Otthon majd azt hazudom, zsebtolvaj fosztott ki.

LegalÀbb egy r´pke csÂk¢rt vetn¢m magam utÀna, mikor valaki a vÀllamnÀl fogva
hÀtrahÃz.

ä A sajÀt ¢rdek¢ben k¢rem, ne csinÀljon botrÀnyt! Feltün¢s n¢lk¡l, mintha mi sem
t´rt¢nt volna, tess¢k k´vetni, s az ¡zlet elûtt beszÀllni az ott vÀrakozÂ kocsiba!

Elk¢pedve tiltakozni szeretn¢k, magyarÀzatot kapni az eljÀrÀsra, de a kifogÀstalanul
ki´lt´z´tt Ãr aprÂcska mozdulattal felhajtja fel´ltûje gall¢rjÀt, s annak b¢l¢s¢rûl elûvil-
lan a titkosrendûrs¢g jelv¢nye.

ä Az ¢desapja a kocsiban vÀrja. Nagyon aggÂdik magÀ¢rt ä teszi hozzÀ olyan han-
gon, mint aki a legfûbb igazsÀgszolgÀltatÀs beteljes¡l¢s¢t vÀrnÀ talÀlkozÀsunktÂl. Vol-
tak¢ppen m¢g ´r¡ln´m kellene, ami¢rt nem bilincselt meg, nem motozott meg a fal-
nak szorÁtva a bün¡gyi krÂnikaÁrÂk megel¢ged¢s¢re, akik f¢nyk¢pezûg¢peiket kattog-
tatnÀk. Ott talÀlom magam egy zaftos t´rt¢net k´zep¢n, balomon egy rablÂgyilkossal,
akinek csak valamicsk¢vel t´bb hasÀbot szentelnek. MÀr mÀsnap valamelyik jÂakarÂm
kiakasztanÀ k¢pem az iskolai faliÃjsÀgra. Megrabolta ¢desapjÀt! DeviÀns perverziÂk!
Megrontatta volna magÀt egy kiskorÃ! ºv´lten¢k az ´les cÁmek, visszhangoznÀ a ta-
nÀri kar, az eg¢sz vÀros.

ä HagyjÀl mÀr, l¢gy szÁves, b¢k¢n! MuszÀj ÀllandÂan a sarkamban mÀszkÀlnod? ä hÃzza
´ssze megrovÂan szem´ld´k¢t. Felszisszenek. ä Nem kell mindjÀrt megs¢rtûdn´d ä
prÂbÀl engesztelni. HomlokÀt rÀncolja, bûr¢nek feltÀrult m¢lyed¢sei hasonlÁtanak
apÀm vonalaira a t¢rk¢pen. ¹n¢rzetesen, megbÀntottk¢nt k¢sz¡lûd´m bÃcsÃt venni
tûle, de mire ´sszekaparhatnÀm fullÀnkos szavaim, Ãjra eltünik mellûlem. FÃjtatva a
kijÀrat fel¢ indulok.

A prÂbaf¡lke mellett Àll, fogason lÂgÂ ruhÀk gl¢dÀi k´z´tt. Csak egy pillanatra lÀtom
meg, mÀris elf¡gg´ny´zi a f¡lke bejÀratÀt. Mielûtt elbÃjtatnÀ a csÁkos sz´vet, rÀm vil-
lantja vadmacskaszem¢t. ElhatÀrozÀsomban elbizonytalanodottk¢nt Àllok meg, mint
aki elfelejti, hovÀ is indult. A f¡gg´ny alatti r¢sen kilÀtszik cipûje, idûnk¢nt meglibben
a rongy, ahogy hozzÀ¢r. M¢giscsak kÀrpÂtolni akar a cudar ä veszem el¢gedetten tu-
domÀsul. TalÀn m¢g az ¢jszakÀt is nÀla t´lthetem, s addig apÀm haragjÀt is felvÀltja az
aggÂdÀs. K¡l´nben is nincs mÀr olyan v¢tek, mely ronthatnÀ helyzetem. A f¡lke mell¢
lopÂzom, melybûl halk dÃdolÀs hallatszik. Mintha Ágy szeretn¢ jelezni, melyikben is



talÀlhatÂ. ¹sszeesk¡vûk¢nt elhallgat, hogy jobban ¢lvezhessem a gondolataim felp´r-
getû ruhasuhogÀst.

Akkor hÃzom el a f¡gg´nyt, amikor a fej¢n kereszt¡l ÀthÃzza felsûruhÀjÀt. Megd´b-
bent a lÀtvÀny. KiÀbrÀndÁtÂan csÃnyÀnak talÀlom test¢t. Az eg¢sz idû alatt szebbre,
kÁvÀnatosabbra szÀmÁtottam. Nem ker¡lhetik el f¡rk¢szû figyelmem a harisnyagumik
szorÁtÂ abroncsÀt csaknem tÃlfolyÂ vastag combok, a dereka k´r¡li hÀjfodrok t´mlûi,
melyek groteszk vonalakat k´lcs´n´znek hÀtÀnak, szeplûs, anyajegyes vÀlla. Dermesz-
tû csalÂdÀsom azonnal szertefoszlik, amint felemeli k¢t karjÀt. MegadÂ mozdulata iz-
gatÂ, visszautasÁthatatlanul ajÀnlkozÂ, hogy a hÂna alatt benyÃlva megsimÁtsam v¢d-
telenn¢ tett mell¢t. KinyÃjtom kezem, a t¡k´rben lÀtom a borzadÀst arcÀn, amint ¢sz-
revesz. °rzem, ajka csakis velût ÀtjÀrÂ sikolyra nyÁlhat, elhallgathatatlan ¡v´lt¢sre, me-
lyet m¢g apÀm is meghallhat. ¹szt´n´s mozdulattal kapok arca fel¢, melybûl kisz´kik
a v¢r, szem¢t lehunyja, nyakÀn kidagadnak az erek, amint izmait megfeszÁti erûgyüjt¢s
k´zben, hogy min¢l messzebbre szÀlljon seg¢lyk¢r¢se. OlcsÂ gy´ngysora ujjaim alÀ
keveredik, ¢rzem g´mb´csk¢i kem¢nys¢g¢t. NyakcsigolyÀinak tÀmasztott h¡velykje-
im k´r´mhÀzÀt n¢zem, szÁn¡k vÀltozÀsÀt, mÁg a g¢g¢t szorÁtom. A f¡lke aljÀra rogy,
egyik melle elûcsÃszik fekete c¢rnÀval szegett r¢klij¢bûl. Lehajolok hozzÀ an¢lk¡l,
hogy bûr¢t ¢rinten¢m, visszabÃjtatom kebl¢t alsÂnemüje alÀ, szem¢rmesen a fejem is
elfordÁtom, m¢gis tudom, lÀtvÀnya v¢gigkÁs¢r ¢letemen. Levetett ruhÀjÀval takarom
be a test¢t.

Lerogyok a divatszalon elûtti padra, meglazÁtom nyakkendûm csomÂjÀt. Az utca tÃl-
oldalÀn a b¢lyeg¡zlet kirakatÀnak ¡veg¢n csillan a napf¢ny. Zsebembûl elûkotrom az
aranygyürüs havannÀt, s ahogy azt apÀmtÂl ellestem, megfontolt, szertartÀsos moz-
dulatokkal rÀgyÃjtok.

KovÀcs AndrÀs Ferenc
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Elmerengek elm¢d
Nemr¢g deli voltÀn
Vagabundos l¢lek
RÁmbe hazajÀrÂ
Szent J¢kely ZoltÀn

KarcsÃ but¢liÀk
Menny¢g teli polcÀn
BorukbÂl kÂstolgat

178 ã KovÀcs AndrÀs Ferenc: Versek




