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az udvarnak, enyh¢n tÀntorgÂ l¢ptekkel. Rosszul voltam, torkomat erûs hÀnyinger
szorongatta, eg¢sz testemet rÀzta a zokogÀs. A fekete lyuk felszÁn¢n minden egyes l¢p¢s
egy ¢vvel ´regÁt, hallottam ekkor barÀtom sÁrÂs kiÀltÀsÀt, ¢s ezÃttal igaza volt.

A l¢trÀtÂl az el¡lsû udvarba vezetû kiskapu pontosan tizenhÀrom l¢p¢sre volt, ¢s mire
a f¢mszÁnü, csillagtalan ¢gbolt alatt ezt a tÀvolsÀgot megt¢ve a kilincs¢rt nyÃlok, mÀr
tizenhÀrom esztendû eltelt, huszon´t ¢ves vagyok, ¢s az ürkorszak r¢ges-r¢g v¢get ¢rt.

Gell¢n-MiklÂs GÀbor

CSALçDLçTOGATçS

°n zongorÀzni akartam,
de csak trombitÀjuk volt otthon,
az is az apjÀ¢. Valamelyik tüzoltÂ-
versenyen nyerhette, vagy a c¢ll´v´ld¢ben

siker¡lt eltalÀlnia egy elhangolt puskÀval?
Akkor m¢g mÀs idûk jÀrtak,
kevesebbet esett az esû, ¢s a napszem¡vegeket
sem kellett ennyire s´t¢tre k¢szÁteni,

mint manapsÀg. Ha j´tt a r¢szleges napfogyatkozÀs,
darabokra t´rtek egy s´r´s¡veget,
¢s azon Àt figyelt¢k a ritka

jelens¢get... A trombita? Nem mertem belefÃjni,
k¢sûre jÀrt, a szomsz¢dok biztosan Àt-
j´ttek volna panaszkodni. Az apja nagyon szigorÃ volt.

Benedek Szabolcs

A FURUNKULUS

K¢kessz¡rke ´lt´ny¢nek ujjÀn
m¢g f´lvarrva a mÀrka, a szÁn¢szkirÀly mandzsettagombon fityegû, drapp kartonra
nyomott k¢p¢t is csupÀn reggel t¢pte le. Az ing halvÀnylila, a boltosnû mutatta meg,
àmilyen frankÂ ez a szÁnÊ, û ugyan a tiszta feh¢ret vÀlasztotta volna, azonban amint
hozzÀillesztett¢k a zakÂhoz, az eg¢sz ¡zlet ´sszeszaladt. Hogy milyen nyakkendût
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nyomnak a kez¢be, mÀr nem is figyelte, az eladÂkislÀny k´t´tte meg, azÂta is Ãgy van,
az egyik v¢g¢t kell rÀngatni, hogy a fej¢t Àt tudja hÃzni rajta. Az ´v csatjÀn Playboy-
nyuszi, ´lt´zk´d¢skor jÂ szorosra vette, majd engedett belûle, mert egyszer valaki azt
mondta, hogy jobb, ha olyan k´nnyed, laza. àAz ilyenhez aztÀn Ãri cipû dukÀlÊ, az is
vilÀgmÀrka, fekete, csillogÂ, minden fordulÀsnÀl nnnny, nnnny, àmajd bet´rik, k¢tszer
f´lveszi, ¢s jÂ lesz, vagy kalapÀlja meg, persze Âvatosan, hogy a fest¢k le ne peregjen,
de bûrtÀgÁtÂ spr¢ is vanÊ. A zoknit rÀadÀsnak javasoltÀk, selyem, hogy legyen ilyen is,
otthon csodÀlkozott el, amikor kibontotta, j¢, ez meg hosszÃ szÀrÃ?

Az ajtÂf¢lfÀnak tÀmaszkodik,
vÀllÀn a barna oldaltÀska, az ÀllÀn kicsi karcolÀsok, haja illatos. Ahogy csapÂdik a len-
gûajtÂ, szemh¢ja meg-megrebben, a tenyere izzad, szorgalmasan mantrÀzza:

àNyugalom, nyugalom!Ê
àEzek is emberek.Ê
Beljebb hÃzza a lÀbÀt, most Ãgy Àll, mint a c´vek, lassan mÀr mosolyogni prÂbÀl,

mindenesetre bizakodÂn tekint szertesz¢t. Csak a fenek¢n fesz¡l az a valami, reggel
m¢g kicsi volt, eg¢sz kicsi. Az alsÂnadrÀgja alatti hûs¢gben biztosan megdagadt, nyÀ-
ron gyakorta megesik vele.

J´nnek az ¡gyfelek.
Sokan vannak, jÂ sokan.
Sz¢lesre tÀrjÀk a lengûajtÂt, mindk¢t portÀs f´ldig hajol, de csak egy pillanatra, az-

tÀn mÀris egyenes a derekuk: fogjÀk az ajtÂ k¢t szÀrnyÀt, biccentenek, elszÀntak, tud-
nak mindent, a k¢rd¢sekre mindig pontos vÀlaszt adnak. N¢melyik vend¢gen ugyan-
olyan ´lt´ny van, mint GulyÀs Benc¢n, a h´lgyek meg ä Â, hÀt azok igazÀn ig¢zûk!
(Ezek a kis koszt¡m´k a fekete harisnya f´l´tt ¢desdeden domborÁtjÀk a feneket, ha
enyhe terpeszÀllÀsban megÀllnak, az emberen borzongÀs fut v¢gig, most vagy nincs
rajtuk bugyi, vagy van, de az olyan tangÀs, hogy ne ¡ss´n Àt a szoknyÀn a vonala.)

Az egyik h´lgyvend¢g aztÀn mindent letarol. Elk¢pesztû! Mintha f¡gg´nyt viselne!
Oda se neki, lÀtszik a csipk¢s bugyi ä a feneke ugyan ÂriÀsi ä, a melltartÂ is ugyanaz
az anyag, ugyanaz a minta. Szûke hajÃ, piros ajkÃ, szorosan m´g´tte l¢pdelve egy-
szerre ´ten is kÁs¢rik, pedig nem is riszÀl. ForgolÂdik, ha szembûl jÂ alaposan odan¢-
z¡nk, a combja t´v¢n¢l talÀn szûrzet¢nek pÀr szÀla is lÀtszik.

GulyÀs Bence is jÂ alaposan odan¢z, egybûl tÂdul a v¢re, de most nem szabad, t´nk-
remegy a nadrÀg vasalÀsa.

àDe rohadt meleg van!Ê
A homloka gy´ngy´zik, a halvÀnylila ing alatt is csurog hÀtul a verejt¢k. (JÂ lenne

lekapni a zakÂt, akasztÂjÀba dugni a mutatÂujjÀt, hanyag mozdulattal a vÀllÀra dobni.)
Kicsit megtapogatja hÀtul a nadrÀgon Àt a dudort, àigen, ez azÊ, ha megnyomja,

fÀjdalmat ¢rez, ¢s k´r¡l´tte a bûr egyre kem¢nyedik.

Az a hang a telefonban
olyan kedves volt, frissen, ¡d¢n csengett, szÀz szÀzal¢k, hogy nem a fûn´kasszony, egy
titkÀrnû lehetett. Mintha nem is illene ide, àvagy ¢n vagyok ennyire szentimentÀlis?Ê,
¢s GulyÀs Bence tanÀcstalanul n¢zi a falon a plakÀtokat, az utcÀn mÀr lÀtta n¢melyiket,
´tsz´r ekkorÀban, de itt, bekeretezve, virÀgcserepek k´z´tt eg¢szen mÀshogy festenek.

A vend¢gek elvonultak az elût¢rbûl, az ¢p¡let most az û hangjukkal teli, a folyosÂ-
kon nyÁlnak ¢s csapÂdnak az ajtÂk, a s¡ppedûs szûnyegek nem tudjÀk elnyelni a meg-
annyi lÀbdobogÀst. Az egyik portÀs vissza¡lt a f¡lk¢be, a telefonkagylÂval a vÀllg´d-
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r¢ben a pultnÀl Árogat, a mÀsik ä a rÀdiÂtelefonos, fiatalabb ä tovÀbbra is ÀlldogÀl, tesz
n¢hÀny l¢p¢st ide-oda, rÀpillant GulyÀs Benc¢re is.

LegalÀbb lenne itt egy jÂ nagy virÀgÀllvÀny, amelynek a sz¢l¢re le lehet ¡lni, mint
od¢bb az ´bl´s fotel, ha addig elmegy, nem lÀtja, ha intenek.

S k¡l´nben is, azt mondtÀk, itt kell vÀrnia.
Az ÂrÀjÀra pillant, hÃsz perce Àll itt, ebbûl tÁz perccel elûbb ¢rkezett, most azonban

nem zavarja a vÀrakoztatÀs, csak az a baj, hogy a torkÀban dobog a szÁve ä s a nadrÀg
alatt is egyre f¡lled ä, az elûbb egy pillanatra az jutott esz¢be, hogy hagyja az eg¢szet,
¢s kiviharzik a lengûajtÂn, bÀmuljanak csak utÀna a portÀsok, az ¢p¡let el¢ negyed-
ÂrÀnk¢nt ¢rkezik a busz, a mostanit ¢ppen elcsÁphetn¢, csak az ablakbÂl n¢zne vissza
a park f´l¢ magaslÂ ¡vegpalotÀra.

àA legnagyobb gyÀvasÀg lenne ¢pp most megfutamodni.Ê
(Pedig jÂ lenne.)
F´lszisszen, a feneke nekinyomÂdott az ajtÂf¢lfÀnak.

V¢gre mÀr itt a BeÀcska,
nyilvÀnvalÂan û az, a hÀtsÂ ajtÂn l¢p be, GulyÀs Bence csak akkor veszi ¢szre, amikor
mÀr k´zvetlen¡l ott Àll mellette, harminc´t k´r¡li, k´z¢pmagas, bordÂ koszt¡m´s
(nem testhezÀllÂ), haja festett v´r´sesbarna, szempillÀja ¢gszÁnk¢k, k´rmei f¢nylenek,
ajkÀn ¢l¢nk rÃzs, orcÀjÀn k¢toldalt pÃder, fekete harisnya, kedves mosoly, kez¢ben
papÁrszalv¢tÀn s¡tem¢ny, hangja hatÀrozottan, dallamosan cseng:

ä JÂ napot, azt hiszem, ´n engem vÀr ä nyÃjtja a kez¢t, erûteljes, f¢rfias szorÁtÀsra,
a nev¢t mondja.

ä G... GulyÀs Bence ä hebegi GulyÀs Bence, ¢s m¢g hozzÀtenn¢, jÂ napot, de nem
teheti, mert BeÀcska mÀr indul is elûre, mondvÀn, k´vesse, az elsûre mennek.

A portÀs hangos csÂkolommal ¡dv´zli, k¢rd¢s¢re azt feleli BeÀcska, k´sz´ni sz¢pen,
finom volt, nem is bÁrta mindet megenni, uzsonnÀra jÂ lesz, mondja a portÀs ä a mobil
telefonos ä, ¢s BeÀcska riszÀlja a fenek¢t, ¢s GulyÀs Bence a nyomÀban, ha kicsit le-
maradna pÀr l¢pcsûfokkal, belÀtna a szoknyÀja alÀ, k´zben azon t´ri a fej¢t, mi az illem
ilyenkor, m´g´tte vagy mellette. A probl¢mÀt BeÀcska oldja meg, a l¢pcsûfordulÂban
megÀll, bevÀrja, k´sz´n a szembej´vûknek, utÀna azt k¢rdezi:

ä TÃl a nyaralÀson vagy m¢g elûtte?
ä ¹´´ ä feleli GulyÀs Bence, utÀna megrÀzza fej¢t: ä M¢g nem voltam nyaralni.

Nem is tudom, hogy megyek-e.
ä Ezek szerint otthon ¢rte a lev¢l ä vonja le a tanulsÀgot BeÀcska.
ä Igen ä vÀlaszolja GulyÀs Bence, de nem teszi hozzÀ, hogy az nem lev¢l volt, telefon,

àkedves nûi hang frissen, ¡d¢n csengett, szÀz szÀzal¢k, hogy nem a fûn´kasszony, egy
titkÀrnû lehetettÊ.

ä NÀlunk is sok most a munka ä magyarÀzza a BeÀcska, mik´zben mÀr a l¢pcsû
tetej¢n jÀrnak. ä °n sem tudtam m¢g elmenni szabadsÀgra.

àMilyen lehet, amikor ¢lvez?Ê
De jÂ most erre gondolni! GulyÀs Bence nem is hessegeti el a k¢rd¢st. Biztos nincs

rajta olyankor smink, talÀn Ãgy meggy´t´rtebb lehet az arca, fÀradt, szeg¢nyk¢m, a
lÀnynev¢t hasznÀlja, megesik, nincsen f¢rjn¢l, alkalmi kapcsolatok, n¢ha ¢ppen itt, az
irodÀban, lovaglÂpÂz a karossz¢kben, vagy f´lfekszik az asztalra, f¢lretoljÀk a szÀmÁ-
tÂg¢pet...

Beleborzong, nyÁlik az ajtÂ, idûsebb, szûke, ugyancsak festett hajÃ, termetes asz-
szonysÀg j´n el¢b¡k, kezet fog û is, a nev¢t mondja, de GulyÀs Bence nyomban elfelejti.
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ä Kicsit megvÀrakoztattam a fiatalembert ä szabadkozik nem tÃl erûsen BeÀcska ä,
de mÀr itt is vagyunk.

ä Akkor le¡lhet¡nk ä mondja a termetes asszonysÀg, ¢s a belsû irodÀba vezeti ûket,
nem csukja be maguk utÀn a bûrtÀmlÀs ajtÂt.

ä Foglaljon helyet ä mutatjÀk egyszerre, ¢s amikor GulyÀs Bence megk¢rdezi, hova,
egy¡tt felelik: ä AhovÀ jÂlesik.

Az ÁrÂasztal mellett kis hatszem¢lyes tÀrgyalÂasztal ä szûttes terÁtû, hamutÀlca, tÀlcÀn
poharak ä, k´r´tte elegÀns sz¢kek. GulyÀs Bence le¡l, elkezdi levenni a zakÂjÀt, aztÀn
¢szbe kap, ¢s visszacsÃsztatja a vÀllÀra. K´zben megk¢rdezik, k¢r-e ¡dÁtût, kÀv¢t, Às-
vÀnyvizet.

ä çsvÀnyvizet ä mondja GulyÀs Bence, ¢s BeÀcska Àtmegy a k¡lsû helyis¢gbe, hogy
egy müanyag flakonnal t¢rjen vissza.

ä K´szi, ¢n nem iszom ä mondja a termetes asszonysÀg, ¢s BeÀcska azt mondja, û
sem, az eb¢dn¢l mÀr el¢g folyad¢kot fogyasztott, Ágy aztÀn kizÀrÂlag GulyÀs Benc¢nek
t´ltenek.

Az ÁrÂasztal egyik fiÂkjÀbÂl
dosszi¢ ker¡l elû, BeÀcska belelapoz, GulyÀs Bence meglÀtja az ´n¢letrajzÀt, kÁs¢rûle-
vel¢t ¢s a tesztlapot.

Ahogy ¡l, ¢rzi, egyre jobban fÀj, ezen aggÂdni kezd.
PÀr pillanatig cs´nd van, BeÀcska gyors szemmozdulatokkal Àtfutja az ́ n¢letrajzot,

aztÀn bÂlogat, ¢s ÀtnyÃjtja a termetes asszonysÀgnak. Most a tesztlapot veszi a kez¢be.
ä Nna hÀt akkor, vÀgjunk bele ä n¢z GulyÀs Benc¢re.
Kez¢ben kicsit zizeg a papÁr, de nem tünik idegesnek.
ä Kielemezt¡k a vÀlaszait.
Hangja a tudÀs komolysÀgÀval cseng.
ä Igen ä mondja GulyÀs Bence, ¢s igyekszik nagyon kÁvÀncsi ÀbrÀzatot ´lteni.
ä Maga m¢g nem dolgozott sehol, ugye? ä k¢rdezi BeÀcska.
ä Nem ä feleli sebesen GulyÀs Bence. ä PÀlyakezdû vagyok.
ä Alkalmi munkÀkat sem v¢gzett?
ä Nem.
ä Csak mert Ãgy tudom ä ingatja a fej¢t BeÀcska ä, hogy az egyetem utolsÂ egy-k¢t

¢v¢ben a hallgatÂk egy r¢sze mÀr munkÀba Àll.
BeÀcska ekkor a termetes asszonysÀgra pillant, az is Àtfutotta mÀr az ´n¢letrajzot,

a tesztlapot k¢ri el.
ä Mert erre ma mÀr vannak lehetûs¢gek ä nyÃjtja Àt neki BeÀcska ä, nem Ãgy, mint

az ¢n idûmben... Ugyanis ¢n is ott v¢geztem.
ä Igen? ä mosolyog GulyÀs Bence, ¢s azt hiszi, most f´lvillanyozÂdott a tekintete.
PrÂbÀl Ãgy ¡lni, ne fÀjjon a dudor.
ä N¢zze ä mondja BeÀcska ä, az eredm¢nyei eg¢szen kitünûek.
GulyÀs Bence a szem¢t mereven BeÀcskÀra szegezi.
ä Elv¢gzett egy egyetemet, rÀadÀsul jeles diplomÀval, kitünû eredm¢nnyel Àllam-

vizsgÀzott, nyelvvizsgÀja van, ¢rt a szÀmÁtÂg¢pekhez... ä A termetes asszonysÀg is he-
lyeslûen bÂlint.

àEzt a c¢get csak nûk vezetik?Ê ä fut Àt GulyÀs Bence agyÀn.
ä SzÂval ä emeli f´l a hangjÀt BeÀcska ä, igazÀn b¡szke lehet magÀra, mert mindaz,

amit itt, ezen az egy oldalon elmond, igazÀn kivÀlÂ.
ä °...rtem ä mondja GulyÀs Bence.
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Ha hazamegy, elsû dolga lesz, hogy letolja t¢rdig az alsÂnadrÀgjÀt, ¢s megn¢zi a
fenek¢t az elûszoba ÀllÂt¡kr¢ben. Biztosan jÂ ronda.

ä Azonban ahogy a teszteredm¢ny¢t megn¢zt¡k ä ¢s BeÀcska visszaveszi a termetes
asszonysÀg elûl a lapot ä, Ãgy talÀltuk, mindezen tudÀsÀt ¢s ismereteit nem biztos, hogy
¢pp minÀlunk tudnÀ a legjobban kamatoztatni.

GulyÀs Bence nem mond semmit, pedig mind a k¢t nû tekintete k¢rdûn cs¡ng rajta.
ä Maga nagyon okos ä szÂlal meg a termetes asszonysÀg. ä De ugye, ¢rti?... Az ered-

m¢nyek mÀst is elmondanak.
GulyÀs Bence bÂlint.
ä N¢zze ä sz´gezi le BeÀcska ä, ¢n nem Àrulok zsÀkbamacskÀt. Ezt a tesztet direkt

az¢rt Áratjuk meg a jelentkezûkkel, hogy felm¢rj¡k, valÂban alkalmas-e arra, amire
jelentkezett. Nek¡nk ugyanis egy meghatÀrozott tÁpusÃ emberre van sz¡ks¢g¡nk.

àHa jÂl rÀ¡ln¢k a sz¢kre, lehet, hogy ki tudnÀm nyomniÊ ä ¢s GulyÀs Bence enyh¢n
f¢szkelûdni kezd.

ä A k´vetkezûk j´ttek ki magÀrÂl ä folytatja BeÀcska, megint kicsit zizegtetve a pa-
pÁrt ä: maga alapvetûen introvertÀlt ember. Ez r´viden azt jelenti, zÀrkÂzott ä GulyÀs
Benc¢re pillant. ä Fontosak ́ nnek az olyan emberi ¢rt¢kek, mint a szeretet, tisztess¢g,
becs¡let, hüs¢g. MunkÀjÀban Àllhatatos, kitartÂ tud lenni. Roppant figyelmes, segÁtû-
k¢sz, fog¢kony mÀsok ¢rz¢seire, probl¢mÀira. Mindez ä n¢z f´l megint BeÀcska ä na-
gyon sz¢p ¢s nagyon fontos dolog.

A termetes asszonysÀg egyet¢rtûn ingatja a fej¢t, BeÀcska mondja tovÀbb:
ä Azonban vannak olyan dolgok is, amelyek a mi szÀmunkra, eg¢sz pontosan, az

´n Àltal megpÀlyÀzott ÀllÀs tekintet¢ben sajnos negatÁvan hatnak. Eredm¢nyei alapjÀn
´n tÃlsÀgosan ÀlmodozÂ tÁpus, k´nnyen befolyÀsolhatÂ, nem el¢g karakÀn. Bizonyos
k¢rd¢sekben inkÀbb mÀsoktÂl vÀrja a d´nt¢st, ahelyett, hogy maga oldanÀ meg a prob-
l¢mÀt. Ugyanakkor, ¢ppen zÀrkÂzottsÀga miatt, nehezen teremt kapcsolatot az embe-
rekkel. Befel¢ fordulÂ, nem k¢pes meggyûzni mÀsokat, m¢g akkor sem, ha tudja, ma-
gÀnak van igaza.

BeÀcska leteszi a tesztlapot.
ä LÀtja ä mondja szelÁden ä, t¢nyleg ¢rdemes megÁratni ezt a valamit.
ä N¢zze ä teszi hozzÀ a termetes asszonysÀg ä, ez nem csak miattunk van. A maga ¢r-
deke is, hogy tudja, mire vÀllalkozhat, mi az, amihez adottsÀga, tehets¢ge van, hogy
hol tudja az ¢letben leginkÀbb megÀllni a hely¢t. Azt hiszem, ezeket nem Àrt az em-
bernek tudnia magÀrÂl. 

GulyÀs Bence szaporÀn bÂlogat.
Egyre inkÀbb fesz¡l az az iz¢. Gyülik benne a genny.
ä Mindig ilyen hallgatag? ä k¢rdezi a termetes assonysÀg, ¢s nagy k¢k szem¢t GulyÀs

Benc¢re sz´gezi. Most û is nagyon szelÁd.
ä HÀt ä mondja GulyÀs Bence, ¢s majdnem a f¡l¢ig hÃzza f´l a vÀllÀt.
ä Pedig igazÀn nem kellene. Maga nagyon okos. Ahogy a koll¢ganûm is mondta,

kivÀlÂ eredm¢nyei vannak. Nem szabad megijednie. Az ember legyen tisztÀban ´n-
magÀval. A k¢pess¢geivel. Tudja, mennyit ¢r.

ä Iggen ä mondja GulyÀs Bence, ¢s bÂlogat.
ä Nem is tudom, mi lenne a jÂ magÀnak ä gondolkodik el a termetes aszonysÀg. ä

N¢zett mÀr mÀst is?
ä N¢ztem ä ny´gi GulyÀs Bence. ä T´bbet is.
ä Nna ¢s? ä k¢rdezik azok, majdnem egyszerre.
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ä HÀt... majd eldûl... Majd ¢rtesÁtenek.
ä Ne vÀrja ki a dolgokat ä javasolja a termetes asszonysÀg. ä Menjen el¢j¡k. Biztos

van olyan ter¡let, ahol magÀra van sz¡ks¢g. Nem gondolkodott m¢g el rajta, mi lenne
a maga k¢pess¢geinek ¢s jellem¢nek a leginkÀbb megfelelû?

ä Dehogynem ä vÀgja rÀ GulyÀs Bence.
ä °n azt hiszem ä tünûdik el a termetes asszonysÀg ä, olyan munka valÂ magÀnak,

ahol le tud ¡lni egy irodÀban, mondjuk, a szÀmÁtÂg¢p mell¢, ¢s azon nyugodtan dol-
gozhat reggeltûl estig. Azt Árja, hogy ¡gyesen fogalmaz.

GulyÀs Bence bÂlogat.
ä SzÂval, nem kell idegeskednie, nincs sztressz sat´bbi. Amolyan adminisztratÁv fel-

adatok ezek. Jelent¢seket Árhat, kimutatÀsokat v¢gezhet ¢s Ágy tovÀbb. De ä a termetes
asszonysÀg f´lemeli a mutatÂujjÀt ä egy vÀllalat ¢let¢ben term¢szetesen ezek is roppant
fontosak.

BeÀcska egymÀs tetej¢re teszi a papÁrokat.
ä A helyzet az, hogy mi nem ilyen munkÀra keres¡nk embert ä jelenti ki. ä NÀlunk

ÀllandÂ a ny¡zsg¢s, a rohanÀs, folyamatosan csengenek a telefonok, lÀtta odalent,
amÁg rÀm vÀrt, hogy egyfolytÀban ¢rkeznek az ¡gyfelek, akikkel tÀrgyalnunk kell, meg
kell hallgatnunk az elk¢pzel¢seiket, ´sszevetni azokat a mieinkkel, egyezked¡nk, oly-
kor pattanÀsig fesz¡lt l¢gk´rben... Ide t¢nyleg k´t¢lidegek kellenek. Az ember itt Àl-
landÂ kihÁvÀsokkal Àll szemben, amelyeknek sajnos vagy nem sajnos, meg kell felelnie.

BeÀcska ¡lt¢ben kihÃzza magÀt, GulyÀs Bence csak most fedezi f´l a melle formÀit.
ä Ne haragudjon, de hÀt minek is ÀltatnÀnk magÀt?
Az asztal tÃloldalÀn mindketten felÀllnak, ¢s GulyÀs Bence is felÀll.
ä K´sz´nj¡k, hogy befÀradt ä nyÃjtja a kez¢t BeÀcska.
GulyÀs Bence a poharat n¢zi, azon tünûdik, megigya-e az ÀsvÀnyvizet, mert m¢g

bele sem kortyolt. AztÀn kezet rÀz BeÀcskÀval ¢s a termetes asszonysÀggal is.
A folyosÂra nyÁlÂ ajtÂig kÁs¢rik.
ä ViszontlÀtÀsra ä hangzik el egymÀs utÀn hÀromszor.
GulyÀs Bence az ÂrÀjÀra pillant. SimÀn el¢ri a buszt.
àAz istenit ä gondolja. ä Rem¢lem, nem kell majd f´lvÀgni?!...Ê

¹rk¢ny IstvÀn

A FOGAK DOLGA

BarÀtomat, a k´ltût, nevezz¡k VirÀgnak. Teljes nev¢n VirÀg BalÀzsnak. A fogorvosi
rendelû vÀrÂszobÀjÀban talÀlkozom vele. Neki egy alsÂ, nekem egy felsû zÀpfogam
¢rett meg a kihÃzÀsra. Nyomott ked¢lyhangulatban ¡l¡nk, nyelv¡nket rajta-rajtafe-
lejtve a fÀjÂs fogon, mely n¢hÀny perc mÃlva nem lesz mÀr a mi¢nk.

BarÀtom nagy müv¢sze a formÀnak, a rÁmnek ¢s a nyelvnek. VÀrakozÀs k´zben
anyanyelv¡nk sz¢ps¢g¢t dics¢rj¡k; legt´bb besz¢lget¢s¡nknek ez a tÀrgya. Van rÀ
idûnk, m¢g ´ten vÀrjÀk sorukat mielûtt¡nk.




