
Megálló
Ne haragudj, adnál tüzet? Kifogyott az öngyújtóm. Látom, te is le-
késted. Ez most egy darabig nem jön. Már ha egyáltalán jön a kö-
vetkező. Mert időnként kimarad. Azt mondják, hogy nyári menet-
rend. Meg tanszüneti nap. És ha megmutatod nekik, odaböksz a
táblára vagy a papírra az orruk előtt, hogy de mégis, akkor meg-
vonják a vállukat, hogy tényleg, kellett volna, aztán mégse jött, na
és? Nem ők tehetnek róla. Hanem a központ. És azoknak ők is hiába
mondják, nagyobb urak annál, hogysem meghallják. Az utas meg
nekik rinyál itt, hát mit csináljanak, de most tényleg, mondjam meg.
Én mondjam meg nekik.

És te mit csinálsz? Tanulni, az jó. Addig jó neked. És milyen nyel-
vet tanulsz? Mert a nyelv az fontos. Hogy megértesd magad. Én
tudok angolul, az alap, meg németül, még gimiből. Kicsikét spa-
nyolul és olaszul. Legalább nem adnak el. Mondjuk úgyis minden-
hol az angol kell, főleg, ha el akarsz menni. És már miért ne akar-
nál, nézz körül, mi maradnivaló van ezen? Ha bármi nemzetközit
szeretnél, természettudomány, vagy közgazdaságtan, a cikkeidet
végül úgyis angolul írod, angolul üzletelsz, hát próbálhatnak ezek
széllel szembe pisálni a némettel, de csak nekünk ver vissza a ké-
pünkbe, mert ők állnak feljebb.

Nem azért, én a németet is szeretem, Berlint imádtam. Voltam
ott egyszer egy hónapot, továbbképzésen. Azt se tudtam, hova kap-
jak, kultúra rogyásig, meg emberek, mindenféle náció, habzsoltam,
mint az egyszeri teve az oázisban. Egy évig abból éltem. A tudatból,
hogy voltam Berlinben. Hogy ott milyen jó. Hogy egyáltalán van
olyan hely ezen a retkes világon, ahol jó. Persze nekik is abból jó,
hogy lenyúlják a többi német tartomány pénzét. A házinénim leg -
alábbis azt mesélte. Egy nagyon édes középkorú nőnél laktam,
szingli volt, NSZK-ként kezdte, aztán átköltözött Londonba, aztán
az egyesülés után vissza Berlinbe. Akkor az ő pénze ott jónak szá-
mított, vett egy nagy lakást, azt részben kiadta, mindig ilyen ven-
dégdiákoknak, mint én. Hát ő mondta. De mi kit fosszunk ki? Hiá -
ba turkálunk egymás zsebében, úgyis üres. Ne haragudj, adnál egy
cigarettát? Látod, az enyém elfogyott, és itt még egy trafik sincs,
csak a puszta. Köszönöm, igazán kedves vagy.

Te mióta dohányzol? Nem, én később kezdtem, gimi vége felé,
annyi idős lehettem, mint te most. Egyszer leszoktam. Több mint fél
évre. Nagyon szerelmes voltam, megígértem a pasimnak. Ő nem
cigizett, nehezen viselte, hogy én igen. Persze folyton kijártam a
gangra, hogy legalább bent a lakásban ne legyen büdös, de így is
mindig húzta az orrát, szóval megígértem neki, hogy abbahagyom.
Abba is hagytam. Az volt a közös fogadalmunk, a megismerkedé-
sünk évfordulóján fogadtuk meg, hogy én leszokom a dohányzásról,

SZLUKOVÉNYI KATALIN

1977-ben született Győr-
ben. Költő, műfordító, kritikus.

137



ő meg keres fix állást, és utána feleségül vesz, mert lesz mire. Egy
jó félévig bírtam. Aztán ő valahogy sehol se találta azt a munkát,
mondjuk ebben az országban ez nem olyan baromi nehéz, de sze-
rintem nem is kereste túlzottan, én meg belefáradtam a nemdo -
hányzásba. Szilveszterkor buliztunk, rágyújtottam, akkor már kábé
lehetett tudni, hogy úgyis mindegy.

Te, ez a leszokás mekkora nagy trend mostanában! Értem én,
hogy az emberek figyelmét egy ideig leköti, ha valamit feszt nem
csinálnak, én is próbáltam, és tényleg lehet vele foglalkozni, meg
büszkélkedni, mint egy kölyökkutyával vagy egy új frizurával,
mindenki megdicséri. De mikor elfogyott az újdonság ereje, akkor
mihez kezdesz? Hova kapsz, amikor minden más borul? Van az a
vámpíros könyv, olvastad? Na, abban mondja a főszereplő csaj,
hogy ő max az egyik függőségét bírja egy másikra lecserélni, kü-
lönben nem megy a munka. Hát én is valahogy így működöm.
Ebből a szempontból közel mindegy, hogy cigarettának vagy is-
tennek hívod, csak néha segítsen át a nehezén, aztán a végén úgyis
belehalsz. Bár azt mondjuk föl nem érem ésszel, hogy az egyik dro-
got betiltjuk, a másiknak meg az önkormányzat rendezi közpénz-
ből a pálinkafesztivált. Titeket se irigyellek, itt kiigazodni, ezen a
szarkupacon, amit rátok hagyunk, büdös is, meg labilis, meg áta -
bota, meg rohad az egész, bár amúgy kellemes langymeleg, pont
mint egy trágyadomb.

A nagyanyám kertjében volt egy ilyen, komposztálónak hívtuk,
oda hordtuk kapáláskor a kihúzgált gizgazt, ebédnél a krumpli -
héjat, a maradékot. Gyönyörű gyíkok futkostak rajta, megleshet-
ted, ha bírtad türelemmel. Kiskoromban, nyáron órákig guggoltam
ott csöndben, vártam, hogy jöjjenek. És ha megjelentek, az micsoda
gyönyörűség volt! A nőstény, az mattbarna, mint a régi tejcsoki
vagy a föld, de a hím, az elképesztő, élénk smaragdzöld, és hihe-
tetlen kecsesek és fürgék mind a ketten. És milyen törékenyek!
Mondjuk akkor még volt időm várni a csodát. De akkoriban jött is.
Ritkán, de jött. És már akkor se számíthattál rá, hogy mikor fog, tuti
nem menetrend szerint érkezett, de legalább néha, mégiscsak. Mint
ez a fránya busz. Tessék? Nem, persze hogy nem gond, hívd csak fel
őket, hátha elvisznek. Értem én, hogy sürgős, így is van rendjén,
menjél, ha tudsz. Az ember úgyse oda jut, ahova indult, csak az a
fontos, hogy indulj el, különben sose jutsz sehova. Én még várok
itt egy darabig. Hátha.
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