
Harmsziádák
.ávéház

Kedvenc kávéházam homlokzatát csúnyán megtépázta az éjjeli vi -
har. A napfénytető félig leszakadt, a teraszhoz láncolt székek szana -
szét hevertek, s a szél messzire sodorta a díszes cégér K betűjét:

„.ÁVÉHÁZ”.
A délelőtt folyamán szokásomhoz híven, gyanútlanul üldögéltem

a napon, a személyzet közben nagyjából rendbe hozta a károkat.
Már csupán a felirat árválkodott a K betű híján. A következőket
tapasztaltam:

A környéken sanda, leső tekintetű kalapos járólelők korzóztak fel
s alá, mindig ugyanazok, párban, egyforma ruhában, és mindannyian
csokifagyit nyaltak. A pincérek úgy tettek, mintha nem engem figyel-
né nek. Egy szürke öltönyös úr a szemközti asztalnál látszólag a
Magyar Újság hasábjaiba temetkezett, ám a lapokra vágott lukpáron át
mindvégig rám tapadt a szeme.

Kezdtem kényelmetlenül érezni magam.
Aztán az asztalomhoz telepedett egy férfi, és alattomosan rám ka -

csintva megkérdezte, hogy úgy általában mi történt mostanság a
nagy világban, mit hallottam, mit gondolok erről, és mit szólnak
mind ehhez az ismerőseim. Arra járt három középkorú pasas, és
közvetlen közelről többször is lefényképeztek, majd szó nélkül
odébb sétáltak.

Arra gondoltam, tudhatják, ki vagyok.
Ekkor jobbnak láttam, ha eljövök onnan, mire mindannyian va -

dul a nyomomba eredtek. Majd csak az átjáróházaknál, ahol órákig
bujkáltam, sikerült őket nagy nehezen lerázni végleg.

Sosem vagy egymagad

M. Kálmán részlegvezető-helyettest, eredményekben gazdag mun -
ká ját elismerendő, nyugdíjazása alkalmából a Magyar Juh- és Kecske -
te nyésztők Szövetsége (MAJUKESZ) egy ausztráliai kirándulással lep -
te meg.

A minibusz Perthtől délkeletre éppen a végeláthatatlan Vörös Si -
va tagon vágott keresztül, amikor M. megkérte a sofőrt, legyen szí -
ves, álljon már meg egy pillanatra, hogy ő leszállhasson, s végre,
egy szer az életben igazán egyedül lehessen. Az idős férfi, hóna alatt
Zeiss Icon Cortina márkájú antik fényképezőgépével és egy féllite-
res ásványvizes palackkal, nekiindult a sivatagnak. Úttalan utakon
bandukolt bele a nagy semmibe, ahova törékeny gyermekkora óta
mindig is vágyakozott. Bizonyos idő múltán egy nagytestű madárra
lett figyelmes, előkapta a kamerát és várta a kedvező pillanatot.

MÉNES ATTILA

1961-ben született Debre-
 cenben. Író, drámaíró.
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Amint így várakozott, hirtelen egy távoli alak tűnt föl a kereső jé ben.
„Azt a kurva…” — sóhajtott föl Majzik bácsi. Elbújni, elrej tőz ni már
nem lehetett, az ember egyre csak közeledett. Kezet ráz tak, s a nyug -
díjas a maga tört angolságával beszélgetést kezde ményezett. A szőr -
csuhás idegen maga is csak törte a nyelvet, ilyesformán jól elvoltak.
Búcsúzásnál Benedictus atya tudakolta, hogy „where are you from”.

— Hungary — hangzott a válasz.
— What a fuck — kiáltott fel meglepetten a misszionárius —,

me too.
Innentől már magyarul folytatódott a társalgás, majd illendően

elköszöntek, s mindenki ment tovább a maga útján. Már vagy het-
ven métert megtettek, mikor M. úr meghallotta a kiáltást:

— Na és melyik városból?
— Hát Kaposvárról — üvöltötte, ahogy csak bírta.
— Én is, én is! — lelkendezett az egyházfi, és futni kezdett Kálmá -

nunk felé.
Széles jókedvükben mindketten csapkodták a térdüket, majd

össze is ölelkeztek.
— És azt tetszett hallani, hogy a Félnótás Ferike múlt héten me -

gint hogy megverte a saját anyukáját részegen?
— Hát ezen már nem is csodálkozom — felelte a hittérítő —,

ennek egyszer még rossz vége lesz!
Egyik szavukat a másikba öltötték, s immár egymásba karolva, a

legjobb hangulatban indultak el a legközelebbi lakott település felé.

Bűn és bűnhődés

Azokon a rosszkedvű éjszakákon, amelyek során egyre csak régi
bű neit morzsolgatta, arra a meggyőződésre jutott, hogy önmagára
kirótt büntetésként feladja korábbi életét, és emberként leköltözik a
föld alá, a főváros alatt húzódó csatornarendszerbe.

Saját bizonytalan sejtésein túl, amelyek szerint odalent a bunker -
világítás tompa fényében, bűzben és mocsokban, csak úgy nyü -
zsög nek a hatalmas patkányok, és férgek, nem is beszélve azokról
a vérszomjas félemberi lényekről, akiknek szintén az ilyesfajta
létesítmények szolgálnak búvóhelyül, megguglizta a Fővárosi Csa-
tor názási Művek ügyfélkapcsolati irodájának telefonszámát.

Így egy, a sorsáról, eddigi életéről folytatott szokásosan keserű el-
 mél kedés utáni reggelen tárcsázta is a számot, a Blikk újságírójaként
mu tatkozott be, s engedélyért folyamodott egy helyszíni riport elké-
 szí tésére. Mások csak próbálgatják az életet, ő azonban már döntött,
tudja, mit akar; cselekszik, beszerzi a szükséges információkat.

A sajtóreferenssel történt eredményes egyeztetés után a következő
nap reggelén, egy osztályvezető és egy másik alkalmazott kíséretében
alászállt, hogy megismerje leendő otthonát, ahol is tétován, szívében
nem kevés csalódottsággal szembesült a ténnyel, hogy ami lent van,
ugyanaz, mint ami fönt, nagyjából rend, béke és nyugalom.
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Végül arra a következtetésre jutott, hogy jó, jó, történtek ugyan
dol gok a korábbi életében, elkövetett ezt-azt-amazt, de úgy vélte,
ezt már azért mégsem, ennél jóval csekélyebb büntetést érdemel.

Bábu

R. Gordon, a nyugalomba vonulás előtt álló Kossuth-díjas mély -
építő mérnök jelentkezett egy pályázatra, melynek mottója a követ -
kezőképpen hangzott: „Hogyha a nép infrastruktúrát akar, adjunk
infrastruktúrát neki!”

Pár bunkert, alagutat, felüljárót és katakombarendszert kellett meg -
tervezni, semmi az egész.

R. élete főművének képzelte ezt a feladatot, ami végül felteszi
majd az i-re a pontot. A gyerekek összedobják a Műszaki Egye te-
 men. A határidő napjának estéjén erősen gondolkodott a monitor -
nál, közben a remélt győzelembe vetett bizalom egyre fokozta ben -
ne a mámor borzongató előérzetét. Némi illetékes hátszél illatát is
érezni vélte halkan.

Pont, mikor küldte volna a cuccot, a monitor előbb cellulóz zöl -
den, majd lilán villódzott egy nagyot, annyit se mondott, hogy fa-
 papucs, a gép leállt. Deadline éjfél, már csak félóra. A szemközti fán
megszólalt egy csúfolódó madár, majomtradíció a rációóóóóóó, énekel -
te. Ez hozzám beszél, gondolta R. G.

Tárcsázta profi operátorát, aki azzal takarózott, hogy még hat hely -
re kell kiszaladnia, és csak akkor tudna éjfél előtt odaérni, ha bábu.

A tervezőzseni ekkor intelligens hangon egy bizonyos összeget
meglebegtetve nyomatékosította kérését, és lezárta a hívást.

Az, aki 23:47-kor megérkezett, alig hasonlított az operátorra. Mé -
ret arányos, tojásdadra esztergált fejű, sematikus vonásokkal fara-
gott tölgy. Az ízületek, a váll, a könyök, a derék, a térd, a bokák el-
vá lásánál kilátszott a sárgás-fehér gumimadzag, ami nyikorogva
tart és húrként megfeszül. Még valami kis furcsa fahangokat is kép -
zett a báb, nah-nah, jo-jo. A fürge ujjacskák végül is sikerrel jártak,
noha a hús-vér operátor nyilván gyorsabban végzett volna. A prof
23:59-kor a küldésre nyomott, és végül el is nyerte a meg bízatást.

Minden jó, ha a vége jó.

Abject

Hogyan keletkezik a szemét, miből lesz a kosz és a rút mocsok, ta -
lálgatják az emberek.

Nos, létezik egy elmélet, amely szerint minden hulladék és giz-
gaz már az Ősrobbanás (Big Boom) idején jelen volt az akkor még el -
ső másodperceit élő, fénysebességgel terpeszkedő univerzumban.
Ek kor persze még csak elemi, differenciálatlan minőségében beszél -
he tünk a szennyről, ami a világmindenség elképzelhetetlenül gyors,
fénysebességű tágulása során önmaga csekély számú alkotó elemei-
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