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MILAN KLEČ

A KOR MÁNY
Évek kel ez elõtt a pá lya ud va ron is igen so kat it tam. Bi zony ez volt az utol só tá masz-

pon tom és a haj na li órá kig sem za var tak min ket, úgy hogy szo kás sze rint még csak pir ka-
dat fe le von szol tuk ha za ma gun kat. Több ször azon ban nem is men tünk ha za, és ak kor is 
így tör tént, ami kor azt hit tem, hogy majd egy kis sé a ba rát nõm höz búj ha tok, akit pár 
nap pal az elõtt is mer tem meg. Tökré sze gen kí sér tem el a bi cik lim mel va la ho vá a kül vá-
ros ba, a kis lány pe dig olyan ki áll ha tat lan volt, hogy az or rom elõtt vág ta be az aj tót. 
Csak azt kö szön te meg, hogy el kí sér tem és gon dol hat já tok, hogy egy kis sé sok kos ál la-
pot ba ke rül tem. És mi a fe né ket te het tem mást, mint hogy is mét a bi cik lim re hág tam és 
el te ker tem vis  sza a vá ros fe le. Ezt is egy kis sé csa ló dot tan tet tem és ta lán mind ezt ha mar-
já ban el fe lej tem, ha ve ze tés köz ben nem té ved tem vol na el. Ami kor va la men  nyi re már 
ma gam hoz tér tem, azt kel lett meg ál la pí ta nom, hogy bi cik lim mel ép pen a Szá vá nak haj-
tok. És ami kor azt mond tam, hogy fe lé je tar tot tam, azt akar tam el mon da ni, hogy an nak 
csak a má sik part ját is mer tem, per sze köz te ott volt az a bos  szan tó fo lyó és tény leg át ko-
zott volt a hely zet, ami kor az er dei út nak csak nem akart vé ge len ni. Nem ma radt más 
oko sabb vá lasz tás a szá mom ra, hi szen an  nyi ra ki me rül tem és min den bõl ele gem volt, 
hogy csak az ágy le be gett a sze me im elõtt, te hát egy ilyen han gu lat ban úgy dön töt tem, 
hogy át evic ké lek a fo lyón. Há tam ra ve tet tem a bi cik li met és be le gá zol tam a hi deg fo lyó-
ba. Hogy mi tör tént ez után, ar ra pe dig már egy ál ta lán nem em lék szem. A kö vet ke zõ, 
amit szin tén jól tu dok, az volt, hogy egy tel je sen üres szo bá ban tér tem ma gam hoz. Sem-
mi ér tel me le ír nom az ér zé se i met, mert elég gé is me re te sek, min den eset re pe dig nem 
va la mi kel le me sek. Nem tud tam, hol va gyok, ezért ös  sze szed tem min den erõ met, ezt is 
csak nagy ne héz sé gek árán, és az ab lak fe lé vet tem az utam. Kü lö nös csend ho nolt. Elõ-
ször a szom szé dos há za kat vet tem ész re. Va la hogy üres nek tûn tek elõt tem és még csak 
ak kor ju tott eszem be, hogy tény leg át gá zol tam a fo lyón. Va la hogy na gyon csu rom vi zes 
le het tem és fel lé le gez tem, hogy ezt csak a ter mé sze tes víz okoz hat ta. Kön  nyed be szél ge-
tés be ele gyed tem sa ját ma gam mal, mert ez zel a mód szer rel sze ret tem vol na le gyõz ni a 
fé lel me met, hi szen ki fa csart a tel jes el ve szett ség ér ze te. Ép pen er rõl volt szó, és pe dig 
szó sze rint. Az tán le fe lé ve tet tem a pil lan tá so mat és igen ke mé nyen meg kel lett ka pasz-
kod nom az ab lak pár kány ba. Két sé ge im vol tak azt il le tõ en, hogy jól lá tok-e, és nem 
akar tam, hogy az éle tem csak így tel jen el. Ott lent ugyan is az au tók nem ha lad tak, 
ha nem von szol ták õket, és egy bõl ké tel ked ni kezd tem ab ban, hogy ezt ami att ten nék, 
hogy ne ka var ják fel a port. Az egyik bolt ból ép pen ak kor lé pett ki egy fér fi, aki cso ma-
gok kal volt meg ra kod va. Druk kol tam ma gam nak, ami kor ki nyi tot ta az au tó ját és el ve-
szett ben ne, hogy be in dít sa a mo tort és így gá tat vet het gyöt rel me i nek. De csak a cso ma-
go kat tet te le, azt hi szem, hogy köz ben a pe dál ra lé pett, egyes be tet te vagy ho va a csu dá-
ba, mert va ló já ban nem tud hat tam, hogy mi rõl is van szó, és el kezd te óva to san tol ni az 
au tót az út tes ten és vég le tes fi gye lem mel so rolt be a sor ba, amely az út tes ten volt. És 
szin te majd nem ki dõl tem az ab la kon, mi kor fel fi gyel tem egy mo to ros ra. Bu kó si sak ja 
volt, meg olyan ne héz, mo to ros csiz má ja, af fé le ka bát ja és bõr nad rág ja, tel jes biz ton ság-
ban érez te ma gát, ám nagy mo tor ját nem ve zet te, ha nem tol ta. És ak kor a szem köz ti 
ol dal ról elõ szá gul dott egy bi cik li. Egy lány haj tot ta. Több vál tós bi cik li volt. Er re nem 
volt ne héz rá jön ni, an nak el le né re, hogy a tá vol ság elég gé szem be tû nõ volt. De is mer-
tem az ilyen bi cik li ket. A pe dált azon ban nem haj tot ta a lány, ha nem tol ta a bi cik lit, és 
azt elég gé gyor san. Hi he tet len volt az is, elõ re te kin tet tem, ami kor az uta sok az au tók 
után ro han tak, ami kor ben ne is ül het tek vol na. S eköz ben még a to lás ból se vet ték ki a 
ré szü ket segítõleg. Elõ zé se ket is lát tam. És kép zel he ti tek a za va ro mat. Ez nem volt va la-
mi kön  nyû és lá ba im szin te meg re meg tek. Sze me i met tel je sen le huny tam és az tán hir te-
len ki nyi tot tam, mert vál to zás ra szá mí tot tam. El len ben ilyen nem tör tént. Hisz el kép zel-
he ti tek a rám ne he ze dõ nyo mást és emel lett azt se tud tam, mi hez kezd jek. Az tán szi ré na 
hang já ra let tem fi gyel mes. Nem is ér de kelt, hogy mi lyen. Va jon a men tõ au tók, a rend õr-
ko csik vagy a tûz ol tók szi ré ná ja le het? Ar ra szá mí tot tam, hogy leg alább azok, akik a 
sze ren csét len ség el le ni küz de lem bõl ve szik ki a ré szü ket, ta pos nak majd a gáz ra. De, 
hogy a fe né be is, is mét té ved tem. A jár gány pi ros volt, te hát a tûz ol tó ké. A tûz ol tók tel-
jes le gény sé ge fúj ta tott a ko csi mel lett és tol ták azt. Ezt kö vet ték a töb bi men tõ au tók. 
Ret te ne te sen fül sü ke tí tõ szi ré ná zás hang ja hal lat szott, bor zal mas volt, ahogy tol ták és 
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le hú zód tak a jár dá ra. Va la hol nagy tûz ke let kez he tett, hisz an  nyi an sür gö lõd tek a mun ká-
ban. És az em be rek tel je sen ko moly arc cal fi gyel ték õket. Majd is mét le huny tam a sze-
mem és megint ki nyi tot tam, an nak re mé nyé ben, hogy ne tán fel is me rem, mi fé le té ve dés 
ré sze sé vé vál tam. Ám az ál la po tok nem ja vul tak. Még va la mi na gyon ös  sze za vart. Tel-
je sen ma ga mon kí vül vol tam. Mert hogy ha va la ho gyan ide jöt tem, ak kor el is kell, hogy 
va la hogy men jek. Ám nem tud tam, ho gyan is vi sel ked jem. Va jon pat tan jak a bi cik lim re 
és húz zak el eb bõl az át ko zott vá ros ból avagy tol jam a bi cik lit. Fut hat nék is mel let te, 
ez zel a gon do lat tal vi gasz ta lód tam, at tól függ, mi lyen se bes sé get sze ret nék el ér ni. Csak 
nem len ne sza bad fe lül nöm rá. Per sze a fel so rol tak kö zül mind egyik ér tel met len nek tûnt. 
A bi cik li az bi cik li és mind an  nyi an is mer jük a mû kö dé sét és hogy mi ként kell hasz nál ni. 
Az ju tott az eszem be, mi len ne, ha ki lu kasz ta nám a bel sõ ket, de ezt a gon do la tot is ej tet-
tem. Túl sá go san is erõt len vol tam bár mi hez. Mi cso da gon do kat si ke rült megint a nya-
kam ba varr nom. A bi cik lit egy sze rû en el is hagy hat nám és így fel ál doz nám, csak ment-
sem az ir hám eb bõl az el vi sel he tet len, négy fal kö zé zárt ság ból, amit tény leg így fog tam 
fel és se hogy más ként. In téz ked nem kel lett, hisz vi lá gos volt, hogy nem le het szá mí ta ni 
vál to zás ra. El hagy tam az üres szo bát és le men tem a lép csõ kön. Sen ki vel sem ta lál koz-
tam, ami jó jel nek tûnt ne kem, jól le het min den eset re úgy tet tem, mint ha sem mi fé le 
bo nyo da lom se tör tént vol na. Az is eszem be öt lött, hogy se hol sem mi nyo ma nem volt 
an nak, hogy tény le ge sen ho gyan is ér kez tem ide a bi cik lim mel. El len ben a bi cik li tény-
leg hû sé ge sen várt rám, amit csak ami att hang sú lyo zok ki, nem má sért, mert égett a 
lám pá ja. Ez szin tén nem volt össz hang ban sem mi fé le el kép ze lés sel, ame lyek ben ed di gi 
éle tem ben ré szem volt. A bi cik li lám pá ja ná lam ed dig csak ak kor égett, ha be volt kap-
csol va a di na móm, és min de nek elõtt ak kor, ami kor te ker tem a pe dált, úgy hogy egy kis sé 
se volt fur csa, hogy ha el va kí tott. És tel je sen re mény vesz tet ten ka va rod tam fel rá és rá ta-
pos tam a pe dál ra. Per sze sem mi kel le met len sé get se sze ret tem vol na okoz ni ma gam nak, 
ezért sze lí den tol tam és mel let te vi gasz tal tam ma gam, mi lyen jó, hogy nin csen csen gõm, 
mert min den bi zon  nyal csen get nék egyet.
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