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KUKORELLY END RE

Jó, rossz, sem mi, egész
Volt egy bi cik link, ’56-ban hagy ta a sze nes pin cénk ben az uno ka bá tyám.
Az zal ke re ke zett Pes tig Boconádról, aho vá ki vol tak te le pít ve, részt vett az ese mé nyek-

ben, a ha tár zá rás elõt ti utol só pil la nat ban le lé pett Né met or szág ba.
Szép, nagy da rab, mas  szív, ne héz, ne héz kes, öreg bi cik li, ki vit tük a te lek re, az zal jár-

tam bolt ba.
Át ke re kez tem a dû lõ úton Bu da ka lász ra, hoz tam kris tály vi zes üveg ben ivó vi zet meg 

min den fé lét, amit kel lett.
Zöld szí nû üve gek, csi nos, krém szí nû por ce lán  csat tal.
Le ke re kez tem a Du ná hoz, a bá nya ta vak hoz, dél után men tem fo ciz ni.
Min den ki bi cik li zett, ezer ki lenc száz hat va nas évek.
Volt a te le pen egy Moszk vics meg egy Pobjeda.
Szem ben ve lünk la kott a Hosek úr, a haj da ni Han gya-szö vet ke zet épü le té nek pin cé-

jé ben.
Hosek va la ha hi va tá sos ver seny zõ volt, ke rék pá ros, õ re pa rál ta Szentistvántelep bi cik-

li je it, az enyimet is.
Va gyis a mi énk, csa lá di bi caj, vi szont én hasz nál tam leg több ször, egész nyá ron brin-

gáz tam.
Te le volt a mû he lye kü lön bö zõ ál la pot ban le võ bi cik li vá zak kal, egyi ken ke rék, má si-

kon sem mi, egy tel je sen föl sze relt ver seny ke rék pár, az ös  szes stá di um.
Min den fiú bi cik li vel jött ki a pá lyá ra, ki vé ve a Jankovits Ban dit, õ fut va ér ke zett a 

te lep vé gé tõl, és mi kor vé get ért a fo ci, fe lénk int ve ha za fu tott.
Sö tét volt már, azért hagy tuk ab ba, mert nem lát tuk a lab dát.
Egy-két va do na túj gép is, a De li La cié, lám pa, kis bõr szerszámostáska, mû kö dõ ké zi-

fé kek, vál tó, ezt bá mul tam só vá rog va, va la hogy biz tos vol tam ben ne, hogy ne kem nem 
lesz ilye nem, ilyen mû kö dõ-ké zi fé kes, ami re rá le het csat la koz tat ni a pum pát.

1995. jú ni us ele jén egy év re Ber lin be köl töz tem.
A Halensee kör nyé kén lak tunk, S-Bahnnal jár tam ha za, föl a lép csõn, a vas úti hí don 

át, pár lé pés a Storkwinkelig.
Egyik nap, ahogy a gyors vas út lép csõ jén föl sza lad va a híd ra for dul tam, ész re vet tem, 

hogy egy va do na túj, szuperjó bi cik li van a híd kor lát já hoz la ka tol va, egy U ala kú fém-
rög zí tõ vel.

Lám pa, kis szerszámostáska, mû kö dõ ké zi fé kek, vál tó, min den fé le.
Job ban mond va nem azt vet tem ész re, hogy ott egy bi cik li, ha nem hogy már leg alább 

két nap ja van ott.
Más nap di rekt ar ra men tem, tet tem né mi ki té rõt, hogy meg néz zem, mi a hely zet.
Sem mi vál to zás, mint ha más képp áll na, meg dõl ve, va la ki meg pró bál hat ta le szed ni 

on nan, vagy pá rat be le rú gott szó ra ko zás ból.
Kö vet ke zõ nap is meg néz tem, hát ezt, nincs me se, itthagyták.
Az tán egy hét re el utaz tam Ber lin bõl, ki ment a fe jem bõl, de ha za fe lé, a 

Kurfürstendammon eszem be vil lant, és di rekt egy meg ál ló val elõbb száll tam le a 
129-es busz ról.

Ott volt a gép.
Po ros bõr nye reg.
A lám pa hi ány zott ró la.
A tás ka is.
Õsz lett, tél, ha ar ra jár tam, nem vol tam ké pes le be szél ni ma gam, hogy meg ne néz zem.
Las sacs kán min dent le szed tek ró la, csak a váz ma radt.
A kö vet ke zõ nyár ele jén, ké szül tünk ha za, ahogy utol já ra át si et tem a hí don, nem tud-

tam meg áll ni, hogy ne áll jak meg elõt te.
És ne érint sem meg.
Ez így kis sé ér zel gõ sen hang zik, nem is tu dom, ho gyan hang zik, de hát igen, ér zel gõs 

is, azért hang zik ér zel gõ sen, mert ér zel gõs.
Még an nál is bru tá li sabb, nosz tal gi kus.
Fo gom a bi cik li vá zat, ré mes, ki csit meg rá zom, hát ha le jön on nan, vagy va la mi lesz, 

nem jött le, nem lett sem mi, mi lett vol na, erõ sen tar tot ta az U-lakat.
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Két év múl va, Ber lin ben jár va el men tem a Storkwinkelhez, a la ká som elé, csak úgy.
Sír ni.
Föl há bo rod ni.
Azért, mert most már va la ki más la kik ott, az én la ká som ban.
Az én la ká som.
Le száll tam a busz ról, a híd in nen sõ ol da lán.
A bi cik li mi att.
Nem volt ott a váz.
Sem mi.
Mi lett vol na.
Nem sem mi, mert az U-lakat meg volt.
En nek tíz éve.
Pár hó nap ja megint meg néz tem.
A la kat meg van.
Med dig bír ja egy ilyen la kat?
Ki, med dig?
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