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LACKFI JÁ NOS

Mí nusz öt szint
Ír ja Nemecsek Er nõ

Mí nusz 1.

Ezt meg kell ír ni, nem hi á ba let tem ír nok, olyan 
szak ma ez, ame lyet egyes egye dül csi nál nak, sen ki nem 
cso dál vagy di csér, de még csak nem is szid ér te, ahogy 
a ha lált meg ve tõ tûz ol tó kat, a te tõ fe dõ ket vagy a rend-
õrö ket. Egye dül va gyok, és meg vet ném én a ha lált, és 
len nék na gyon bá tor, de in kább még sem, mert olyan kor
min dig Anyu ka szo mo rú sza már sze mét lá tom ma gam 
elõtt, na gyon félt en gem, ez zel nem azt aka rom mon da ni, 
aka rom mon da ni, nem azt aka rom ír ni, hogy Anyu ka egy 
sza már len ne, nem, de hogy. De ami kor a su li val el men-
tünk az Ál lat kert be, hát a si mo ga tó ban ott volt egy ilyen 
sza már, egy na gyon hos  szú fü lû, na gyon bá na tos sza már, 
és min den ki a kü lön le ge sebb, ki sebb vagy ara nyo sabb, 
vagy ép pen egy szer re kü lön le ges, ki csi és ara nyos ál la to-
kat abaj gat ta, a szo mo rú sza már nak csak én ju tot tam, úgy 
túr tam be le a szõ ré be, ahogy Anyu ka ha já ba szok tam, és 
õ is pont úgy haj tot ta hát ra a fe jét, huny ta le göd rös, szo-
mo rú sze mét, jaj, de jólesik ez, fi am, tu dod, fáj a fe jem,
front van. (Nota bene, aki ír, min dig az a leg bát rabb, mert 
má sok he lyett csi nál meg olyas mit, amit azok nem mer-
né nek, de az tán el ol vas sák, és azt gon dol ják, hû, mi lyen
bát rak let tek tõ le. Lásd még Ver ne Gyu la!!)

Es te a te lek ha son lí tott ah hoz, ahogy meg szok tuk, csak 
az ös  sze tá kolt fa ke rí tés he lyett, ami bõl még tü zet is le he-
tett rak ni óva to san, most kör be volt vé ve vas pa lán kok kal, 
és moz du lat la nul áll tak oda benn a mar ko lók, amik nap pal
egy foly tá ban dol goz nak. A vas pa lán kok kö zött azért sze-
ren csé re volt egy kis rés, si mán be le he tett csus  szan ni, és 
nem sem mi, hogy a te lek most fény ben úszik, tény leg,
mint egy uszo da, ame lyi ket fén  nyel töl töt tek fel, pe dig
ed dig csak a két sar ki lám pa frö csög te tett va la mi vi lá-
gos sá got ide. Nem csak a fény mi att lát szott uszo dá nak, 
tény leg ki mé lyí tet ték, mint egy me den cét, most va gyunk
a mí nusz egye di ken, a föld szint alatt, a ten ger szint alatt. 
Ma nap ság a há za kat nem fel fe lé, ha nem le fe lé kez dik épí-
te ni, mint ha elõ re egy atom tá ma dás ra ké szül né nek, amit 
csak be ton si ló ban le het át vé szel ni, ki vé ve, ha az em ber
sváb bo gár, az egyed fej lõ dés csú csa, az ellenállóképesség 
cso dá ja, hol le szünk mi a nagy eszünk kel, mi kor ezek 
még min dig itt kolbászolnak, ha do ná szott Vitya bá biosz- 
órán egy gom bos tû re szúrt bo gár hul lá val.

Cse le még most is fel tu dott ka pasz kod ni a „me den ce” 
pe re mé re, ame lyik ré geb ben a te lek nek a szint je volt, de 
most ma gas ra ke rült, és elõ ad ta a mû so rát, ame lyet mind 
is mer tünk, és mind sze ret tünk, an  nyi ra, hogy már a mi 
mû so runk is volt tu laj don kép pen, bár me lyi künk el tud ta
vol na ját sza ni szó ról szó ra, csak per sze nem volt olyan 
csi nos és ki fe je zõ ar cunk meg hi gany moz gá sunk, mint 
a Cse lé nek, aki aikidóra jár, ezért mo zog olyan har mo ni-
ku san, úgy hogy még se tud ta vol na ezt meg csi nál ni bár-
me lyi künk úgy, ahogy a Cse le. De a Cse le meg csi nál ta, 
ta lán még a szo ká sos nál is job ban, ta lán ne ki is az járt az 
eszé ben, hogy utol já ra csi nál ja, ez nem le het igaz, Cse le,

utol já ra, Is ten ve led, Sza bó La jos, ég áld jon, an gya lok 
kí sér je nek uta don, ahogy a hit tan ta ná runk mon da ná.

El sõ je le net, Sza bó La jos a kony há ban, rik kan tot ta 
Cse le, és sze mét dör zsöl get ve be slat  tyo gott a szom széd
ház fa lá nak azon négy ze te elé, ame lyik csem péz ve volt, 
és tény leg kony ha le he tett va la mi kor, és Cse le, va gyis Sza-
bó La jos csí kos pi zsa má ban vi zet eresz tett a nem lé te zõ 
csap ból, hos  szan gar ga ri zált, ki mos ta a fü lét, fel tett ká vét
fõ ni, és bam ba kép pel le ro gyott a nem lé te zõ szék re, és 
egy nem lé te zõ asz tal ra tá masz tot ta ke zét. Re me gõ uj jak-
kal rá gyúj tott egy ci ga ret tá ra, ez iga zi volt, úgy lát szik,
Cse lé nek megint si ke rült csór nia az ap já tól, Sza bó La jos 
mé lyet szip pan tott a lé te zõ ci gi bõl, és szür csöl te nem 
lé te zõ ká vé ját, bam ba ar ca las san ként fel de rült, és a ci git
el nyom va, ká vét ki szür csöl ve át sé tált a szom széd szo ba 
ta pé tás négy szö ge elé. 

Má so dik je le net, Sza bó La jos té vé zik, je len tet te be 
Cse le, és már is csipszet ro pog ta tott egy nem lé te zõ zacs-
kó ból, pis  szen ve bon tot ta ki a lát ha tat lan do bo zos sört, 
meg húz ta, bü fö gött egyet, szid ta a ma gyar csa pa tot, az 
edzõ ket, az any ju kat, a jó édes, bü dös any juk nyá kos
vas kam pó ját, vagy va la mi ilyes mi. Cse le szá má nak csúcs-
pont ja még is az volt, ahogy át lé pett a vé cé be, a fal fe lé for-
dult, és iszo nyú vic ce sen mu tat ta, hogy húz za le a slic cét,
majd Sza bó La jos elé ge det ten nyög dé csel ve pi sált, ahogy 
a Cse le ap ja, míg vé gül meg for dult (Sza bó La jos, nem a 
Cse le ap ja), és mint va la mi kép zelt spricnivel, kör be fo rog-
va le lo csolt mind an  nyi un kat, és azt or dí toz ta: 

– Sza bó La jos te li be hugyoz ti te ket, arany gye re ke im!
És ek kor gló ria je lent meg a fe je kö rül, és azt hit tük,

cso dát lá tunk, de a gló ria ös  sze-vis  sza ke rin gett, kör be-
pász tá zott, és úgy a sze münk be vi lá gí tott, azt hit tük,
meg va ku lunk.

– Az anyá to kat, a jó édes, bü dös anyá tok nyá kos vas-
kam pó ját! – or dí tot ta egy re sze lõs hang, ezt, vagy va la mi 
ha son lót. A biz ton sá gi õr volt az, õ ha do ná szott a lám pá-
val, hát már ilyen is van itt?, gon dol tuk, és gyor san, sor-
ban ki slis  szol tunk a ré sen.

Mí nusz 2.

Ezek tény leg nem szõ röz nek, es kü szöm, bár es küd ni 
nem sza bad az ég re, mert az Is ten tró nu sa, sem a föld re,
mert az meg a lá ba zsá mo lya, mond ta a hit tan ta nár, ez 
ben ne van a Bib li á ban. Ezek tény leg egy egész szin tet
men nek le fe lé min den ál dott nap, ál la pí tot tuk meg, ami-
kor kör be jár tuk a vas pa lán kot, de alig lát tunk a ré se ken 
va la mit, csak sze le te ket, sze le telt lát vány, mint a pá ri zsi a 
bolt ban, le het egy ki csit több, húsz de ka, hu szon öt?

– Ezek nem cicóznak – mond ja Bo ka, és ha Bo ka azt 
mond ja, ak kor szent igaz. Egé szen kör be néz te a pa lán kot, 
a ma gas sá gát is meg sac col ta, és még a fog pisz ká ló ját is 
ki köp te, így csil la pít ja a ni ko tin hi á nyát, mert õ már erõs 
do há nyos, nem sem mi do log, per sze csak ak kor erõs do há-



51

nyos, ha erõ sen van do há nya, de ál ta lá ban gyen gén van 
el ereszt ve, most is, úgy hogy meg kér de zi:

– Nincs va la ki nek egy bláza? 
Cse le kel let le nül elõ vett egy szál lal, a máz lis ta, megint 

csórt az ap já tól, ha vol na apám, ha nem ment vol na el 
av val a kis ri he rong  gyal, ahogy Anyu ka mon da ná, én is 
csór hat nék tõ le, de hát el ment, na mind egy. Leg in kább 
Bo ka szív ta, de az tán kör be ad ta, én is úgy tet tem, mint ha
szív nám, azt ki a bál ták, tü dõzd le, Nemecsek, tü dõzd le, 
or dí tot ták, és le tü dõz tem, pe dig Anyu ká nak meg ígér tem, 
hogy nem ci gi zek, mert így kez dõ dik, elõ ször csak a 
ci gi, az tán a lá nyok meg a dro gok, meg ki tud ja még mi, 
el hagy ni a csa lá dot, le tü dõz tem, és a sze mem te le ment 
kön  nyel, pe dig nem vol tam szo mo rú, csak fi zi o ló gi á san 
vá lasz tot tam ki bi zo nyos ned ve ket, fi zi o ló gi á san, je gyez-
zé tek meg ezt a szót, mond ta Vitya bá tya bioszórán.

– Le kell jut nunk a mí nusz ötö dik re, akár él ve, akár hal-
va, a tû zön-ví zen át. En  nyi vel tar to zunk a te lek nek! Es küd-
je tek, fi úk! Íme a szent ke nyér! – Bo ká ban az a jó, hogy 
nemcsak sok kri mit meg misz ti kus fil met lá tott, de meg is 
jegy zi be lõ lük a du má kat, és vis  sza mond ja, én nem bí rom
Anyu ka szo mo rú te kin te tét, ne té vézz, kis fi am, ki szív ja 
az agya dat, majd meg né zünk va la mi szép, ré gi, fe ke te-
fe hér ma gyar fil met, úgy hogy csak éj sza ka szö köm ki 
né ha fil met néz ni, és ret te gek, raj tam ne üs sön.

És es küd tünk a szent ke nyér re, mind egy szer re rá tet tük 
a ke zün ket, és el is mé tel tük a má gi kus jel szót, ezt itt nem 
is ír ha tom le, mert tit kos, és a le írás tól el vesz ti az ere jét.
A le írás tól egyéb ként sok min den el vesz ti az ere jét, amit 
pe dig amúgy jó po én nak hin ne az em ber. A szent ke nyér 
pon to san úgy né zett ki, mint egy sze zám ma gos sze let, 
SESAMY SNAPS, ame lyik bõl há rom da rab hat van ki lenc 
fo rint ak ci ó san a su li kö ze lé ben, a Déemben, a ked ven-
cem, de Bo ka meg til tot ta, hogy mi is ve gyünk, ez szent-
ség tö rés len ne, csak õ ve het, és csak az es kü té tel hez. Most 
is szét tör del te da ra bok ra, min den ki nek ju tott, és meg kel-
lett vár ni, hogy el ol vad jon, aki ro pog tat ni mer te vol na, az 
kap egy maf lást Bo ká tól.

– De, de, de… hogy ju tunk át? – da dog ta Weisz, nem 
mint ha félt vol na, egyi künk se félt, ret tent he tet le nek vol-
tunk.

– Ott van a biz ton sá gi õr is – tet tem hoz zá, de én sem 
azért, mint ha fél nék.

– Zseb lám pá val – tet te hoz zá Kolnay, nem mint ha
fél ne.

– És pisz tol  lyal – tet te hoz zá bor zong va Ba ra bás, és 
sze rin tem mind meg bor zong tunk, nem mint ha fél nénk,
ha nem az iz ga lom tól, mert ez már kész kri mi.

– Ku tyá val õr zött te rü let – húz ta alá uj já val a Weisz a 
vas pa lánk ra ra gasz tott fel ira tot, nem mint ha nem lát tuk
vol na mind an  nyi an.

– Szét ve rem ezt a pa lán kot, gyá va ku tyák, és be me-
gyek egye dül – dü hös kö dött Ge réb, aki ben kön  nyen fel-
ment a pum pa.

– Sor sot hú zunk, és aki nek a rö vid jut, azt szé pen
beemel jük a pa lán kon, hogy fel de rít se a te re pet – mond ta 
Bo ka, és elõ hú zott egy gyu fás do bozt.

Per sze, hogy a Kolnay húz ta a rö vi det, min dig õ húz za 
a rö vi deb bet, rit ka sze ren csét len pa li, szin te saj nál tam, 
egész meg kön  nyeb bül tem, de az tán a Kolnay el rik kan-
tot ta ma gát:

– Köz le gény, vi gyázz!
Én, mint egyet len köz le gény, rög tön hap ták ba áll tam, 

és azt a pa ran csot kap tam, hogy de rít sem fel a te re pet 
oda benn.

– Igen is, de… – da dog tam.
– Sem mi de, le lép ni!
Se gély ké rõ en néz tem Bo ká ra, de õ fel húz ta a szem öl dö-

két, és már tar tot ta is a ba kot.
– A pa rancs, az pa rancs.
– Ez így igaz sá gos – tet te hoz zá Ge réb fe nye ge tõ en.
Egé szen do bo gott a szí vem, bár az min dig do bog, csak 

nem en  nyi re, ami kor fel hú zódz kod tam a Bo ka két te nye-
ré be áll va, és át néz tem a pa lánk fe lett.

Mí nusz 3. 

Teg nap már na gyon ké sõ volt, én meg úgy ki me rül tem, 
hogy a vé gét le se tud tam ír ni. A pa lán kon be lül, a ref lek-
to ros ve rõ fény ben vé gig kel lett oson ni a vé kony kõ pe re-
men, a mí nusz két szint mély sza ka dék part ján, és ne kem,
bár nem va gyok fé lõs, meg még min dig di rekt bá to rí tom 
is ma gam, de min den eset re tér iszo nyom van, és tu dom,
hogy nem sza bad le néz nem, vi szont nem tu dom meg áll-
ni, hogy le ne néz zek, mint ha va la mi von za ná a te kin te te-
met oda lent rõl, és olyan kor el szé dü lök, és meg ál lok és a 
pa lánk ba ka pasz ko dom, de a pa lánk ré se in a fi úk szi sze-
gik, hogy ne szó ra kozz már nemecsek, to vább, to vább, a 
bá dog bó dé hoz kell men ned, ab ban posz tol az a mocs kos
sze mét lá da, gye rünk, nemecsek, ne parázz, így szi sze gik, 
csu pa kis be tû vel.

Se élõ, se holt nem va gyok már, ahogy a bó dé hoz érek, 
nagy ne he zen be vac ko ló dom az ár nyé kos ol da lá ra, vég re 
úgy ér zem, nem lát sen ki, és a fi úk elõl is fe de zék ben 
va gyok, szép las san fel kú szom az ab la kig, és lá tom az õr 
fe jét a ké kes fény ben, az asz ta lán fé lig üres li te res üveg, 
a té vé ben meg egy fér fi és egy nõ vo nag lik, az tán már 
min den csu pa ró zsa szín meg szõ rös, és már nem iga zán
ér te ni, mi mi cso da, me lyik a pa si és me lyik a nõ, es kü-
szöm, srá cok, se hol egy ku tya, és tök ko pasz meg öreg, 
meg a ba ju sza is õszes, és olyan kö vér, hogy so ha nem 
ér ne utol ben nün ket, és úgy hor kol, mint egy ál lat, tel je-
sen be szí vott, egy sze rû en nincs is ma gá nál. És ami kor
ezt el mon dom a pa lánk ré sén át, sor ra ug rál nak be a fi úk,
elõbb a Bo ka, az tán az ös  szes töb bi, utol já ra Ge réb, aki 
csu pa izom, és min den tor na szak kör elõtt meg iszik egy 
po hár tö mény re ke vert szõ lõ cuk rot, mert az fel megy az 
iz ma i ba, és még erõ sebb lesz tõ le. Tisz ta sze ren cse, hogy 
be ug rál tak, kü lön ben hogy má szom én ki, nem va gyok
egy Ge réb, és szõ lõ cuk rom sin csen.

És ál la ti na gyot fo ciz tunk egy fé lig ki ivott ás vány vi zes 
mû anyag pa lack kal, a me ló sok hagy hat ták ott, a két ka pu
az egy más sal szem be for dult két gép nek a mar ko ló ja, 
na gyon ne héz volt be le ta lál ni, de leg alább kön  nyû vé de-
ni, mert en gem rög tön be rak tak a ka pu ba, a sin tér dög lesz-
 szen meg, nemecsek, véd jél, mi a szõr nek állsz ak kor a 
ka pu ban? A vé gén meg ki dur rant a pa lack, és pont en gem
tu dott el áz tat ni, ahogy ki véd tem, és úgy rö hög tek raj tam, 
hogy ös  sze-vis  sza gör nye dez tek, és végül is örül tem,
hogy ilyen vic ces fiú va gyok, csak fáz tam egy ki csit.

Mi kor már sen ki se bírt rö hög ni, ak kor mond ta a Cse-
le, hogy azt fi gyel jük meg, ahogy õ hol nap le smá rol ja a 
Déemeslányt, nyílt szí nen, a bolt kel lõs kö ze pén, ha még-
se mer né meg ten ni, mind egyi künk nek csór egy szál ci git,
nyu god tan szá mon kér het jük, de ha me ri, ak kor egy egész 
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do boz zal ös  sze do bunk ne ki. És ben ne vol tunk, bár én 
na gyon sze ret ném, ha õ vesz te ne, nem a ci gi mi att, mert 
azt nem bí rom, bár nem me rem be val la ni, és ha el árul já-
tok, le ta ga dom, ha nem a Déemeslány mi att.

Mí nusz 4. 

A har ma dik szint tény leg ki ma radt, nemcsak a nap-
ló ból, ha nem az éle tünk bõl is, teg nap ép pen csak kör-
be jár tuk a tel ket, mint a ku tyák, ami kor szag min tá val 
lát ják el, és kör be pi sál ják a te rü le tü ket, hogy min den
más ku tya érez ze, õk itt az urak, de nem pi sál tunk kör-
be sem mit. Ak ko ra iz ga lom volt, amit a Cse le mon dott,
hogy eszünk be sem ju tott pa lán kot mász ni, ro han tunk a 
Déem be já ra tá hoz, úgy csi nál tunk, mint aki csak ott áll 
és vár, igaz, so kan csi nál tunk egy szer re úgy, még is gya-
nú sak le het tünk, leg alább is na gyon néz tek min ket az ar ra
já rók, meg szit ko zód tak, hogy nem le het be jut ni a bolt ba.
Az az igaz ság, én nem na gyon lát tam sem mit, mert a 
Déemeslány pult ja ki csit ol dal tabb van, és az ak ci ós pla-
ká tok meg a ma gas ra fel tor nyo zott sam po nok és haj csa tos 
áll vá nyok mi att nem na gyon le he tett, és a töb bi ek is mind 
lát ni akar tak, az õ vál luk kö zött és fö lött és alatt tud tam
csak át les ni né ha. 

Én a Déemeslányról ezt so ha nem hin ném el, nem 
mint ha a Cse le ha zud na, ha to vább mond já tok ne ki, hogy 
én ilyet mond tam, ak kor le is ta ga dom, mert ilyet tény leg
nem mond tam, aki azt mond ja, mond tam, ép pen az ha zu-
dik. Ez zel per sze nem azt aka rom mon da ni, hogy ti ha zud-
tok, nem is is mer lek ti te ket. Vi szont a Déemeslány egy 
an gyal, na nem angeológiai szem pont ból, mert úgy néz ve,
mond ta a hit tan ta ná runk, az an gya lok nak nin csen em be ri 
tes te, se nem fér fi ak, se nem nõk, a Déemeslány vi szont
iga zán nõ a kör me he gyé ig, amely hal vány li lás gyöngy-
ház ár nya lat tal van lak koz va, né ha ezüst me tál hal vány ké-
ken vagy meggybordó ala pon ki csi fe hér pöt  työs re, ezt 
tu dom, mert ami kor sze zám ma gos sze le tet ve szek, és 
vis  sza ad ja a pénzt meg a blok kot, min dig a ke zét né zem,
min dig csak a kör mét, ha a sze mé be ta lá lok néz ni, min dig 
el ka pom a sze me met, pe dig lá tom, hogy rozs da bar ná ra 
vagy oranzsra vagy hal vány li lá ra van ár nyal va az is, és 
leg alább har minc nyolc szá za lék kal dú sabb a szem pil lá ja, 
de olyan ez, mint a mí nusz ötö dik szint, hogy nem bír az 
em ber nem le néz ni, ha meg le néz, ak kor el szé dül, és meg 
is kell ka pasz kod nia a pult ban és még in kább ez van, ha a 
hal vány li lás gyöngy ház szín vagy ezüst me tál hal vány kék 
vagy meggybordó szá já ra né zek, a ki vil la nó fo gak ra, és 
a köz tük tá ton gó mí nusz öt szint mély ség re. És ami kor
be fa lom a ti los sze zá mos sze le tet, ret teg ve, ne hogy meg-
lás sa va la ki, aki be köp ne a Bo ká nak és vé gem len ne örök-
re, ak kor a Déemeslány rú zsá nak az ízét ér zem, a szent 
ke nyér ízét, a til tott gyü mölcs ízét, gye re kek, a sze re lem 
élet ta ni fo lya mat, ké mi ai ve gyü le tek idé zik elõ, mond ta
Vitya bá tya bioszórán, ti most csu pa for tyo gó lom bi kok 
vagy tok, a sze re lem ké mia szer tá rai mind an  nyi an, ó, bol-
dog fiatalság!, Vitya bá tya né ha tény leg nem tud ja, mi ket
be szél, ugyan, hol a bol dog ság mos ta ná ban?

Mint ha egy sze zám ma gos sze let éles, szi lán kos da rab-
ja akadt vol na a tor ko mon, ami kor ma ga san a fe jem fe lett
a Bo ka azt mond ta, gye re kek, ez meg csi nál ta, Cse le pe dig 
vi gyo rog va jött ki a Déembõl, és ro han tunk lé lek sza kad va 
a te lek fe lé, és köz ben a Cse le el li heg te, hogy és ak kor 

meg kér dez tem, kis as  szony, va jon ezek nek a rú zsok nak 
íze is van, meg le het-e kós tol ni netántán, a Cse le rop pant
ele gán san tu dott fo gal maz ni, mond ta is a ma gyar ta nár, 
Cse le, be lõ led dip lo ma ta lesz, meg eszem a ka la pom, ha 
még se. Szó val meg kós tol hat nám-e, csak hogy tud jam, 
aján dék ba ven ném, és sze ret ném érez ni az ízét, a ma gáé
pél dá ul, ha nem csa ló dom, tisz ta man du la, a hó fe hér man-
du la tej fris ses sé ge, elég jó az or rom az ilyes mi hez, de 
el len õriz nem kel le ne, ha meg bo csát, és át ha jol tam a pul-
ton, és a Déemeslány meg le pe té sé ben le huny ta a sze mét,
tud já tok, mint a fil mek ben, meg lep te, hogy va la ki ilyen 
ér zé ki en csó kol, mint én, és ahogy tá vo lod tam tõ le, ott 
állt, szá já ra ta pasz tott kéz zel, ámul va, és a töb bi ve võ is 
ámult, és az ál ta lá nos ámu lat kö ze pet te ki tán col tam a bolt-
ból, olyan volt, mint ha egy for ma gya kor la tot mu tat tam 
vol na be, gye re kek, ilyen az aikido, az el len fe let a sa ját
moz du la tá ba be le vitt ener gia fel hasz ná lá sá val tes  szük 
ár tal mat lan ná. 

És nem em lék szem, ho gyan re pül tünk át a pa lán kon, 
ho gyan sza lad tunk le a mély ség nek tá masz tott lét rán, 
csak azt lá tom ma gam elõtt, amint Ge réb fel sza lad az 
egyik gép vég te len hos  szú, csi ga me ne tes fú ró fe jén, ha 
mind egy más nya ká ba ál lunk, mint a far ka sok a ma la cos 
me sé ben, ta lán ak kor se ér jük fel, de Ge réb fel sza ladt raj-
ta, és ámu la tunk ra kü lön fé le len gé se ket és trük kö ket mu ta-
tott be a ma gas ban, mint va la mi lég tor nász. Taps vi har ban 
tör tünk ki, és új ra mi énk volt a te lek.

És le ül tünk a mí nusz ne gye dik szin ten, mint va la mi 
beton-Grand Ca nyon mé lyén, kö rü löt tünk több em ber
ma gas va sak me re dez tek, kör be ado gat tuk a ci ga ret tát, 
Cse le gyõ zel mé nek ci ga ret tá ját, ha Bo ka kér te, nem mert 
nem ad ni be lõ le, plá ne most, hogy tud ta, hogy tud juk,
hogy van ná la, hi szen mi vet tük ne ki, mi dob tuk ös  sze 
ne ki, rá is ment a zseb pén zem ma ra dé ka, most hó nap 
ele jé ig nem tu dok majd sze zám ma gos sze le tet ven ni a 
Déemeslánytól, van per sze több lány is a Déemben, de a 
töb bi nem ér de kes. Bár csak le tud nám ír ni, mi ért nem, de 
hát a be tûk min dig a leg fon to sabb kor fog ják me ne kü lõ re, 
el slis  szol nak szép sor ban. És most az egy szer örül tem a 
ci ga ret tá nak, mert így csak a füst tõl sír tam, sem mi más tól,
és a fi úk nem is csú fol tak, már hoz zá szok tak, hogy nem 
bí rom, á, a nemecsek csu pa kis be tû vel, az egy nyám nyi la, 
azt meg iga zán sen ki se tud hat ja, õk sem, nin csen a hom-
lo kom ra kiplakátolva, hogy be lül ép pen a Déemeslány jár 
a fe jem ben.

Nem tud tuk még, mi vár ránk hol nap, az em ber so se 
tud ja, mi vár rá hol nap. Né ha sze ret ném tud ni, mi vár rám 
hol nap, kell-e ké szül ni, fo gok-e fe lel ni, sok kal ke vés bé 
stra pál ná ma gát az em ber, ha tud ná, mi kor kell ké szül ni, 
mi kor nem, sok kal több idõ jut na fon tos dol gok ra, de per-
sze le het, hogy egy idõ után unal mas len ne, ha foly ton
pon to san tud nánk, mi vár ránk hol nap.

Mí nusz 5. 

Ma tény leg úgy tó dul tunk a te lek hez, mint ha a sa ját
tu laj do nunk ba men nénk, a mí nusz ötö dik szint, az már 
nem sem mi, el ér tük a mély sé gek mély sé gét, és meg tar tot-
tuk a tel ket, min den éj sza ka bir tok ba vet tük, min den éj sza-
ka a mi énk volt. Va la mi nek vé ge ez a mai nap, és va la mi 
más nak a kez de te, el ju tot tunk a leg mé lyebb pon tig, és 
most már fel fe lé épül majd a ház, a mi há zunk, öt szint 
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mély ga rázs és tíz eme let szál lo-
da, el in du lunk fel fe lé, cél a csil la-
gos ég. Meg vol tunk bo lon dul va, 
még gyor sab ban le ér tünk, mint 
teg nap, pe dig szé dí tõ en in ga do-
zott már a vas lét ra, mint egy híd 
a lég ör vény ben, az interneten lát-
ni kli pe ket, ahogy egy ame ri kai 
híd vo nag la ni kezd, és be le do bál-
ja az au tó kat a víz be, az tán le sza-
kad, ki len gett alat tunk, akár egy 
tró pu si füg gõ híd, és mász tunk
le fe lé raj ta, mint a benn szü löt-
tek, akik tel je sen ott hon ér zik 
ma gu kat a dzsun gel ben.

A ta laj le ér ve ki csit bi zony ta-
lan nak tûnt, de nem tö rõd tünk 
ve le, ro han tunk, mint a benn szü-
löt tek, és csak né hány lé pés után 
esett le, hogy csap dá ba ke rül tünk, hogy süp ped a lá bunk
alatt, hogy már tér dig va gyunk ben ne, és ki tud ja, nem 
me rü lünk-e to vább is, ki tud ja, mi lyen mély ez a friss 
be ton-ágy, ami re nem szá mí tot tunk, és in di án csa ta ki ál-
tá sa ink rög tön el hall gat tak, a mély csönd ben csak a kin ti
for ga lom, és a cup pog va sül  lye dõ lá bak kí sér te ti es za ja 
hal lat szott. Ge réb ek kor pá nik ba esett, min den ere jé vel 
ver gõd ni kez dett, mint egy víz be esett légy, és köz ben 
egy re job ban sül  lyedt, és egy re két ség beeset ten ver gõ dött, 
és lát ni le he tett, hogy itt õ is hi á ba olyan erõs, ami lyen, ez 
a sül  lye dés mind nyá junk nál erõ sebb. És eszem be ju tott,
hogy Ame ri ká ban a maf fia így tün te ti el ál do za ta it, él ve 
bezuttyintja õket a fel hõ kar co lók be ton já ba, ahol so ha sen-
ki nem akad hat rá juk, és eszem be ju tott Anyu ka szo mo rú 
te kin te te, és sír ni tud tam vol na, és sír tam is, de ha va la ki-
nek el mond já tok, le ta ga dom.

És ak kor mint ha áll ba vág tak vol na, pe dig nem volt 
ott sen ki, aki nek bu nyóz ni lett vol na ked ve, va la mi szin te 
kényszerített, hogy fel emel jem a te kin te tem a mí nusz öt 
eme let ma gas ba, és va ló ban, õ ott állt a ref lek tor fény ben, 
ki ter jesz tett kar ral, mint egy an gyal, tud tam, azért jött, 
hogy meg ment sen min ket, és fel ki ál tot tam:

– A Déemeslány!
Bo ka vi szont rám üvöl tött, hogy nemecsek, te tel je sen 

be kat tan tál, so ha en  nyi re kis be tû vel még nem mond ta
azt, hogy nemecsek, olyan ki csi volt már, mint a tan köny-
vek ben a láb jegy ze tek, ki lenc pon tos vagy nyolc pon tos 
be tû mé ret, nemecsek, ne ked most is a Déemeslányon 
jár az eszed, azt hi szed, nem tu dom, hogy sze zám ma gos 
sze le tet ve szel sti ká ban, és ami kor az ap rót vis  sza ka pod, 
hoz zá ér az uj jad az uj já hoz, ezért még szá mo lunk, ez 
szentségtörés…

De ek kor tor ká ra forrt a szó, és bá mul ta õ is a je le nést, 
a töb bi ek kel együtt, mi re meg örül tem, hogy még sem õrül-
tem meg, hogy még is el jött az an gyal, és most már õk is 
meg ér tik, de az an gyal el kez dett mi fe lénk mu to gat ni, és 
egy sze ri ben meg je lent mel let te még va la ki, egy biz ton sá-
gi õr, de nem az öreg va racs kos, akit lát tam, ha nem egy 
fi a tal és iz mos pa sas, amen  nyi re lát ni le he tett, mint ha 
va la mi film bõl lé pett vol na elõ, és üvöl te ni kez dett, és 
le adott pár lö vést a pisz to lyá ból, és kis hí ján be pi sál tam, 

egész el er nyedt a szo rí tó iz mom, ahogy az üvöl tés és a 
lö vé sek hang ja ide-oda pat to gott a be ton tek nõ ben, ami 
va la ha a te lek volt, a mi tel künk.

– Ezt meg ke se rü li tek, bü dös, tet ves ro ha dé kok, ki cser-
zem a bõ rö tö ket, szú nyog há lót csi ná lok be lõ le, meg fog-
tok dög le ni mind egy szá lig, mint a pat ká nyok, az anyá tok
se sír majd utá na tok, azt se tud ja, hol ke res sen.

És lát tam a töb bi ek ar cán a ré mü le tet, nem mint ha
nem let tek vol na bát rak, de ilyen kor még a film hõ sök is 
meg ijed nek, meg kell ad ni, az a fi a tal biz ton sá gi õr is sok 
ak ció fil met lát ha tott már, és jól meg is je gyez te a szö ve ge-
ket, mert fej bõl tu dott egy cso mót idéz ni, az an gyal pe dig
szin tén nagy té vé né zõ le he tett, mert büsz kén rá fo nó dott a 
fi a tal biz ton sá gi õr iz mos alak já ra, mint egy film hõs nõ, a 
fic kót va ló szí nû leg az öreg he lyé re ve het ték fel, rá jöt tek, 
hogy pi ás, vagy csak ép pen most nem õ volt a so ros, ezek 
ta lán vál tás ban dol goz nak, és ek kor ma gam is meg döb ben-
tem azon, amit sut tog tam:

– Vé ge, meg állt a sül  lye dés! 
El ké ped ve for dul tak fe lém a töb bi ek, le néz tek a lá buk-

ra, rá jöt tek, hogy iga zat mon dok, és hogy comb kö zép nél 
tény leg nem me rü lünk to vább, az tán megint rám bá mul-
tak, a sze mük ben most elõ ször lát tam ki ír va azt, hogy 
NEMECSEK, így, csu pa nagy be tû vel, Bo ka pe dig ki ad ta 
a pa ran csot: 

– Has ra, laposkúszás a lét rá ig!
Mind en ge del mes ked tünk, és mint egy Normandiában 

part ra szállt kü lö nít mény, ha son ver gõd tünk el a pár 
lé pés re ál ló lét rá ig, a ru hánk nak vé ge, lát tam Anyu ka 
sí rós te kin te tét, hol jár tál, kis fi am, tu dod, mi be ke rül ez 
nekem?, a be ton jó vá te he tet le nül szét mar min den szö ve-
tet, és csúsz kál va ka pasz kod tunk fel fe lé a lét rán, ta szi gál-
tuk fel fe lé egy mást, mí nusz öt eme let mély bõl fel, fel a 
csil la gos égig, és a fi a tal, iz mos biz ton sá gi õr vissz han go-
san rö hö gött, rö hö gött a csa ta ko san to lon gó csür hén, és 
ne ve té sé be egy má sik, csi lin ge lõ ka ca gás szö võ dött, igen, 
a Déemeslány mu la tott raj tunk, ott áll tak, szõ ke és fe ke te 
an gyal, a fe ne ket len mély ség part ján, és ki rö hög tek min-
ket, és megint úgy érez tem, hogy egy sze zám ma gos-ka ra-
mel lás sze let éles da rab ká ja akad meg a tor ko mon, mint 
egy üveg szi lánk.


