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Az én hibám

Krokodil
Sosem voltam egy beach boy, mondja Frank, de fanyar, rosszkedvű, szinte bocsánatkérő 
mosolya árulja csak el igazán, hogy a strand tényleg nem az ő terepe. Akkor talál csak ma-
gára, amikor megbontja az első üveg sörét.

A gyerekek önfeledten pancsolnak, jól érzik magukat a felnőttek is, sokáig senki nem 
veszi észre, hogy egy krokodil úszik egyenesen a nagymama felé. Először a kis David 
kezd el csapkodni és visítani, de senki nem figyel rá. Aztán a parton hűsölő Frank kap 
észbe, üvölt a nagymamának, vigyázz, Zsuzsikám, ott úszik mögötted egy krokodil, er-
re már a többiek is felkapják a fejüket, kiabál mindenki, csak a nagymama nem vesz tu-
domást a veszélyről.

Az erekben meghűl a vér, az egész család egy hatalmas szájjá változik, és izomból, gyo-
morból, teli torokból üvölt.

A nagymama hirtelen megfordul, majd váratlan mozdulattal leharapja a krokodil orrát.
Döbbent csend ül a völgyre, a családtagok elhallgatnak, aztán gúnyos nevetéstől zeng-

nek a várost ölelő zöldeskék dombok, már-már ördögi kacajtól.
Erre a röhögésre riad fel Fecske.
Ekkora faszságot álmodni, gondolja. Biztos benne, hogy rajta nevetnek, felemeli asztal-

lapra ejtett ólomnehéz fejét, résnyire nyitja újra és újra leragadni készülő szemeit, körbe-
néz, lassan ráeszmél, hol is van, és arra is, hogy mégsem őt nevetik ki, hogy egyáltalán nem 
is foglalkozik vele senki.

Pont leszarnak, gondolja, és megállapítja, csak néhány percet aludt, ahogy a vonaton bó-
biskolók szoktak.

Vasárnap hajnal, a városka egyetlen nyitva tartó kocsmájának terasza, senki sem igyek-
szik munkába, sehol egy autó, csak néhány törzsvendég a szomszéd asztalnál. Meg a vakító 
májusi fények, amiket a szemközti szürke panelok ablakai vernek vissza.

Az esküvő után Fecske követte a Kapitányt és Edét, akik taxiba vágták magukat, és ide-
jöttek a Vadnyugatba, mert még nyitva volt, vagyis már nyitva, kikértek maguknak néhány 
sört és Unicumot, aztán valahogy mégis szétszéledt a társaság. Ő maradt egyedül, a többi-
ek itt hagyták a söreiket, a sörökkel együtt pedig itt felejtették őt is.
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Itt maradtak az esküvőről hozott sütemények is.
Nem baj, gondolja Fecske, ami ki van fizetve, azt el kell fogyasztani.
Terített asztal, fél vagy majdnem egész korsó sörök, szinte még hidegek, egy feles Uni-

cum, egy csésze kávé, és három kartondoboz, tele süteménnyel. Két söröskorsó között fek-
szik a szemüvege is, eddig fel sem tűnt neki, hogy nincs rajta.

Ránéz az Unicumra, és kirázza a hideg. Lassan elkortyolja a csésze kávét, ami még nem 
hűlt ki teljesen, ezek szerint tényleg nem aludhatott sokat, aztán, hogy ne zavarja tovább 
az Unicum illata és látványa, gyorsan lehúzza azt is. Az egyik dobozból kivesz egy kókuszos 
tekercset, egyetlen harapás az egész.

Kivesz egy másikat.
A talponálló idősebb törzsvendégei közé vegyül néhány fiatalabb is, Fecske csak homá-

lyosan látja őket, az alakok helyett először a hangok jutnak el hozzá.
Baszd meg, mondja az egyik, sportolni kéne, az a nagy helyzet.
Mikor, baszd meg, mikor, kérdezi a másik, most komolyan, mikor sportoljak. Te is tu-

dod, hogy kurvára nincs időm.
Nincs időd, a faszt nincs, kedved nincs, az a nagy helyzet.
Az esküvő egész jól sikerült, gondolja Fecske, miközben próbál visszaemlékezni az estére. 

Gedeon a gimnázium óta együtt van Genovévával, a menyasszonya, vagyis mostantól azt kell 
mondani, hogy a feleségével. Több mint tíz éve, azért ez szép. Biztos erről is beszélt a pap, 
amíg ők a Kapitánnyal és Edével a templom mögötti késdobálóban vodkáztak. Konrád, aki 
szerint ez pofátlanság volt a részükről, később ugyancsak berúgott, és az asztalon táncolt.

Fecske az utolsó kókuszos tekercset is nagy élvezettel fogyasztja el. Öltönyt visel és nyak-
kendőt, az öltöny egyik zsebében egy vizes alsónadrág.

Hát persze, világosodik meg hirtelen Fecske, az esküvő után fürödtek a Dunában, ak-
kor vetkőzhetett le. Hideg volt a víz, csak a fiúk fürödtek, ők is csak ostoba virtusból. Utá-
na nem akart vizes alsónadrágban üldögélni, ezért vágta zsebre.

Kivesz a dobozból egy franciakrémest, mohón tömi a szájába, aztán sorban megeszi az is-
lereket, a zserbókat, a tortaszeleteket, az egyik doboz teljesen kiürül, majd lassan, de egyen-
letes tempóban kiürül a másik. Megissza a maradék söröket is, akármennyire keserűnek 
tűnnek a sok édesség után.

A mosdóból kifelé jövet egy régi ismerősbe botlik, egy volt osztálytársa az, a Pusztai, po-
cakosan, tokásan, erősen kopaszodva, beesett szemekkel és rothadó fogakkal, mintha leg-
alább tíz évvel lenne idősebb Fecskénél.

Baszd meg, Fecske, te itt, üvölt fejhangon, ezer éve. Gyere, igyunk egy pálinkát.
Fecske nemrég látta Pusztai fotóit a Facebookon, ott valamivel jobban nézett ki, élőben 

viszont egészen rémisztő, főleg így kora reggel. Megnősült ő is. Úgy látszik, Újtelepen min-
denkinek ez a mániája. A felesége nála is kövérebb, és született egy kislányuk. Panelban lak-
nak, valahol a közelben, és tessék, Sanyi vasárnap hajnalban ide jár inni az öreg alkeszokkal.

Fecske percekkel korábban eldöntötte, hogy nem iszik több rövidet, de hajlik rá, hogy 
egy pohár sört azért elfogadjon.

Pohár, a lófaszt, két korsót, légy szíves.
A vézna pultos lány világfájdalmas grimasza elárulja, nem szívesen szolgálja ki a po cso-

lya ré szeg Fecskét, aki percekkel korábban még a teraszon aludt az asztalra borulva, ő viszont 
szintén nem túl lelkes, amiért a volt osztálytárs kérdéseire kell válaszolnia.

Hogy mi újság van vele, Pesten dolgozik-e még, és hogy van-e éppen csaja.
Ne basszál fel idegileg, vonyít Pusztai, tényleg telemarketinges vagy ?
Hirtelen elkomorul az arca, kövér ujjai közül kis híján kiesik a korsó.
Hallod, Fecske, te egyetemet végeztél, nem ?
Fecske egyetemet végzett, ez a csávó meg egy koszos kis műhelyben, olajfoltos overall-

ban mászik be mindennap a lerobbant autók alá, és szinte biztos, hogy sokkal jobban keres 
nála. Eltartja a dagadt feleségét meg a gyerekét, rothadó fogak ide vagy oda.

Fecske elmeséli, hogy nincs barátnője, bár nemrég találkozott egy lánnyal, és egész jól ala-
kulnak a dolgok. Azt már nem teszi hozzá, hogy igazából mégsem bízik ebben a dologban.

Hogy zenél-e még, kérdezi tőle Pusztai, mert ugye régen gitározott.
Igen, Fecske valóban gitározott, de már évek óta nem nyúlt a hangszeréhez.
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Pusztai a lelkére köti, hogy szóljon neki előre, ha legközelebb hazajön, a kurva életbe 
már, és akkor isznak majd rendesen, de most tényleg menjen haza, látszik rajta, hogy sza-
rul van, forog vele a világ, tudja ő, milyen érzés ez, szar az egész ország, szar emberek vesz-
nek körül, persze hogy inni kell, és ha iszik az ember, szarul lesz tőle.

Búcsúzóul egy-egy pálinka mégiscsak lecsúszik, valamivel nyakon kell önteni azt a há-
rom doboz süteményt, indokolja meg magában Fecske, hozzátéve, hogy a rövidital amúgy 
is hatékonyabb a koffeinnél, így talán könnyebben is kormányozza haza magát.

Verőfényes napsütésben botorkál a csendes utcákon, kavarog a gyomra, a zsebét húzza 
a csuromvizes alsónadrág. Elsétál a kórház előtt, ahol két ápoló és két civil dohányoznak, 
magában elkezdi számolgatni, hány rokona született és halt meg az okkersárga épület fala-
in belül, aztán elveszti a fonalat, a fákat nézi, a rengeteg zöldet. A régi temetőhöz ér, nyit-
va találja a kaput.

Mindig is szerette a temetőket, nem igazán tud elképzelni náluk békésebb helyet. Ezen 
a májusi vasárnap reggelen, ebben az embertelenül korai órában ráadásul még a leghama-
rabb kelő nyugdíjas özvegyasszonyok sem látogatják elhunyt férjeik sírját, akik áldott jó 
emberek voltak, még ha meg is itták a magukét. Úgy dönt, sétál egyet a sóderrel felszórt 
sorok között.

Leül egy kicsit pihenni, a sírkövekre írt évszámokat nézegeti. Jobb híján kivonja a halá-
lozási dátumokból a születési dátumokat, aztán hátba veregeti az egyik sírkövet, mintha élő 
ember volna, nyom egy puszit az oldalára, és rémülten néz körbe, hogy nem látja-e vélet-
lenül valaki, volt osztálytárs, nyugdíjas özvegyasszony vagy temetőőr.

De nem, nem látja senki.

A többiek
Gyerekkorában szinte mindig tragédiaként élte meg, ha véget ért a nyár, de mivel ez a mos-
tani sokáig nem akart, kivételesen örül az igazi ősznek. Hogy nemcsak hűvösebb lett az idő, 
hanem kimondottan hideg. Úgy szívja be és fújja ki, mintha hónapok óta először vehetne 
levegőt. Nemrég állt el az eső, ettől még frissebb az éjszaka.

Ezek szerint most ősszel indul újra az élet, gondolja Fecske, új albérlet, új munkahely, ta-
lán új nő is lesz. Élvezi, hogy szokatlanul könnyűek a léptei.

Beülök az első szimpatikus kocsmába, gondolkodik tovább, ez egy olyan este, hogy egye-
dül kell berúgni. És boldogan.

Nézi az öt–hatemeletes épületeket, amikben száz év alatt tízezren laktak, ahonnan vala-
kiket elvittek, ahova valakiket beköltöztettek, ahol emeletenként legalább egy világhírű ze-
neszerző vagy fizikus élt, mielőtt Amerikába nem költözött volna.

Lakást kellene venni egy ilyenben egyszer, nem pedig bérelni, de mikor lesz nekem pén-
zem lakásra, ha száz évig spórolok, akkor se. Fecske kedvét nem rontja el ez a gondolat, bár-
hova szívesen beköltözne most, elég lenne egy másfél szobás panel is, a panelok is szépek, 
csak máshogy, mint ezek az öreg bérházak.

Az egyik kirakatban párducmintás nadrágok, párducmintás felsők, párducmintás kabá-
tok, aztán egy záróra utáni cukrászda, egy nyelviskola, újabb kirakatok, egy cipőbolt őszi 
akciókkal, egy ékszerüzlet, egy hamburgerező.

Az egyik kapualjban két nő beszélget, jól öltözött ötvenesek.
Ha nem tud fizetni, mennie kell, nincs apelláta, mondja az egyik.
Szűkebb utcák, alacsonyabb épületek jönnek, egy másik kerület, itt-ott belátni az abla-

kokon, galériák matracokkal, szedett-vedett bútorok, valahol híradót néznek. Újabb öt szá-
zalékkal emelkedett. És most következik az időjárás-jelentés.
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Nehezen találja meg az első szimpatikus kocsmát, az egyikben egy lélek sincs a csapo-
son kívül, a másik előtt kisebb tömeg dohányzik az utcán. Milyen válogatós lettem, álla-
pítja meg magában, idegesít, ha túl világos van, megőrülök, ha nem lehet leülni, a túl nagy 
csend és a túl hangos zene is zavar.

Marad a Hentes, vodkát kér és sört, a vodkát két részletben issza meg, a sört lassan kor-
tyolgatva.

Elmegyek, elmegyek, énekel a rádióval egy szomszéd asztalnál ülő, gülüszemű férfi, mi-
lyen úton indulok, még nem tudom. Feláll, kezében feles pohár, botladozva a pulthoz lép, 
menjünk el együtt, böfögi a pult felé.

A hasad fog menni holnap, kiabál rá a pultos nő, mintha egy nyomornegyed általános is-
kolájának osztályfőnöke lenne, aki több évfolyamnyi vásott kölökből nevelt már éltanulót.

Jól van, na, mondja meghunyászkodva a gülüszemű, visszaül az asztalához, kiissza és le-
csapja a poharat, és rakott krumplit kezd kanalazni egy műanyag dobozból.

Fecske a második vodkáját már egyszerre húzza le, és utána a második sör is gyorsabban 
csúszik. A Facebook hírfolyamát nézi, néhányan a cégtől már ismerősnek jelölték, az egyik 
csoportvezető, Kristóf feltölt egy fotót, egy baráti társasággal sörözik egy budai presszóban, 
vigyorog mindegyikük, csillognak a szemeik, egy pillanatra sajnálja is, hogy nincs velük, 
még ha a felettesén kívül nem is ismer senki közülük, mert nem lenne túl nehéz elvegyülni, 
és akkor nem lenne ennyire egyedül. Ott is inni kellene, talán elég lenne csak a felét, mint 
most, vigyorogni, néha mondani valami vicceset, az azért menni szokott, és így az embert 
be is fogadja bármilyen társaság.

Aztán elszomorodik, mert tudja, hogy ez nem ilyen egyszerű, túlságosan is tökéletesek 
ezen a fotón a frizurák és a borosták, tökéletesek a szempillák és a szemöldökök, mindenkin 
jól állnak a karcsúsított ingek, mindenkin jól áll minden, az egyik srác arcán még a szemü-
veget is alig lehet észrevenni, teljesen máshogy viseli, mint Fecske a sajátját.

Hiába inna velük és próbálna jókedvű lenni, kiszúrnák, ha véletlenül egy pillanatra még-
sem látszana annak.

Kiszúrják az emberek az ilyesmit, ahogy múltkor az a Zsuzsi vagy Zsófi is látta rajta, hogy 
szomorú, miközben próbálta jól érezni magát. Vagy a gimiben Verona, amikor azt mond-
ta Fecskének, nevethetne egy kicsit többet is a többiekkel. Mintha ez olyan egyszerű len-
ne, hogy csak úgy odamegy a többiekhez, és csak úgy nevet velük. Bármit mondanak, bár-
mit csinálnak, nevet.

Jobb most egyedül, mint Kristóffal és a társaságával. Az óvodában is jobb volt felmász-
ni arra a ferdén nőtt fára, ahol nem zavarta senki. A harmadik vodkánál és a harmadik sör-
nél tart, amikor az óvodára próbál visszaemlékezni. Illatokra, ízekre emlékszik. Születés-
napja van, és kap egy kis csomagot a többiektől, kibontja, egy kis doboz van benne, abban 
egy még kisebb doboz, abban pedig egy egészen kicsit autó. Nagyon szereti azt az autót.

Aztán megint a ferdén nőtt fa ugrik be neki. Annyira ferde a törzse, hogy még ő is könnye-
dén fel tud rá mászni, akármennyire is ügyetlen. Ott üldögél végig, amíg a többiek játszanak.

Eszébe jut egy fénykép, farsangi bál, a többiek kisebb csoportokban álldogálnak, üldö-
gélnek, beszélgetnek, ő egyedül a kép közepén, a terem egyik végéből indul valamerre, ta-
lán a terem másik vége felé. Nem szól senkihez, nem néz senkire, csak megy. Ördögnek öl-
töztették, ez mondjuk elég menő.

Az viszont már nem az, hogy ötéves korától szemüveget kell viselnie. Vagyis szemüveges 
lesz. A szemüveges mást jelent, mint az, hogy szemüveget visel. Az első szemüveges napja 
után megkérdezik a szülei, hogy csúfolták-e a többiek. Fecske még gyerek, nem érti, hogy 
miért csúfolna valaki egy szemüvegest. Arra nem emlékszik, hogy azon a napon csúfolták-e, 
csak arra, hogy ezt megkérdezték tőle a szülei.

Folyosó, vécé, a vécében bujkál az óvónéni elől. Nem mer szólni, hogy nem szereti a spe-
nótot, amit ebédre adtak, ezért támadt az az ötlete, hogy a vécén ülve várja meg, amíg a töb-
biek végeznek az ebéddel.

Ebéd után csendes pihenő, ő marad ébren egyedül, a többiek alszanak.
A többiek, a többiek, a többiek.
A többiek mindig valami mást csinálnak, mint ő. Mindig valami mást csinál, mint amit 

a többiek csinálnak.
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Délután az apja jön érte az oviba, ő az egyetlen, akit nem kell felébreszteni.
Mi van, öcsém, magadban iszol, vágja hátba Hubertusz. Fecske nem is vette észre, hogy 

bejött a kocsmába, vagyis látta, hogy bejön egy társaság, csak azt nem, hogy a kollégája is 
közöttük van.

Ülj majd át az asztalunkhoz, ha van kedved.
Fecskének nincs kedve, de nem szívesen üldögélne már egyedül sem, szégyellné magát, 

undorral inná a sört.
Az éjszaka el van rontva.
Hubertusz, a haverja és annak barátnője isznak egy-egy Unicumot, Fecske hallja, ami-

kor kikérik, látja, ahogy a három teli felespohár a pulton áll. Nem bírná elviselni, hogy 
cinkos mosollyal koccintsanak, hogy nélküle igyanak, hogy hármuk közös élménye ma-
radjon a berúgás, egy olyan élmény, amiből ő kimarad. Odalép hozzájuk, kér magának 
egy újabb vodkát.

Nem tudná megmondani, hol szállnak le a buszról, azt sem tudja, melyikre szálltak fel. 
A liftben egy kicsit szédül, a házigazda megkérdezi, hogy sört, bort vagy whiskyt kér-e, Fecs-
ke whiskyt kér, biztatják, hogy szolgálja ki magát, csordultig tölt egy poharat, az asztalra és 
a szőnyegre is jut belőle.

Leülhetsz, egyes, vágja oda egy magas fiú.
Fecske visszaszól neki valamit, később nem tudja felidézni, micsodát, csak arra emlékszik, 

hogy valaki azt mondja neki, ne igyon többet, és hogy egy aprócska lány kikíséri a konyhá-
ba, a kezébe nyom egy pohár vizet, és megkérdezi, jól van-e.

Jól vagyok, motyogja Fecske, forog vele a konyha, alig bírja meginni a vizet.
Biztos haza tudsz menni egyedül, kérdezi a lány.
Fecskének fogalma sincs, hol lehet, de jobbnak látja, ha rögtön elindul.

Magyarország szomszédai
A folyosó kihalt, persze, miért is járna erre bárki nyolc óra huszonegy perckor, a kávéauto-
matánál sem kell sorba állnia, bedobja az öt darab húszforintost, égeti a tenyerét az átforró-
sodott műanyagpohár, várnia kell néhány percet, amíg a kávé iható lesz. Lesétál az udvar-
ra, kortyol egyet a kávéból, aztán alig telik el egy újabb perc, dideregni kezd. Hiába a vas-
tag pulóver, november van.

A november a legsivárabb, legnyomorultabb, legkilátástalanabb hónap, talán csak a feb-
ruár vetekedhet vele, de az legalább egy kicsivel rövidebb.

Még szerencse, gondolja, hogy van beléptető kártyám. Az ajtó melletti dobozhoz eme-
li a kártyát, idegesíti a csipogó hang, a folyosó levegőtlen, a neoncsövek rideg fényétől rá-
adásul még barátságtalan is, de legalább meleg van. A benti meleg mutatja meg neki iga-
zán, milyen hideg volt kint.

Felbaktat az első emeletre, leül a lépcsőre, megissza a kávé maradékát.
A fejében még mindig a call centerben begyakorolt szöveg zakatol, a csomagban kettő 

darab cserélhető, hárompengés pótfejet is talál, melyek egy-egy aloe verával és E-vitamin-
nal dúsított nedvesítő csíkot tartalmaznak.

Az előbb még forró volt a kávé, égette a nyelvét, a nyelőcsövét, mostanra viszont már tel-
jesen kihűlt, egyetlen cseppjét sem tudja élvezettel elfogyasztani.

Mindez nem kerül semmibe, önnek csupán az ezerkettőszázkilencven forintos csomago-
lási díjat és postaköltséget kell megtérítenie.

Nem, soha nem fogja elfelejteni ezeket a mondatokat, akkor sem, ha most felmond, új 
munkahelyet keres, és máshol helyezkedik el. A verseket sem felejtette el, amiket az általá-
nosban kellett bemagolnia, vagyis lehet, hogy nem tudná mindegyiket elsőre elszavalni, de 
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ha néhányszor átolvasná őket, talán menne. Nem felejtette el azt sem, hogy Venezuela fő-
városa Caracas, pedig a mögötte ülő Pusztai még a Magyarországgal szomszédos országok 
neveit sem bírta megjegyezni.

Fecske az első padban ül, a földrajztanárnő éppen arról beszél, hogy mennyire szeren-
csés mindenki, aki az újtelepi általános iskolába járhat. Annak idején neki is megadatott 
ez a lehetőség, és élt is vele, továbbtanult, vörös diplomát szerzett, és most átadhatja a tu-
dását, vagyis átadhatná, ha hajlandó lenne valaki figyelne rá. De még a tizenkilenc megyét 
és a megyeszékhelyek neveit sem képes megtanulni szinte senki az egész osztályból, szé-
gyen. Szégyen.

Egyetlenegy ötös dolgozat lett, mondja sírásra görbülő szájjal, a többiek meg szégyellhe-
tik magukat. Tanulhatnának, de inkább hülye matricákat gyűjtenek, meg a büfébe rohan-
gálnak cukros, szénsavas üdítőket venni, miközben Etiópiában éheznek a gyerekek.

Megint Etiópiánál tartunk, sóhajt Fecske, és kinéz az ablakon, szeme az egyforma szür-
ke háztömbökről egy hosszúkás templomtoronyra téved, aztán a fák csupasz ágaira és a ve-
rebekre, most még ők is érdekesebbek, mint az Etiópiában éhező gyerekek. Különben sem 
veszi magára a fejmosást, tisztában van vele, hogy az övé lett az egyetlen ötös dolgozat, még 
ha nem is említi a nevét a tanárnő. Ő az, aki tudja kívülről a megyéket és a megyeszékhe-
lyeket, az apja is kikérdezte tőle otthon.

Fecske, te is figyelj, szól a tanárnő, nem igaz, hogy negyvenöt percig nem lehet rám fi-
gyelni, amikor fontos dolgokról beszélek. A tanárnő majdnem elsírja magát, mi lesz így ve-
letek az életben, teszi fel a kérdést, majd kiosztja az újabb dolgozatokat, és elkezdi öntöz-
ni a szobanövényeket.

Első feladat, sorolja fel Magyarország szomszédait.
Fecske már hallja is a mögötte ülő Pusztait, Fecske, egyes feladat, mondjál már néhá-

nyat. Fecske felemeli a mutatóujját, jelezve, hogy még ő sem ért a feladat végére. Pusztai 
a tolla hegyével böködi a hátát, na, lécci, csak néhányat. Ausztria megvan, az jó, ugye, meg 
Szlovákia és Románia.

Igen, súgja hátra Fecske, aztán eszébe jut egy tavaszi délelőtt még ötödikből, futás köz-
ben gáncsolja el egy idősebb fiú az iskolaudvaron, amikor becsengetnek, és ő matekórára 
siet, az új farmernadrágja a térdénél szakad ki, ott áll a közelben Pusztai, és nem szól sem-
mit, csak nevet. Fecske még gyerek, úgy érzi, most bosszút állhat rajta.

Csehország, súgja hátra.
Köszi, mondja Pusztai.
Lengyelország.
Köszi, köszi. Már csak kettő kell.
Pusztai, kiált oda a földrajztanárnő, ne sugdolózz.
Rutinból szól rá, semmiféle retorziót nem alkalmaz, öntözi tovább a virágokat.
Oroszország, súgja Fecske.
Tényleg, kérdezi Pusztai, biztos, hogy Oroszország ?
Biztos, bólogat határozottan Fecske.
Hú, nagyon köszi, hálálkodik Pusztai.
Te is előrehoztad a  szünetedet ? Manócska libeg váratlanul Fecske elé, szertefoszlatva 

a nosztalgikus képet.
Nem érdekelnek a szünetek, feleli mogorván, aztán elmosolyodik, ahogy észreveszi, hogy 

Manócska mennyire meghökkent.
Persze, te akkor sétálsz ki, a call centerből, amikor kedved tartja. Kérsz egy kávét ?
Jöhet.
Képzeld, fél óra alatt eladtam három borotvát.
Fecske a kiürült műanyagpohárba helyezi a teli műanyagpoharat, belekortyol, pedig tud-

ja, hogy a forró kávé égetni fogja a nyelvét, aztán Manócskára néz.
Legalább neked jó napod van. Mesélj.
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A mágnestábla
Reggel, ahogy elfoglalja munkaállomását, észreveszi, hogy többen is rámosolyognak, és 
a mágnestábla felé mutogatnak.

Fecske benne van az első ötben, alig akarja elhinni.
A mágnestáblára minden reggel az előző napi három legjobb értékesítő neve és eladá-

si átlaga kerül fel.
Nagy dicsőség ez a call centerben.
Elég gyenge nap ez a mai, ha már te is felkerülhetsz a listára, jegyezi meg hahotázva Csé-

sze úr, Fecske pedig a gratulációk mellett kivételesen élvezi még az ugratásokat is.
Aztán mégis lassan, kegyetlenül lassan telik a nap, és délután már nem történik semmi 

izgalmas. Hazafelé menet látja, hogy a park közepén található kis játszótéren egy lány hin-
tázik, sál, sapka és kesztyű nélkül, pedig elég hideg van már, és sötétedik is. A játszótér ki-
halt, sőt az egész park is. Fecske megáll, nézi néhány percig, aztán fázni kezd, és a Hen-
tes felé veszi az irányt, hogy aznapi kiváló eredményét fél deci Unicummal ünnepelje meg.

Megint egyedül, fiatalember, kérdezi lapos pillantással a pultos nő, Fecske pedig vala-
mi olyasmit felel, hogy sosem vagyunk egyedül, de a nő nem figyel rá, mert éppen egy za-
jos társaság robban be a kocsmába, ránézésre bölcsészfélék. Az egyik lány hasonlít arra, akit 
a parkban látott hintázni.

Fecske a bárpultnál ül, és a második Unicum után szedi össze a bátorságát, hogy kide-
rítse az igazságot. Tudja, hogy nevetséges a kérdés, de a lány, akit Fruzsinának hívnak, ko-
moly arccal válaszol neki.

Nem én voltam, de szeretek hintázni.
Ugyanilyen hűvösen kérdezi meg Fecskétől, van-e kedve hintázni most, mert ha már így 

szóba jött, ő szívesen hintázna egyet.
Fecskének nincs kedve, de meghívja egy Unicumra a lányt.
Egy házibuliba készülünk, magyarázza Fruzsina, vagyis csak a többiek, mert én megyek 

haza írni a szakdolgozatomat.
Gyere velünk te is, szólítja meg Fecskét egy szakállas fiú.
Fecske arra hivatkozva próbálja elutasítani a meghívást, hogy másnap korán kell kelnie, 

aztán Verona és Mateo lépnek be a Hentesbe.
Nahát, te is ide jársz, ez az egyik kedvenc helyünk.
Meghívják egy Unicumra, majd közlik vele, hogy sajnos el kell menniük, mert másnap 

munka van.
Én is dolgozom holnap, vakarja a fejét Fecske, bár épp most hívtak meg egy házibuliba.
És elmész ?
Magyarul beszélgetnek, Mateo nem ért belőle egy szót sem.
Iszom velük még egy sört, mondja Fecske, aztán meglátom.
Tehát elmész, hagyja rá Verona elnéző mosollyal.
A társaság egy része már készülődik, Fruzsina fel is veszi a kabátját, és kisétál a kocsmá-

ból, el sem köszön senkitől. Verona Mateóhoz bújik, közben Fecskére mosolyog.
Látom, te is keresel valamit.
Dehogy keresek, mondja Fecske, csak meg akarok halni. Ha kell, meghalok minden este.



A szél átsüvít az üres pusztán, magyarázza egy vézna fiú, kivándorol majd mindenki, csak az 
öregek maradnak itt. Cekkerekkel és esernyőkkel kergetnek minket Nyugatra.

Mindenki egyetért vele, Fecske is, aki azzal kapcsolódik be a beszélgetésbe, hogy ha ta-
vaszig nem talál magának másik állást, ő is kénytelen lesz külföldre költözni, még fogal-
ma sincs, hova, csak el innen, de ahogy kimondja, rögtön meg is bánja, mert mostanában 
gyakran ismételgeti ezt, miközben úgy érzi, örökre itt marad.
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A bölcsészlányok a földön ülnek és énekelnek, az egyikük egy citerát is penget, ki tudja, 
honnan került elő. Hajlani egy óra lehet, szinte az összes alkohol elfogyott már. Hubertusz, 
aki éppen akkor készült betérni a Hentesbe, amikor Fecske és az idegen társaság kikanya-
rodott onnan, előhúz a hátizsákjából egy üveg bort, és Fecske kezébe nyomja.

Fecske egy szőke lánynak kínálja az első kortyot, aztán szinte az egész üveg bort ketten 
isszák meg. Dicséri a lány énekhangját, hosszasan beszélgetnek, közben a citerás lány to-
vább citerázik, egészen addig, amíg Hubertusz ölelgetni nem kezdi.

Júlia, akivel Fecske beszélget, szerzett már egy diplomát, és nemrég kezdett el egy új szakot.
A társaság hamarosan szétszéled, a citerás lány, aki egyben a házigazda is, Hubertusz ki-

vételével kitessékeli a vendégsereg maradékát. Fecske és Júlia egymás szavába vágva folytat-
ják a beszélgetést lefelé a lépcsőn, és akkor sem akarják abbahagyni, amikor kilépnek a hi-
deg éjszakába. Beülnek a Lakosságba, mert Júliának csak hajnali négykor jön az első met-
rója, éjszakai buszra pedig nem hajlandó felszállni.

Tele van részegekkel és cigányokkal, folyton zaklatnak. Még akkor is, ha úgy öltözöm, 
mint a nagyanyám.

Szitálni kezd az eső, csillog az aszfalt, nemsokára hajnali három. Júlia egy rozéfröccsöt 
kér, Fecske egy sört kortyolgat iszonyú lassan, nem ők az egyedüli vendégek, de rajtuk kí-
vül nincsenek már sokan.

A lány az ezotériáról, a reinkarnációról és az ikerlelkekről kezd beszélni.
Ismered a Rendes Tibit ?
Fecske nem ismeri, Júlia pedig magyarázni kezdi, hogy a Rendes Tibi dobol, gitározik és 

énekel, titokban verset is ír, és színésznek sem utolsó, egy kis pinceszínház amatőr társula-
tában játszik. Ő az az ember, aki egyszerre vonzza és taszítja, mivel az előző életükben va-
lószínűleg már találkoztak.

Fecske a telefonja kijelzőjére pillant, hajnali negyed négy van.
Igazából csak egy csók volt, mondja Júlia, mintha mentegetőzne. Egy írótáborban vol-

tunk, és tényleg nem történt semmi, csak az a csók. De tudom, hogy azt sem szabadott vol-
na, mert a Rendes Tibi házas. Van egy kisfia és egy kislánya. És akkor még nekem is volt ba-
rátom. Meg egy szeretőm is. De kérlek, ne gondold azt, hogy kurva vagyok.

Fecske nem gondolja, de a sör már nem esik jól neki, és legszívesebben hazamenne.
Ez mind azt bizonyítja, folytatja Júlia, hogy az előző életükben nem egyszerűen csak ta-

lálkoztunk, de egymásra is találtunk, mert egyiküket sem érdekelte, hogy a másik mit csi-
nál, kivel él. Csak egymás lelkével foglalkoztunk.

Kiürül a Lakosság, csak Júlia és Fecske maradnak. Fecske egy idő után feléled, és javasol-
ja, hogy menjenek fel hozzá. Júlia azt mondja, inkább hazamegy, mert tudja magáról, ha 
ilyen álmosan egy ágyat lát maga körül, biztosan elalszik, de nem szokott idegen fiúk laká-
sán aludni. Fecske ugyan szimpatikus neki, és igazán kellemesen elbeszélgettek, de mégis-
csak most találkoztak először.

Bezzeg a Rendes Tibivel biztos kefélnél, gondolja Fecske.
Átsétálnak a Hentesbe, ahol Hubertusz üldögél egymagában, a szokásosnál is táskásabb 

szemekkel. Elpanaszolja nekik, hogy a  citerás lány kidobta, az albérlete pár napja meg-
szűnt, a cuccai pedig egy régi haverjánál vannak Rákospalotán, ahova most biztosan nem 
fog elbuszozni, és felébreszteni sem szeretné a cimborát. Éppen ezért jön most kapóra ne-
ki, hogy ők ketten megjelentek, persze nyugodtan maradjanak még itt, de hálás lenne, ha 
Fecske kölcsönadná a lakáskulcsát, mert közel lakik, és egy éjszakára igazán elszállásolhatná.

Fecske kelletlenül nyújtja át a kulcsát Hubertusznak, aki hálából két Unicumot tesz az 
asztalra. Júlia nem iszik rövidet, ezért Fecske húzza le mindkettőt. Hajnali ötig ülnek a Hen-
tesben, végül Fecske lekíséri a lányt a metróaluljáróba, közben még mindig beszélgetnek.

Vagyis inkább már csak Júlia beszél, főleg arról, hogy a huszadik század óta a technika 
olyan mértékű és gyorsaságú fejlődésen megy át, mint az azt megelőző tízezer évben, ezt 
a technikai fejlődést viszont nem követi lelki megújulás. Az emberek ezért nem tudnak mit 
kezdeni önmagukkal, a másikra meg pláne nem figyelnek, nem hallják meg egymás sza-
vát. Fecske bólogatva hallgatja, várja, hogy jöjjön a metró, és vigye el a lányt, ha már nem 
akart felmenni hozzá.
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Szerencsére egyetlen fodrászt vagy autószerelőt sem ismerek, magyarázza Júlia, de köny-
velőket sem. Ezeknek az embereknek az életéből teljes mértékben hiányzik a spiritualitás. 
Nekem az összes barátom bölcsész, bár néha még ők is elég földhözragadtak.

Fecske belekezd egy mondatba, hogy ő meg azért érzi szerencsésnek magát, mert min-
denféle embert ismer, ha másért nem, legalább ezért jó dolog egy call centerben dolgozni, 
de mielőtt befejezhetné, megérkezik a metró, és Júlia mosolyogva pattan fel rá.



Fecske, ébresztő, recseg Hubertusz hangja az ágy mellől. Már azt hittem, felszedted a csajt. 
Sőt, képzeld, azt álmodtam, hogy meg is dugtad. Látod, haver, én legalább annyira élve-
zem az életedet, mint te magad. Vagy még nálad is jobban.

Ennek igazán örülök.
Drukkoltam nektek, folytatja Hubertusz, aki úgyis elrontott volna mindent azzal, hogy 

Fecske szobájában szállásoltatta el magát, bár Fecske lakótársa, Hurka is hallott volna min-
dent, mert vékonyak a falak. Szóval nem történt semmi.

Nem. Fecske gyorsan magára kapkodja a ruháit. Aranyos csaj, meg minden, de túl so-
kat beszél ilyen ezoterikus faszságokról. És különben is annyira fáradt voltam, hogy a vé-
gén már semmi mást nem akartam, csak aludni.

Látod, haver, nem kellünk mi senkinek.
Fecske ír egy üzenetet Kristófnak, hogy megbetegedett, az orvosi rendelőben várakozik 

éppen, ezért sajnos ma már semmiképpen nem tud bemenni a call centerbe, Hubertusz-
nak meg elmeséli, amit Júlia mesélt neki.

Spiritualitás. Egy nagy lófaszt. Ezek a nők csak baszni akarnak, Fecském. És általában 
nem velünk.

Fecske főz egy kávét Hubertusznak és magának, aztán lesétálnak az utcára és elköszön-
nek egymástól. Fecske a körút forgalmát nézi, és rácsodálkozik a borongós novemberi reg-
gelre. Most még ennek a nagy pesti szürkeségnek is tud örülni, mivel ez a napszak az utób-
bi hónapokban kimaradt az életéből. Ilyenkor már bőven a call centerben szokott ülni, hét-
végén pedig mindig átalussza a reggeleket.

Örül annak is, hogy végre alig állnak előtte a sorban a közért pultja előtt, de végül így is 
túl sokat kell várakoznia, mert az előtte álló férfi nem hajlandó ezernégyszáz forintot fizet-
ni egy üveg ablakmosó folyadékért.

Ezernégyszáz forintot egy üveg ablakmosó folyadékért, üvölt magából kikelve, leellen-
őrizteti a pénztáros lánnyal, hogy a termék valóban annyiba kerül-e.

Fecske kenyeret, tojást, hagymát és szalonnát vesz. Az apróra vágott hagyma serceg a for-
ró olajban, és megnyugtatja ez a sercegés.

Váratlanul lett egy szabadnapja.   
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