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Aludtam. amikor P. délután beállított hozzám. Emlékszem, első kérdésem az volt,
hogy hány óra van, de P. csak állt hóna alatt egy üveg borral az ajtóban és nem vála
szolt. Mondtam neki, jöjjön be, ha már felébresztett, most már mindegy. Udvariasan
megköszönte, elment mellettem, be a szobába, leült az ágy szélére és bontani kezdte
az üveg bort. Azt mondtam neki, csak magának töltsön, én nem iszom. Azt felelte, jó,
neki mindegy, de most egyébként sem inni jött. Erre én nem szóltam semmit. Miután
megivott két pohár bort, elszívott egy cigarettát, P. odalépett hozzám és a vállamra
tette a kezét. Számít rám, mondta, számít rám, segítenem kell. Azt válaszoltarn. nem
tudom, miröl van szó, addig nem ígérek semmit. Kicsinyes és korlátolt vagyok, felel
te erre. Jövő héten Párizsba utazom. mondtam, nekem ez mindegy. P. nevetett. Bajban
van valaki, mondta, egy ember van bajban. Méghozzá nagy bajban. És most nekünk,
barátoknak segítenünk kell. Azt mondtarn, nem ismerek senkit, nincsenek barátaim,
és nem is kellenek. P. ült, nem szólt, itta a bort. Elmegyek, szólalt meg végül. Pedig
számítottam rád. Ránéztem. Szerelern. kérdeztem. Éreztem, hogy lelkemben meg
mozdul valami. P. nem válaszolt. Megyek, mondta, és sután az ajtó felé indult. Kér
tem, hogy várjon, ittam én is egy pohár bort, felöltöztern, aztán lementünk az utcára.

P. egy közeli ivóba vitt. Leültünk, konyakot rendelt. Levelet hozott nekem a posta,
szólalt meg. egy régi ismerősöm írta. Egyszeru történet, elvett egy nőt, éveken át
gyűjtötték a lakásra a pénzt, gyerekük született, végre kiutalták nekik a lakást, né
hány hónapos együttlét után összevesztek a nővel, a férfi inni kezdett, a nő kirúgta a
lakásból, és maradt a gyerekkel. Ismerősöm az utcára került. Megkérdeztem Pr-től,

mi közöm mindehhez. A képes lapok ilyesmivel vannak tele. Nem válaszolt, kortyolta
a konyakot. A levélben, folytatta, a levélben egy kérés volt, meg pénz is a kéréshez.
azt kérte az ismerős, hogy P. vegyen egy bőrlabdát a fiának, vigye el neki, adja oda, és
mondja meg, a labdát az apja küldi, és hogy soha ne felejtse el az apját. Ez egyszeru,
mondtam Pi-nek. Mi a baj? Azt felelte, hogy a borítékban rengeteg pénz volt. Rend
ben van, mondtam. Megkérdeztem, abból a pénzből iszunk-e most? Nem válaszolt,
csak bólintott. Felugrottam, megragadtam P.-t, Néhányan odajöttek. ránk szóltak, ha
nem hagyjuk abba azonnal, hívják a rendörséget. ebben az ivóban nem szoktak vere
kedni. Türelem, mondta végül P., elmagyarázom. A levél állítólag a kórházból érke
zett, ahol a férfi két nappal ezelőtt öngyilkos lett. Pontosan miért volt a férfi kórház
ban, azért-e, mert már előbb öngyilkos lett és ott próbálták megmenteni, vagy má
sért-e, és végül ott lett öngyilkos, azt nem lehetett tudni. P. telefonált a kórházba, de
nem mondtak neki semmit. Megkérdeztem, mikor temetik a férfit. P. azt válaszolta,
hogy éppen ma délután. Tudja-e az időpontot meg a helyet? Bólintott, megadta a te
mető nevét, círnét, a szertartás időpontját. Menjünk oda, mondtam, utazzunk ki a
temetőhöz. De P. nem akart. Nem szereti a temetőket, magyarázta, és elkínzottan né
zett rám. Márpedig, húztam fel a székről, nekem látnom kell azt az embert. Végül P.
bólintott, akkor menjűnk,mondta, ha neked látnod kell.

Sokáig buszoztunk, míg kiértünk a városszéli, a délnek vezető országút mellett hú
zódó új temetőbe, Erős, hideg szél fújt, P. a ravatalozó védett falához menekült. Azt
mondta, keressem meg a temetést, ő ott marad, vár rám. Láttam, mennyire sápadt,
keze erősen reszketett. Állt a fal előtt és kért, ne haragudjak rá, tudja, most cserben
hagy, de nem bírja a sírokat, a sírköveket látni. Mondtam neki, ne folytassa, álljon
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csak ott a falnak dőlve, ne nézzen semerre, hunyja be a szemét, ha kérdezné valaki,
mit keres itt, ne is válaszoljon. Elindultam, hogy megkeressem a férfi temetését. P.
utánam kiáltott valamit, de nem értettem. Körbejártam a temetőt, sehol nem láttam
embereket, csak néhány öregasszony ült a sírkövek között. Visszamentem a ravatal0

zóhoz. Egy szürke autóból két férfi éppen fakoporsókat rakodott ki, vitték be őket a
ravatalozó nyitott hátsó vasajtaján. Odamentern hozzájuk és megkérdeztem, tudják-e,
kik vannak a koporsókban. Néztek rám, de nem válaszoltak. Nem tehettem mást,
mondtam nekik valami kézenfekvő történetet. Az egyik férfi, miután végeztek a ra
kodással, odajött hozzám és azt mondta, valószínüleg kihozták azt a személyt is, akit
én keresek. Rögtön megértettem, a zsebembe nyúltam, és adtam neki valamennyi
pénzt. Mondtam a férfinak, okvetlenül meg szeretném nézni a halottat. A férfi bólin
tott, aztán intett, hogy kövessem. Körülnéztem, de P. eltünt. Beléptem a szürke vas
ajtón, és egy félhomályos, fojtó szagú helyiségben találtam magam. A férfi közben in
tett a társainak, azok levették az egyik koporsó fedelét. Egy egészen apró, szöke em
ber feküdt a koporsóban. Jelentéktelen arca volt. Ő az? - kérdezte valamelyik a há
rom férfi közűl. Talán, válaszoltam. Soha nem láttam. Aztán sietve kijöttem, még mi
előtt elkezdtek volna nevetni rajtam a koporsók közott.

P. a ternetökapun kívül, a városba vivő busz megállójában várt rám. Megkérdezte,
láttam-e valamit. Nem láttam semmit, hazudtam neki. Azt felelte, talán jobb is így.
Sőt, talán csak igy a jó. Álltam, nem szóltam. Végül P. azt javasolta, ha visszaérünk a
városba, rögtön igyunk meg egy konyakot. Bólintottam, nem tehettem mást.

A városban elmentünk egy boltba és megvettük a legdrágább focilabdát. P. az ujján
pörgette, és azt mondta, irigyli a gyerektöl, ő is ilyenre vágyakozott sráckorában. Áll
tunk az utcán, P. hóna alatt a labdával. Megkérdeztem, ismeri-e a nő pontos címét.
Mutatta a papirosra felírt utcanevet. Induljunk, mondtam, ne vesztegessük az időt.

Jó, felelte P., és félénken elmosolyodott.
Egy lakótelepre érkeztünk, és némi keresgélés után megtaláltuk a kapubejáratot,

de zárva volt. P. megnyomott egy gombot a kaputelefonon, majd mikor fentről meg
kérdezték ki az, azt válaszolta, ő a postás és távirat érkezett. A lift felvitt bennünket a
megfelelő emeletre. Az ajtó előtt P.-re rájött a félelem. Csak állt és nem akart be
csöngetni. Megsajnáltam. Álljon szembe az ajtóval, mondtam neki, hunyja be a sze
rnét, és gondoljon arra, miért is vagyunk itt. Ha megtalálja az okot, tudni fogja a kö
vetkezményt is. És becsönget. P. bólintott, maga mellé helyezte a labdát, két karját
keresztbe fonta a mellén és nagyot sóhajtott. Lassan kifújta tűdejéböl a levegőt, rám
nézett és elmosolyodott. Jóga, mondta. Nagy franc ez az élet, nézett rám, és meg
nyomta a csengőt.

Egy nő nyitott ajtót. Nem volt szép, se csúnya, szöke nő volt, egy feleség. P. állt a
hóna alatt a labdával, bólintott, de nem köszönt. A nő megkérdezte, kit keresünk. Ú,
mondta P., a fia, asszonyom, a fia itthon van? A nő bizalmatlanul nézett ránk. Kik
maguk? Honnan jönnek? P. állt és mosolygott. Asszonyom, hajolt meg enyhén, mi
fontos ügyben keressük az ön kisfiát. Ez a labda itt a hónom alatt, ez a labda az ön
fiáé. A nő nem értette. Talán, mondta félénken, jőjjenek beljebb. Mégse a lépcsőház

ban beszélgessünk. P. bólintott. Jobb lesz, rnondta, és szárazat nyelt. Hát ez az a lakás,
nézett rám P., ebbe az előszobába ért haza, itt rakta le a kabátját, itt vette le a cipő

jét. P.-re néztem. Ne hülyülj, intettem neki. Miért ne, nézett vissza rám. Prima elő

szoba ez, mutatott körbe, van fogas, a fogason kabátok, sapkák, sálak, kötöttek, nem
kötöttek, gyapjúból, nem gyapjúból. Talán arra nyílik a szoba, kérdezte P. a nőtől. A
nő bólintott. Kik maguk és mit akarnak, kérdezte tőlem ellenségesen. Asszonyom, ha
jolt meg ismét P., ez a labda itt a hónom alatt, ez az ön fiáé. Hol van a fia, asszonyom?
Hol marad, hiszen beszélnünk kell vele, tudja, a labda végett. A nő rám nézett. Hon
nan jöttek maguk? - kérdezte elkínzottan. Csinált valamit a fiam? P. elmosolyodott.
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Nyugodjon meg, asszonyom, a fia nem követett el semmit, nem dobott be ablakot,
nem lopott az áruházban, a fia ártatlan. És mi nem kellemetlenkedni jöttünk ide, és
különben is bízzon bennünk, mi sem érünk rá a végtelenségig. Hol a fia? Ezt a labdát
küldik neki. A nő P.-re nézett. Ki küldi? - kérdezte. P. nevetett. Látom már, kezdett el
kiabálni, maga is olyan, akár a többi nő, maga sem válaszol, maga is csak kérdez,
mindent tudni akar. Elszedni a pénzt, a jókedvet, a bort, a sört, a pálinkát, a levegőt,

a nőket, maga is mondja, hogy ne igyál, de egyél, hová mész, kihez mész, miért jössz
ilyen későn, miért jössz ilyen korán, miért, miért, miért. Tudja, honnan gurult közénk
ez a labda? Egyenesen a túlvilágról, hogy emlékeztessen bennünket mindenre, érti,
mindenre. Ez már nem is labda, ez egy guruló emlék, egy emlék. P. elé álltam. Na,
eredj innen, szóltam rá, eredj le a ház elé, várj meg a padon. P. bólintott, igazad van,
megyek, nem akarok én is kiabálni itt, ebben a lakásban. Óvnorn kell magam. Azzal
kiment.

Kettesben maradtunk a nővel. A férjem barátai?, kérdezte a nő aggodalmasan. Ta
lán, válaszoltam. Hol a fia, kérdeztem én is. Át kell adnom neki ezt a labdát. A nő a fal
mellett állt. De hiszen a férjem két napja halott, mondta. Ez megakasztott. Nem azt
mondta, hogy meghalt, hanem azt, hogy halott. Halott végérvényesen. Álltam, kezem
ben a labda. Hol a fia? - kérdeztem ingerülten. Kérem, ne húzza az időt. A nő kinyi
totta mögöttem a lakásajtót, adja csak ide azt a labdát, majd én odaadom a fiamnak.
Megráztam a fejem. Kérem, ez nem lehetséges, mondtam. A labda mellé üzenet is
van, néhány szavas üzenet a férjétől a gyermekének - és enélkül az üzenet nélkül
nem adhatom át. A nő meglökött. Menjen innen, lökött meg ismét, azonnal menjen
innen. Hol a fia, kérdeztem. Takarodjon, kiáltott a nő, maga sátán, maga, aki idejön,
hogy uszítsa ellenem a gyermekemet, megzavarja szegény fejét, összekeverje egészen,
hogy ne értsen semmit. Álltam az ajtóban. Asszonyom, talán mégsem így van, véde
keztem halk hangon, gondolkodjon. Menjen innen, hagyjon minket békében, kiabált
a nő. Mit tud maga rólunk, azt hiszi, idejön és mindent tud, mindent ért? Honnan jött
maga, ki küldte, ki merte küldeni? Közben a szomszédos lakásokból kijött néhány
ember és minket néztek. Ez itt, mutatott rám a nő, ez idejön a szegény emberhez,
nem tud semmit rólunk, bűzlik belőle a szesz, és uszítani akarja ellenem a fiamat.
Talán én vagyok a bűnös, talán én öltem meg a férjemet? Tessék, válaszoljon. Álltam
a labdával. Talán túlságosan egyszerű dolog, asszonyom, magyaráztam volna, ha
csupán akörülményeket okoljuk mindenért. És maga is tudja, nem mehetek el innen
addig, amíg nem beszéltem a fiával, amíg nem adtam át neki a férje üzenetét. Beszél
nem kell vele. Az egyik férfi odajött hozzám és megfogta a karomat. Na, menjen in
nen, mondta, és vezetni kezdett a lift felé. Engedjen el, mondtam neki, engedje el a
karomat. Semmi dolgom magával. A férfi még erősebben szorította a karomat és húz
ni kezdett. Engedjen el szépen, mondtam, de csak húzott tovább. Ekkor megütöttem.
Nem erősen, csak a füle mellett, a halántéka körül. Azonnal eleresztett, aztán mind
két kezével megragadott, és a gyomromba térdelt. Hirtelen egész könnyűnek és
gyengének éreztem magam. Én elutazom innen, buggyant ki belőlem a mondat, jövő
héten Párizsba visz a repülő. Éreztem, hogy hátulról is megragad valaki, és erősen

tarkón vág. Kirántottam magam a férfi kezéből, megpördültem, és arcába ütöttem a
fiatal suhancnak. Letepertek, padlóhoz szorították a kezem, amíg meg nem érkezett a
rendőrség.

Ültünk P.-vel a rendőrségi folyosón. Végül kinyílt az ajtó, és egy férfi szólt ki, hogy
lépjünk be. Beléptünk, azt mondták, üljünk le, és diktáljuk be az adatainkat. Miután
ez megtörtént, a férfi az asztal túlsó oldalán megkérdezte, mi is történt valójában. P.
beszélni kezdett, elmondta a történetet. Amikor elhallgatott, a férfi megkérdezte,
van-e még valami hozzátennivalója. P. megrázta a fejét, nem tud többet mondani. Mi
csupán a labda végett mentünk, nem akartunk semmi mást. Afféle lovagias ügy lett
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volna, mondta P., de elfajult. A férfi megkérdezte, ki volt valójában nekünk ez az em
ber. P. azt felelte, neki jó ismerőse volt, barátja is talán. Aztán engem kérdeztek. Azt
válaszoltam. hogy nekem is ismerős volt, egy ember, egy ismerős ember, olyan. akár
csak én vagy bárki más. A férfi azt mondta, menjünk haza, aztán felemelte a telefont
és leszólt, hogy engedjenek ki bennünket a kapun. Mi csak ültünk, bámultuk a csu
pasz falat és nem mozdultunk. A férfi ordítani kezdett. Nem ér ő rá mindenre, kiabált
ránk. Felálltunk. eljöttünk.

A rendőrséggel átellenben levő kocsmába ültünk be. Konyakot ittunk. sokat. Lá
bunknál ott fehérlett a labda. Mi lesz most, kérdezte P., és ivott. Azt mondtam neki.
nincsenek ismerőseim. én hamarosan elutazom a városból. Elmegyek Párizsba.
mondtam, kizökkenek az időből. P. mosolygott. Gondolatban lehetséges dolog, már
mint a kizökkenés, de a tettek, az ember tettei nem engednek meg ilyen fényűzést.

Marhaság, amit beszélsz. mondtam, de tudtam, hogy igaza van. Hamarosan látni fo
gom a tornyot. Miféle tornyot, kérdezte P., azt válaszoltam, végtére is mindegy, mi
Iyen tornyot lát meg az ember. lényeges, hogy meglássa a megfelelőt. Vagy bármi
mást. P. ült, aztán megszólalt, azt mondta, részegek vagyunk. De azért irigyel, be kell
vallania nekem.

Végül átmentünk egy másik kocsmába, ahol mégis ültek ismerősök. P. alaposan be
ivott, egy idő múlva közölte a többiekkel, hogy két fontos dolog van nála. egy vado
natúj bőrlabda meg rengeteg pénz. Ha a többiek egyetértenek az ötlettel, telefonon
taxikat rendel, és taxikkal kiutazunk a várostól nem messze található tóhoz. ahol a
labdával focizni fogunk. a pénzen pedig bort kérünk az ottani. tóparti kocsmában.
Alaposan leisszuk magunkat, szónokolt, és rám nézett. Megsajnáltam. Éljeneztek a
hiénák, az átkozottak. örömükben az asztalt csapkodták poharukkal. Jöttek a taxik,
mentünk ki a városból, én az ablaknál ültem. bámultam kifelé. A taxiban zene szólt.
Don't worry about me, I'm o.k. Dúdoltam magam elé, bámultam ki az ablakon.

A tó partján P. kifizette a taxikat. aztán meghagyta nekik, hogy éjjel jöjjenek vissza
értünk. Ezután az egész társaság bevonult az akácfákkal körülvett ivóba, csak én ma
radtam magamra a labdával a tóparton. A fejem erősen zúgott a sok konyaktól. eny
he hányinger kerülgetett. Ültem egy kövön és a fűben fehérlő labdát néztem. A kocs
mában röhögtek. Lassan felálltam, felemeltem a fűből a labdát, hosszan és erősen

égő homlokomhoz szorítottam. Na, eredj vissza a túlvilágra, mondtam a labdának,
majd nagy ívben a sötétedő víz közepe felé rúgtam. Mögöttem kiáltottak. de tudtam.
erőt kell gyújtenem. még nem fordulhatok hátra.

FARKAS GÁBOR

Infinitivus
Nem hagyni elhagyni kellett volna
menni a huzatban bűntelen

hallgatni ahogy nyögnek a bükkök
ahogy megzizzen a véres avar

Arcomat tartani a szélnek
mindig szemben a záporokkal
az útpadkáról utánanézni
az ablaktörlőt járató kocsiknak

Nem gondolni símogatásra
a feledés torkába gyürni mindent
mint a nyeretlen totószelvényeket
elröptetni a teraszról
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