
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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