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Megérkezem a megbeszélt időpontban a Duna-Plaza
sarkához. Fügééket még nem látom sehol. Rágyújtok
egy cigire, és türelmesen várok. A Meder utca felől
csapatokba verődve, kialvatlan szemekkel közelednek
felém a Szúnyog-szigeti menhely éjszakai látogatói.
Az első csoportban felismerem Lajost, és magamhoz
intem. Miután megkínálom őt egy cigivel, beszédbe
elegyedünk. Megtudom, hogy miből tartja fenn
magát: a guberálóktól szokott kazettát venni 15 forin-
tért, alaposan megtisztítja, aztán címkét ragaszt a
„gagyi” kazettákra, amit az egyik haverja, aki nyom-
dában dolgozik, 10 forintért legyárt neki. Újabban a
Zámbó Jimmy-k fogynak a leggyorsabban, így Lajos
sürgősen igazodni kényszerült a piac diktálta igé-
nyekhez. Kaján mosollyal az arcán büszkén szétnyitja
szatyrát, amelyből vagy két tucat, fóliával lehegesztett
Zámbó-kazetta villan elő. A szatyor mélye egyéb ér-
dekességeket is rejt: 15 forintért vásárolt ceruzaele-
meket, originált állapotba hozva, melyek egysé-
genkénti haszna megközelíti akár az ötszáz-nyolcszáz
százalékot is. Szóval Lajos ezekkel rója a piacokat
napról-napra – szerencsére van belőlük elég a Fővá-
rosban –, a kör sosem zárulhat be.

Közben megáll mellettünk Füge barátja, Zsolt, akit
jól ismer a kazetta-szélhámos, így zavartalanul ácso-
roghat. Miután Lajos elindult, Zsolttal maradok,
kettesben várjuk Fügét, aki Zsolt elmondása szerint a
csavargyári fizetőszállón megiszik még egy sört régen
látott barátjával, aztán jön ide. Egy ötven körüli, meg-
gyötört asszony lépdel felénk, Zsolt tüstént felismeri,
és odamegy hozzá. Pár méterre állnak meg tőlem,
szófoszlányokat hallok. Intim beszélgetést folytatnak,
és megegyeznek egy ma délutáni találkában ugyan-
ezen a helyen. A nő egy szatyrot nyújt át Zsoltnak,
majd búcsút vesz tőle, és eltűnik a csavargyári szálló
irányába.

– Ki volt ez a nő?
Zsolt még mindig a szatyor tartalmát nézegeti,

aztán szótlanul odanyújtja nekem a nyitott szatyrot,
amiben két szendvics van szalvétába csomagolva, és
egy nájlon zacskóba göngyölt csirkecomb. Még min-
dig értetlenkedve bámulok.

– Az anyám volt. Itt lakik a fizetőszállón, és min-
den nap találkozunk délután ötkor, amikor a vacsorát
hozza nekem.

– Hány éves vagy?
– Hetvennégyben születtem.
– Mindketten hajléktalanok vagytok?
– Én vagy nyolc éve csövezek, mivel az anyám

megismerkedett egy alakkal, aki a lakásunkba is költö-
zött hamarosan. Nem jöttem ki a pasival, aki elhajtott
otthonról. Az anyám nem tudott semmit sem tenni.
Aztán két éve ő is az utcára került, a koma pedig ma-
radt a lakásban.

Míg beszélgetünk, felbukkan mellettünk Füge,
tetőtől-talpig vadonatúj ruhában feszít. Csodálko-
zásomat látva, rögtön mesélni kezd:

– Egy biztonsági őrző-védő káefté főnökétől kap-
tam mindent tegnap. Képzeld, ezért a márkás cipőért,
a farmerért és a csuklyás bársony dzsekiért száz-
ötezret fizetett ki.

– Mit adtál cserébe? – kérdezem, de a választ nem-
csak most, de később se fogom megtudni, mivel Füge,
mintha nem is hallaná, kitérőleg zúdítja rám a többi
információt.

– Két hónappal ezelőtt a Gellért-szálló előtt is meg-
ismerkedtünk egy milliomos sráccal, aki szobát bérelt
nekünk a szállodában, mindent fizetett, kaját-piát. Ne
kérdezd, hogy miért! Egyszerűen nem tudta már mire
elbaszni a pénzét, csak annyit kért tőlünk, hogy le-
gyünk vele. A Váci úton is lakik egy úr, akinek bár-
mikor szólhatunk, rögvest fizet nekünk egy albérletet,
ha kell. Ilyen emberek is vannak.

Zsolt közben elment a szemközti trafikba, ahol egy
doboz szofit vett 175 forintért. Egy régi tízforintosa
maradt, de sohasem költi el, mert ez a szerencsepén-
ze már évek óta.

Elindulunk a Gyöngyösi úti metróállomás irányá-
ba, hogy a Móricz Zsigmond körtéren pár óra alatt
lelejmoljuk a szükséges pénzt, aztán kukázzunk egy
kicsit a Gellért-hegy villanegyedében. A metróaluljá-
róban a jegyautomata előtt megáll Füge, és gyorsan
előkap a zsebéből egy hosszú, az egyik végén begör-
bített pálcát, amit betuszkol a pénzbedobó nyílásába,
és hamarosan megcsörren az első tízforintos. Hirtelen
kulcszörgésre kapjuk fel a fejünket, az automata mel-
letti helyiség ajtaja kivágódik, és egy karbantartó lép
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ki rajta. Gyanakvóan végigmér bennünket, de Füge
már a tisztes bámészkodó járó-kelő pózába vágja ma-
gát. A karbantartó gyanútlanul elhalad mellettünk.

Felszállunk a metróra.
– Ti nyomtátok fel ezt a jegykiadót itt a Gyön-

gyösin?
– Nem. Ez valaki másé lehet már jó néhány napja,

de mi reggel mindig megelőzhetjük a tulajt, mert
degeszre szedjük magunkat – válaszolja Füge.

– Fel vannak osztva a területek?
– A, dehogyis. Ott csinálhatja mindenki, ahol ép-

pen akarja. A hatvanegyes villamos végállomása
például nagyon jó hétvégenként. De a legjobb az
Oktogon, a Duna-Plaza és az Europark környéke.

– És a pályaudvarok?
– Ott csak a Keleti és a Nyugati éri meg, hogy

hétvégére feltedd a telefonfülkénél is a zsebkendőt,
aztán jöhet a kispálcával a lecsapolás – folytatja Zsolt.
Füge közben fesztelenül vetkőzni kezd: a tegnapi
ajándék pólót átcseréli egy szakadt ingre, a lejmolás
sikeréhez szegényes külső dukál.

8 ÓRA 30

Megérkezünk a Ferenciek terére, és a kirakatok
előtt várjuk a 7-es buszt. Füge és Zsolt a kirakat üve-
gére tapadva bámulják a méregdrága cipőket.

– Nekem ez a tizenhétezres Martens kéne! De ezzel
a tizenkétezres All Colls sportcipővel is beérném.

Felfurakodunk a tömött buszra, és háromnegyed
kilenckor letüremkedünk róla a Móricz Zsigmond
körtéren. Átgyaloglunk a zebrán, és a BKV szolgálati
épülete mögött, a vakvágány mellett, ahol hajdan a
sör-villamos állt, megkezdődik a lejmolás. Füge ráveti
magát egy ballonkabátos öregúrra, Zsolt pedig egy
húsz év körüli, bársony kabátos fiúra. Az első menet
sikeres, Füge az öregtől egy százast kapott, Zsolt
pedig huszonkét forinttal vette le a srácot. A fiúk nem
sokat beszélnek egymással, hanem szinte szökellve
egyik emberről a másikra kitartóan kéregetnek. Ha
valaki esetleg egy nagyobb összeget – százasnál
kezdődik – ad, akkor egyik szemhéjukra helyezik a
pénzdarabot, és fütyörészve odamennek a másikhoz,
és leadják a pénzt. Ritkán fordul elő, hogy a nagyobb
összeget maguknál tartanák, hogy a sikert ne osz-
tanák meg egymással. Úgyis közös minden: a pénz, a
siker, a bizalom is. Nincs főnökösködés, nincs kine-
vezett pénztáros – mindenki egyenlő.

Zsolt egy szemüveges, farmerkabátos lányhoz
megy oda, aki türelmesen végighallgatja a mondókát,
aztán a pénztárcájából előhalászott ötvenest Zsolt
markába nyomja. Zsolt megköszöni a pénzt, aztán

jöhet a következő kiszemelt, ez ötven körüli, zöld-
kabátos, aktatáskás úr.

– Elnézést kérek, főnök úr! Nem tudna kisegíteni
pár forinttal?

– Ha szükséges, igen – válaszolja a férfi, és a zse-
béből ötvenes kerül elő.

Odajönnek hozzám, és megszámolják a pénzt.
Megkérdezem Fügét, hogy csinálja.

– Hát úgy, hogy azt mondom, amit hallottál: nem
tudna-e kisegíteni, kajára kéne... De volt már, hogy
untam ezt a dumát, és váltottam azzal, hogy itt lakom
fönt a Gellért-hegyen egy barlangban, mert hajlékta-
lan vagyok... De tegnap például azt mondtam, hogy
Ferrarira gyűjtök, ez sokaknak tetszett, és adtak. De
ha úgy találom, akkor egyszerűen megmondom, hogy
piára kell... úgy is szoktak adni.

– Vannak olyanok, akik nem adnak?
– Ez nem így megy. A legszarabbak azok, akik nem

szólnak semmit, hanem továbbmennek, átnéznek raj-
tunk. De például a gyerekesekhez vagy a terhesekhez
nem megyünk oda. A legjobb nap mindig a hó kö-
zepére esik, amikor megérkezik az embereknek a
jövedelempótló vagy a nyugdíj.

Füge kiszemel magának egy nyugdíjas öreg-
asszonyt, elébe siet.

– Kézit csókolom! Nem tudna adni pár forintot?
– Miért nem mész a Tanácshoz, fiam?
– Zárva van az szerdán, csókolom – vágja rá auto-

matikusan Füge, és már fordul is oda a legközelebbi
járókelőhöz.

– Elnézést kérek, drága asszonyom! Ki tudna
segíteni pár forinttal? Hajléktalan vagyok – hadarja
tisztelettudóan Füge.

– Én is az vagyok – vágja rá sietve a jól öltözött asz-
szonyság, és sietősre veszi a lépteit.

Füge két félszegen ácsorgó afrikaira figyel fel, és
máris ott terem mellettük.

– I have one problem. Give you me money, please
– tartja a markát.

– I have no money – válaszolja különös törzsi ak-
centussal riadtan az egyik, majd összenéz ugyancsak
riadt honfitársával, és sebesen elillannak a térről,
nehogy időt adhassanak Fügének a tapadásra.

Zsolt új rafinériával próbálkozik tőlem pár lépés-
nyire.

– Most lopták el az autómat, tudnál adni egy-két
forintot buszjegyre? – fürkészi komoly arccal a hu-
szonöt év körüli bőrkabátos diáklányt. A lány szinte
megbabonázva mélyeszti egyik kezét a kabátbelső-
jébe, és a keze ügyébe eső összes apróját, tizenkét
forintot, Zsolt markába szórja, aztán megkönnyebbült
arccal maga mögött hagyja a mai nap első kényel-
metlen inzultusát.

Zsolt fölbátorodva elállja az útját egy húszéves
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körüli tarisznyás fiúnak, aki mintha meg se hallaná
Zsolt mondókáját, merev arccal folytatná tovább az
útját, de Zsolt ráérez a fiú bizonytalanságára. – Akkor,
tudod mit, elkísérlek – mosolyog pimaszul a zavart
srácra, válla szinte a fiú vállát érinti, úgy lépdel áldo-
zata mellett, és majdnem a tér széléig kíséri, mire az
megadja magát, és negyven forinttal gazdagítja
Zsoltot, aki a siker lendületével szólítja le a mellette
elsiklani akaró szemüveges fiút, aki feszülten várja
Zsolt akcióját.

– Már ismerjük egymást! – előzi meg Zsoltot, és a
lejmoló csodálkozása alatt időt nyerve szívódik fel a
tér forgatagában.

– De honnan? – motyogja szinte lecövekelve.
Füge eközben egy középkorú jogging költemény-

be öltözött, agyonszoláriumozott hölgyre zúdítja rá
kérését, aki megelőzve a kellemetlenségeket tizenhét
forintot nyom Füge markába, amit Füge köszön is szé-
pen, és egy harminc körüli szemüveges, farmernadrá-
gos, hasított bőrkabátos férfi nyomába ered, és rögtön
belevág a „piakérős” verzióba, ami annyira megteszi a
hatását, hogy a férfi cinkos mosollyal száz forintot ad.
Füge diadalittasan tapasztja a szemhéjára a pénz-
darabot, és kimért léptekkel, pisszegve odasétál
Zsolthoz, hogy leadja neki a szerencsepénzt. Zsolt ez-
alatt három szál cigivel nyúlta le a farmerkabátos fiút.

9 ÓRA 25

Füge könnyít magán a BKV-s pavilon tövében,
majd újra beleveti magát a körtéren áthaladó, munká-
ba igyekvők tömegébe. A „barlangban lakom” szöveg
annyira megteszi a hatását, hogy egy öltönyös bácsi
harminc forintot, egy komolyarcú asszonyság húsz
forintot csúsztat Füge markába. A sorozatos siker lel-
kesedésével szólítja le Füge a következő hátizsákos
fiatalembert, aki a barlang-história meghallgatása
után száz forintot ad.

– Mindenkihez odamész, vagy arcra választod ki
azt, akit éppen letarhálsz? – kérdezem Fügét.

– Ez teljesen hangulattól függ, ha nem vagyok
fáradt, akkor mindenkihez, de legjobban az olyan
szemüveges egyetemista-kinézetűek adnak, mint
amilyen te vagy. Egyébként azok a vagányak, akik
visszaszólnak valamit, azok jó fejek.

Zsolt közben egy szemüveges fiút vett le harminc
forinttal, majd egy szintén ifjú korúnak tűnő kínaival
próbálkozik, aki pénz híján egy szál cigivel segítette
ki. Majd megáll egy pillanatra a tér közepén, és tekin-
tetével végigpásztázza a teret, tekintete rátapad egy
húsz év körüli srácra, alkalmas pillanatban neki-
iramodik, és a fiút utolérve, leszólítja:

– Ne haragudj, egy kis kajára kéne pár forint –
hadarja.

– Megy a villamosom – válaszolja legalább olyan
gyorsasággal a fiú, és elszalad a villamosmegálló irá-
nyába.

9 ÓRA 30

Folytatják a lejmolást. Zsolt a „kajára nincs pén-
zem”, Füge pedig a „barlangban lakom” történetet
adja elő először egy ifjú hátsó-indiai férfinak, aki
ugyan nem sokat ért az egészből, mégis ad Fügének
hatvan forintot. Zsolt pedig egy egyetemista-kinézetű
lánytól százötven forintot kap. Füge odasomfordál
egy feltehetőleg randevúzó, harminc körüli, fekete
bőrkabátot és szoknyát viselő nőhöz.

– Bocsáss meg, de barlangban lakom...
Füge még alig kezd bele a mondókájába, a nő fel-

csattanva szakítja félbe:
– Tudod mit, picim!
Zsolt és Füge majd megszakad a röhögéstől, majd

miután elcsitulnak a kedélyek, rágyújtunk egy cigire.
Aztán Zsolt megint egy egyetemista-arcú fiúval

próbálkozik, és miután elmondta a gondját, a fiú csak
ennyit válaszol:

– Ne haragudj, most tettem a bankba.
– Na ez korrekt volt – mondja Zsolt. – Végül is

sokkal jobb, mint az, aki belenyúl a zsebébe, de nem
ad. Az a legidegesítőbb, egyszer úgyis bebombázok
egy ilyennek.

9 ÓRA 50

Füge komor arccal lépdel hozzánk, és szól nélkül a
tér túlsó felére biccent a fejével, ahol két rendőr
strázsál.

– Baj van? – kérdezem.
– Igen. Az az utálatos az egészben, hogy garáz-

daságért lezárhatnak, mert molesztálod az embereket.
Úgy döntünk tehát, hogy nem folytatjuk tovább a

lejmolást. Összeszámolják a pénzt: 968 forintot sze-
degetnek elő a zsebeikből. Füge azt mondja, hogy
valamilyen kaját kéne szerezni vacsorára, amit majd
este megfőzhetnek a hajléktalanszállón. A közelben
található is egy hentesüzlet, ahol rendszerint kapnak
ingyen. A boltban dolgozik Tomi, akit néhány hónap-
ja ismertek meg a Körtéren, és annyira összebarátkoz-
tak, hogy húsadomány tekintetében bármikor számít-
hatnak rá. Csak az a baj, hogy Füge most nem mehet
hozzá (ennek okát nem sikerült megtudnom), ezért
egy levelet ír Tominak, és Zsoltot bízza meg azzal,
hogy adja át neki a hentesüzletben. A levél szövege a
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következő: „Szia, Tomi! Ne haragudj, hogy nem tud-
tam jönni, de Bent vagyok. A Zsoltinak adjál már
valami kaját, hogy be tudja hozni. 27-én lesz a tár-
gyalásom. Szia. Füge. Jó munkát.”

Bemegyek Zsolttal a henteshez. Várunk. Tomi, egy
húsz év körüli, jól fésült fiú, a pult mögött bárddal
darabolja a csontos húsokat. Zsolt megvárja, míg a
vásárlók elszállingóznak a pult elől, és odamegy To-
mihoz. Átnyújtja a levelet. Tomi figyelmesen átolvas-
sa, aztán megtörli az orrát, majd szó nélkül elballag a
raktár felé. Nem telik bele két perc, és egy nagy
nylonzacskóval a kezében tér vissza, amit átad
Zsoltnak. (Két kiló csont és aprólék van benne.) Zsolt
kér Tomitól még négy zacskót, amiket gondosan
összehajtogatva zsebre vág.

10 ÓRA 15

A sarkon Füge már türelmetlenül vár minket.
Elindulunk a Karinthy Frigyes úton, és pár száz méter
után bemegyünk egy sarki közértbe, reggelit venni
(három üveg kólát, amit az üzletben iszunk meg, egy
sportszeletet nekem, egy fonott kalácsot, teavajat és
egy fél literes kakaót). 370 forintot költünk.

Kijövünk a boltból, és a Bottyán utca sarkán lekan-
yarodunk a Budafoki út irányába.

– A múltkor itt, a Bottyán utcában szólított le min-
ket egy öregasszony, hogy hordjunk már le néhány
lomos bútort. Negyedórás melóért 2500 forintot kap-
tunk ketten. Mondta az öregasszony, hogy a telkén is
dolgozhatunk majd, de nem hívott többször.

A Budafoki úton baktatunk. Zsolt és Füge beletúr-
nak a kukákba, de nem találnak semmi érdekeset. Két
hete Zsolt talált egy kukának támasztott versenybi-
ciklit, s mivel nem volt leláncolva, elkötötte. Dél-
utántól hajnalig kerekezett vele a városban, aztán
ugyanoda vitte vissza.

Bemegyünk egy Azúr illatszerboltba. Zsolt és Füge
megáll a festékes polcok között. Tanakodnak. Füge
odamegy a pénztároshoz:

– Tessék mondani, Cellspeciál nitrohígító van?
– Nincs – válaszolja a pénztárosnő.
– És jövő héten lesz? – kérdezősködik Füge.
– Lehet, hogy érkezik.
– Akkor tessék már félretenni nekünk egy literest

vagy fél literest.
Zsolt kiokosít, hogy a Nitro-Cellspecial azért jobb,

mint a sima nitrohígító, mert annak 30-35 százalék
helyett 50 százalék felett van a toluoltartalma. A leg-
jobb persze a tiszta toluolhígító lenne, amiben 70 szá-
zalékos a koncentrátum, de azt ritkán lehet kapni. Így
kénytelenek beérni a sima nitrohígítóval, amit meg is
vesznek 179 forintért.

Zsolt már kilenc éves kora óta szipuzik, Füge
tizenötévesen kezdte.

– Füge, mit érzel, amikor bekábulsz?
– Belelátok a másik ember lelkébe.
Többet, sajnos, nem tud mondani az érzéseiről.
– Szüléiddel szoktál találkozni?
– Most már minden hónapban lemegyek hozzájuk

Miskolcra. De korábban nem jártam le, mivel más-
félévesen adtak be a Zaciba. Most hét végén is leme-
gyek hozzájuk, egy újságíró haverom visz le Astrával.

– Van barátnőd?
– Nincs, rég összevesztem vele. A Várban ismertem

meg. Zsuzsának hívják, fotóriporter. Negyvennégy
éves. Két agarat szokott sétáltatni. Én meg odamen-
tem hozzá, és letarháltam. Adott is valamennyit, aztán
hazament. Másnap újra találkoztam vele, és akkor
már egy ötszázast és kaját is kaptam tőle. Aztán haza-
vitt, és megfürdetett. De már régen nem voltam nála,
mert pár hete találkoztam Évával, aki húsz éves, de
most vele is össze vagyok veszve éppen... Hát így.

10 ÓRA 20

A Rudas fürdőig megyünk busszal. Mikor leszál-
lunk, Zsolt a megálló kukája alatt megpillant egy
buszjegyet, és fölveszi: csak egy lyuk van rajta, biz-
tosan jó lesz még valamire. Elhaladunk az Erzsébet
híd lába mellett, és a híd alatti gyalogátjárón kö-
zelítjük meg a Döbrentei teret. Füge Talál egy Ice-teás
dobozt, rögtön kiissza a maradékot, ez a kedvenc
üdítője.

10 ÓRA 55

Kaptatunk felfelé a sétányon a Gellért hegy irányá-
ba. Egy bozótokkal övezett tisztásra érünk. Füge
észrevesz egy hatalmas vaslemezt, odasomfordál, fél-
retolja. Egy vízmérős akna, két hátizsák van elrejtve
benne. – Éreztem, hogy itt lesz valami.

Körbenézek, és a szomszédos bokrok tövében ki-
terített paplanokat látok meg. Füge szó nélkül kiemeli
a két hátizsákot, Zsolt asszisztál neki az akcióhoz,
majd a hátukra veszik a zsákokat, és megindulnak a
közelben fekvő, eldugott játszótér irányába. Kifor-
gatják a zsákok tartalmát: egy fehér póló, rövid
bermuda-nadrág, zoknik, farmerdzseki, Nivea-arc-
krém, egy Simod hátitáska.

– Ti szoktatok itt aludni, a tiétek a cucc? – kér-
dezem naivan.

– Nem, de mit érdekel az téged! Itt hagyták, nem
kell nekik – válaszol Füge halvány indulattal a hang-
jában. Jobbnak látom, ha nem avatkozom bele a dol-
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gukba holmi szentbeszéd tartásával, nincs itt az ideje,
mert manipulálnám az eseményeket, és ez rontana a
történés hitelén. Valahol örülök is, hogy a fiúk ennyi-
re fesztelenné váltak előttem.

Zsolt lecseréli hátizsákját a Simod-ra, Füge pedig
magához veszi a farmerdzsekit. A maradék holmit
szanaszét otthagyják a padon.

11 ÓRA 15

Az Orom utcán ballagunk a hegynek fölfelé. Füge
előhúz a zsebéből egy kötött kesztyűt, benyit az egyik
ház kukatárolójába. Zsolt követi őt. Kiderül, hogy
csokit keresnek, mert megéheztek, de csak egy fél
zacskó burgonyaszirommal kell beérniük. A követ-
kező épület előtt egy építkezési konténer hever. Zsolt
megáll előtte, kotorászik a konzerves dobozok között.
A múltkor nagy mennyiségű rezet talált itt, amit pénz-
zé is tettek a MÉH-esnél. Füge közben odamegy a kö-
zépkorú férfihez, pénzt kér tőle, aki nyomban esetlen
szabadkozásba kezd, majd egy szál cigi felkínálásával
könnyít a lelkén.

Miután átgyalogoltunk az erdőn, leülünk egy pad-
ra. A fejünk felett, a lomkoronák ág-bogain keresztül
előtüremkedik a Szabadság-szobor pálmaága. Kipa-
kolják a hátizsákból a kalácsot meg a vajat, és ebédhez
látnak.

Füge befejezi az evést, és előhúzza a hígítós pa-
lackot a nájlonzacskóval együtt, és félig megtölti a
tasakot. Rákönyököl a korlátra, és elmereng az elé
táruló panorámában: makettként fekszik előtte Bu-
dapest. Felülről egészen rendezettnek láthatja a
várost, a hidakat és az épületek sokaságát, és mindez
most a kezében van. Füge a szájához emeli a zacskó
nyílását, és egy igazán mélyet sóhajt. Hamarosan
Zsolt is követi társát, tölt magának az anyagból, oda-
lép a barátja mellé, ráhajol a korlátra, belebambul a
makettvárosba, és nagy lélegzetet véve átadja magát a
hígító erejének. Légzésük csendjét felhangosítják a
zacskók zörgései, minden levegővétel a nájlon-zi-
zegés ütemévé alakul át. A Főváros a hátgerincén
hever előttük – most végre övék lehet pár órára.

Füge eltorzult arccal motyog maga elé valamit,
közben elmosódott vigyor ül ki a szája köré. Zsolt
még mindig némán, rezzenéstelen arccal bámulja a
Dunát.

Füge felém fordul, mereven rám néz, a pupillái ki
vannak tágulva, a különös gáz-mosoly most már
egész arcára kiül.

– Jó állad van – suttogja alig kivehetően, miközben
lassú mozdulattal kinyújtja feléin a tenyerét, és mu-
tatóujjával megérinti az államat. – Csak nehogy szét-
üssük – tagolja, és le sem veszi rólam fátyolos tekin-

tetét, közben mélyet szív a zacskóból. – Látom, hogy
buzi vagy, és most királynőt választunk – folytatja
tovább mámorosan. Közben bevillannak nekem a
reggeli dicsekvések a ruhakölteményről, amit a
vagyonvédő kft. vezetője ajándékozott Fügének, a
rejtélyes figurák, akikkel hetekig százezreket lehet
elherdálni a Gellért szállóban, és a férfi, akinél ingyen
lehet lakni. Rágyújtok egy cigire, és átnyújtom
Fügének, aki engedelmesen elfogadja tőlem.

– És a király, aki választ, te leszel? Vagy ki? Hogy
hívják? – kérdezem tőle halkan.

– József a király... A királyok nincsenek kitiltva a
szállóról...

Zsolt még továbbra is csöndes, magába forduló.
Füge odatámolyog hozzá, és ő is belemerül a Zsolt
által bámult képbe. – Örvény? – szólítja meg suttogva,
de Zsolt nem ad választ, hanem továbbra is a korlátra
görnyedve, kinyújtott nyakkal bámulja a szürkén
hömpölygő Dunát.

– Menj vissza! – dörmögi Zsolt alig érthetően,
ugyanakkor mutatóujjával a folyó irányába bök,
mintha azt utasítaná.

– Tudod mit jelent, ha az örvény elkap valakit? –
kiabálja a válla fölött Füge hátrafordulva, és hirtelen
borús tekintettel nekiiramodik a hegy csúcsára vezető
ösvénynek. Egy pillanat alatt szem elől vesztem. Zsolt
is megmozdul, a járomcsontjai kifényesedtek, de a
szeme nyugodt. Elindulok felfelé az ösvényen. Zsolt
mögöttem csoszog. A csapás egyik fordulójában foko-
zott óvatossággal kell araszolgatnunk, mert a szer-
pentin pereme csíknyi szélességű, és hirtelen meg is
törik, ahonnan már csak a szakadék tátongó mélysége
a folytatás.

– Itt az egyik haveromat lelökték egy liter hígítóért
– emlékezik Zsolt.

– És meghalt? – az aggódásomat már nem tudom
leplezni Füge miatt. Megszaporítom a lépteimet, Zsolt
is belegyorsít. Szerencsére néhány perc múlva
felfedezzük Fügét, aki vagy tíz méterrel följebb a kőki-
látó padkáján ücsörög, hátat vetve a Ferenc József
hídnak.

11 ÓRA 40

Letelepedünk Füge mellé a kőpadkára. Mindhár-
man a hidat nézzük némán, közben a fiúk száján rit-
mikusan zizegnek a nájlonzacskók.

– Milyen szép napunk van! – jegyzi meg Füge
artikulálatlan hangon, és meredten felém fordul. –
Imi, mondd te!

– Mit?
– Hát... hogy záródik az ajtó – kéri kétségbeesve. A

szája szélére fehér, repedezett nyálréteg rakódott le.
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– Záródik az ajtó – mondom, és Fügének ez látha-
tóan jól esik. A hátunk mögött megzörren az avar, és
egy szaglászó kutya bukkan fel. A gazdáját is látjuk
közeledni.

– Tacsi! – kiált fel Füge, és elindul a huszonöt év
körüli, jólöltözött fiú felé. – Van pár forintod, ne
haragudj? – szólítja meg tántorogva.

– Kutyasétáltatáskor nem hordok magamnál pénzt
– válaszolja kimérten –, de látsz azért? – enyhül meg
a hangja, ahogy közelebb ér Fügéhez. Tollászkodva
előkeres egy ötvenest, majd távozik.

12 ÓRA

Kalapos öregúr ereszkedik lefelé a lépcsőn. Füge
elétámolyog. – Elnézést. A bácsi ki tudna segíteni pár
forinttal?

– Nincs nekem pénzem. Miből?
– Zsebből! – felesel vissza Füge, a bácsi pedig mor-

mol valamit, és fejcsóválva tovasétál.
Elindulunk lefelé a kilátóból. Füge leválik rólunk,

és eszetlenül rohan lefelé az alattunk kúszó szer-
pentin felé, néha megbotlik, de nem esik el. Az alsó
sétányon egy középkorú férfi sétálgat kutyával. Füge
már vagy húsz méterről üvölti a férfi felé: – Ki tudnál
segíteni pár forinttal?

– Nem látod, hogy kutyával vagyok! – kiáltja visz-
sza a kutyás, és széttárja a karját.

Füge fújtatva felkaptat hozzám, de addigra Zsolt
tűnik el. Valahol feljebb ágroppanásokat hallok, és
látom, amint Zsolt ámokfutva botladozik a bokrok
sűrűjében.

– Szétütöm a fejét annak a palinak! – fenyegetőzik
öklével csapzottan Füge, aztán a következő pillanat-
ban már megnyugszik, mert a járda mellett egy ember
nagyságú szellőző kétszárnyas vasajtaját fedezi fel.
Elhúzza a reteszt, lassú mozdulatokkal ki-be csuko-
gatja az ajtókat, majd megáll, és elmereng a látvány-
on. – Az ajtók bezáródtak – suttogja.

12 ÓRA 25

Zsolt lecsillapodva megáll mellettem, Füge is befe-
jezte a „zárt ajtók” játékát. Hármasban indulunk el a
Citadella-sétányon. Az út túloldalán fiatal nő köze-
ledik felénk, kézen fogva egy kisgyereket.

– Nézd csak! Ez majd el fogja dobni a gyerekét –
mondja Füge Zsoltnak a nő felé biccentve.

A Kelenhegyi úton ereszkedünk lefelé. Füge fel-
húzza a kesztyűjét, belépünk az egyik ház kuka-
tárolójába. Füge egy párnát halász ki a konténerből.

– Párnahajder, párnahajder... – motyogja maga elé

üveges tekintettel, majd ernyed mozdulattal lódít
egyet a párnán, ami egy kuka mellé puffan. – Pedig
milyen jó ára van ennek a piacon – a hangja távoli és
üres. Zsolt egy Levéltári Almanachra bukkant,
hanyagul lóbálja a kezében, s miután kifordulunk a
tárolóból, elejti, és a földön hagyja.

A következő sarkon egy rezidencia áll, kertjében
egy kertész serénykedik. Füge nem zavartatja magát,
kinyitja a kaput, és imbolyogva megcélozza a kukát,
de mielőtt odaérne, megbotlik a fűnyíró ottfelejtett
műanyag fűgyűjtőjében. Felnyalábolja a pázsitról, és
kezében forgatva, ráncolt homlokkal tanulmányozni
próbálja. A kertész rögvest megindul felé, és széles
mozdulatokkal, emelt hangon magyarázni kezd. – Azt
hagyd ott, az a fűnyíróé! A papírdobozokat és a
deszkákat viheted, de azt nem!

Füge értetlenül bambul a hang irányába, a kertész
nekilódul: – Mi a francot keresel itt? Gyerünk kifelé!

Füge egy enyhe grimaszt vág, megfordul, és szó
nélkül elhagyja a portát. A kertész nagy robajjal
bezárja a kaput.

A Kelenhegyi úton folytatjuk tovább utunkat. Az
egyik ház bokrokkal övezett kerítése előtt Füge
megáll, és a kerítés drótrácsára tapadva figyel: a kert-
ben egy ötven felé járó asszony és a lánya elszáradt
leveleket pakolásznak egy talicskára. Füge hosszasan
és talán sóvárogva bámulja őket, aztán gondol egyet,
és a kapu mellé elhelyezett kukához lép, fölnyitja a
tetejét.

– Mit keresel? Nincs abban semmi, csak levél –
érkezik hozzá az idősebb nő szelíd hangja.

– Semmi, csak levél... – erősíti meg anyját bátorta-
lanul a lánya.

– Hölgyeim, segíthetek? – barátkozik kitisztult
hangon Füge.

– Nem, köszönjük, már végeztünk.
Füge és Zsolt elcsigázottan vonszolják magukat

előttem, senki sem szól a másikhoz. A Kelemen
utcában egy fiatal pár ácsorog. Füge odasiet hozzájuk,
hogy pénzt kérjen tőlük.

– Van egy pár forintotok?
– Mire, ragasztóra? – kérdezi emelt stílusban a

lány, aki egy „Minden ember szeretni fogja egymást”-
kiadványt szorongat a jobb kezében. Valószínűleg
házaló hittérítők lehetnek.

– Nem, élelmiszerre – szabadkozik Füge.
– Figyelj! Van munkanélküli hivatal, ott adnak

munkát – okít tovább a lány.
– Messze van. Ötven forinttal segítsetek ki, én is

hiszek Istenben.
– Ötven forintot? Én is munkanélkülin vagyok, de

el is mentem a hivatalba – önigazol kínos mosollyal az
arcán a lány. A fiú elfordul, nem szeretne a kényel-
metlen helyzet részese lenni.
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– Mit szagolgatsz? Te is szipuzol? – csap át pro-
vokatívba Füge.

– Nem, csak olyan közel állsz, hogy kénytelen
vagyok szagolni – a lány kezdi elveszíteni a türelmét.

– Miért vagy ilyen feldúlt?
– Mert nem értek egyet az ilyen nézettel, amit

csinálsz – a lány mintha ráállna egyfajta hittérítős
automatizmusra, amire Füge gyorsan ráérez, és nem
hagyja magát belevinni a monológ végighallgatásába.

– Én se a tieddel – szakítja meg a lányt, és sarkon
fordul.

– De az enyém értelmesebb, mint a tied – süvölti
utánunk az utolsó szó jogát megtartva a hittérítő.

Füge felvilágosít, hogy a vélemény gazda ez eset-
ben Jehova tanúja volt.

13 ÓRA 30

A Gellért-fürdő mellett haladunk el. Füge és Zsolt
már külön kóvályognak, egyikük az utca oldalán, a
másik az út közepén. Füge belép a fürdő gyermekme-
dencés, játszóteres részlegének nyitott kapuján. Zsolt
kitágult pupillával követi őt (úgy tűnik, a mámor
újabb szakaszába léptek mind a ketten). Egymástól
elszakadva céltalanul bolyonganak egy kietlen ját-
szótér elfelejtett kellékei között. Egy szót se szólnak
egymáshoz.

Kitámolyognak a játszótérről, majd kacsázva-tán-
torogva lebotorkálnak a Gellért-térre. Két húsz-hu-
szonöt év körüli hajléktalan sorstárs szólítja meg őket.

Füge és Zsolt képtelenek arra, hogy bármit is mond-
janak nekik, csak lehorgasztott fejjel, mereven
bámulják a földet.

– Mi van? Szívtatok? – konstatálja inkább megál-
lapítással, mint kérdéssel az egyik haver, aztán int a
spannjának, és bemennek a Bartók Béla út egyik há-
zába, hogy guberáljanak valamit. Füge és Zsolt utá-
nuk vánszorog, hogy valami élelmet kukázzanak.
Nincs szerencséjük. A két havert búcsú nélkül ottfelej-
tik.

13 ÓRA 55

A Bartók Béla úton egy másik ház kerítésének rá-
csain keresztül Zsolt egy kukában kihajított tükörto-
jást fedez fel. Bemegy a nyitott kapun. Füge is követi
őt. Zsolt lecsap a kétes színű ételre, ami valamikor
ham and eggs lehetett. Kipiszkálja belőle a sonkákat,
mohón felfalja a markába gyűjtött sonka-fecniket.
Füge is tudja csillapítani az éhségét három-négy gu-
berált száraz süteménnyel.

14 ÓRA 5

Zsolt kidobja a pulóver ujjába süllyesztett zacskót.
Neki mára elég volt a bódulatból. Füge még mindig
önkívületben van. Zsolt kijózanodva fordul felém:

–Te Imi! Most már én megvagyok. Már nem kell,
hogy velünk legyél. Mi elmegyünk lefelé a Duna part-
ra ketten. Látod, Füge is lassan visszatér...
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