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Cemil Kavukçu

Nolya
jóbarátok söröz�. Az id� szép, a  leveg�ben a tavasz, az asztalon a söröm. 

Nem tudom, hány óra, az agyam penge. Alig észrevehet�, lágy szell� fújdogál, 

délután lehet. A Jóbarátok söröz�ben a szokásos helyemen ülök, és a hely f�-

nöke, Ismet bátyó is a szokásos helyén; el�tte papírok, kezében toll, megállás 

nélkül dolgozik. Nem leckét ír Ismet bátyó, de mégis annak számít, mert hét 

nemzedékét vizsgálja a lovaknak; fi gyelembe veszi az anyját, apját, nagynén-

jét, nagyapját; homokon vagy sárban fut-e jobban; ki üli meg (hát így van ez, 

a dolog egy kicsit a zsokétól is függ), a pontjait is megnézi. A menetet lejátssza, 

elrontja, és közben akkorát szív a cigarettáján, hogy egy pillanatig Ismet bátyó 

helyett csak egy hatalmas füstfelh� látszik. Elsorolja reményeit Ismet bátyó, és 

hozzáteszi, az SzÖ formulával (a „szíves örömest” helyett más kifejezést hasz-

nál) ez a dolog is ma minden bizonnyal véget ér. Én meg nézem a járókel�ket 

élvezettel (már tudják, ez az „élvezet” három sör után kap el), �k azonban nem 

néznek rám. Egy eléggé meggyötört, de fi atalnak látszó zöld dzsekis halad az 

aszfaltúton, ki tudja, hová, egy kutya a fülét vakarja a hátsó lábával. Elfogyott 

a söröm. Az üres poharat az asztalra teszem, és fi gyelem, ahogy a belsejében 

a hab lefelé csúszik. Egy puffadt csicseriborsót tartok az ujjaim között, és úgy 

vizsgálgatom, mintha sosem szándékoznám megenni; a rátapadt sókristályok-

kal és kráterekkel borított felszínével egy égitestre hasonlít. A szertartás végén 

a csicseriborsót a számba dobom. Arif! Arif, hol vagy? Figyelhetnél, Arif, amint 

kiürült a poharam, megtölthetnéd! Ha Ismet bátyót nem számítod (miért is szá-

mítana? � a f�nök!), én vagyok az egyetlen vendég. Rendben, testvér, mondja. 

Amint ezt kimondja, már teszi is le az asztalra a buborékozó, habos sört. Ebben 

a pillanatban elgondolkodom: miért töltöm az id�m ezen a lepusztult helyen, 

miért iszom sört, miért cigizek, miért merengtem el, miért vesztettem el már 

megint a fonalat?…

Nem tudom!

Arif leül velem szemben, és cigizik. Amikor nincs vendég (mikor van?), 

vagy kevés (vagyis amikor Ismet bátyón és rajtam kívül nincs senki), gyakran 

csinálja ezt. Leül velem szemben, és élvezzük az együtt hallgatás harmóniáját. 

Arifhoz illik a hallgatás. Azután belegondoltam: hozzám is illik. Tessék, most 

egy álmodozva sétáló lány halad el az úton. Egy kicsit elmerengett, mint én, és 

egyedül van, mint én. Rajta, adom ki magamnak hangosan a parancsot: kelj fel, 

rázd meg magad és menj utána! Hogy bátorítást nyerjek, hatalmasat kortyolok 

a sörb�l. Másfel�l meg: félek. Ülj tovább a helyeden, gyújts rá, egy ilyen napon, 

mikor nem vagy semmire alkalmas, ne csinálj magadnak problémát!

De a szívem egyáltalán nem fogad szót. Arif, én megyek. Ne szedd le az 

asztalt, ne vidd el a sörömet. Visszajövök! Fizetek is, ne aggódj!

Az utcán vagyok. Mögötte megyek. A lány rövideket lép, annyira emeli meg 

a lábát, hogy egy cigisdoboz férne el alatta, úgy jár, mintha húzná a lábát vagy 
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csúszna. Megközelítettem. Nagyon el van merülve. Észre sem veszi maga mö-

gött az árnyékot. Nem tudom, honnan vettem a bátorságot. Nagyon félénk va-

gyok, Arif tudja. Ismet bátyó nem tudja, mivel a lovakon kívül más nem érdekli. 

Különösen lányok és n�k el�tt blokkolok le. Bocsásson meg, mondtam. Mit 

mondhattam volna mást? Nem tudom, hogy kell ilyen helyzetekben viselkedni 

(Arif ezt is tudja). Megállt és rám nézett. Itt szobrozunk mindketten mozdulat-

lanul az út közepén. Mit kellene megbocsátanom? – kérdezte. A szemöldökét 

összevonta a meglepetést�l. Valószín�leg fél egy kicsit, de nem akarja kimutat-

ni. Vajon ez egy védekez� mechanizmus a kívülr�l jöv� veszélyekkel szemben? 

Akkor bizalmatlan és félénk lány lehet. Kint a rossz van, mondhatták neki az 

id�sebbek, akik már kivették a részüket ebb�l a kinti szószból; védd magad! 

Tartsd távol magad a férfi aktól! Vajon milyen benyomást tehettem rá? Persze 

hogy rosszat. A ruháim nem illenek össze, a nadrágom b� és vasalatlan, a ci-

p�m kopott, borostás vagyok és kócos. Habár ez mind hazugság. Én nem ezek-

b�l állok. Nem ismer engem. Az egyik kinti rossz embernek tart. Tekintetében, 

az összehúzott szemében (ha nem látási problémából adódik) rögtön látszott a 

magabiztosság, vagyis hogy nem könny� dió, nem d�l be könnyen bárminek, 

meg egyfajta fenyeget� szemtelenség. Az ajkain játszó kérd�jel mutatja, hogy 

a kalandokhoz jól ért. A benne rejl� bájra csak a járásával derül fény.

Nagyon unatkozom, mondtam.

Én is, felelte.

Szóval � is unatkozik, de biztos vagyok benne, hogy még jobban fog, ha 

szigorúan elfordítja a fejét és továbbmegy.

Sétáljunk egyet? – kérdeztem.

Hogy együtt unatkozzunk? – kérdezte �.

Ledermedtem. Nem ezt a választ vártam. Nem tudtam mit mondani. Ha Arif 

itt volna, azt mondaná, ebben a helyzetben nincs is mit. Igaza van.

Csinálhatnánk valamit együtt, az unatkozáson kívül, persze. Megnevettet-

hetném. Mesélnék magamról, aztán másképp, aztán megint másképp. Közben 

jól szórakozna, hogy kiderítse, melyik vagyok igazából én. Én is jól szórakoz-

nék. Vagyis unatkozás helyett együtt szórakoznánk. De � pislogott, szemöldö-

két felhúzta, majd szigorúan elfordítva a fejét továbbment. Egyszóval egyedül 

maradtam az utca közepén.

Nem mentem vissza a söröz�be. Nem bírtam. Arif megkérdezné: miért 

mentem el, miel�tt megittam a sörömet, hova mentem, miért ilyen feldúlt arc-

cal jöttem vissza? Mondhatnék bármit, az arcomról úgyis mindent leolvasna. 

Arifot nem lehet becsapni. Ezért vagyok a parkban, nem a söröz�ben. Egy piros 

padon ülök, amelyre egy bank neve van ráfestve. A szemközti padon (azon is 

ugyanannak a banknak a neve áll) egy fi atal pár ül. Apró tárgyakat nézegetnek 

nevetgélve. Büszkék voltak rá. Milyen bájos! Tulajdonképpen �k is aranyosak, 

így én most három bájos dolgot néztem. Majd meglátod, együtt leszünk mi is 

egy ilyen napon; vajon mi is ilyen gy�zedelmesen mosolygunk egymásra? Ezt 

el akartam mondani az elmélázva sétáló és a maga módján vonzó lánynak.

Egy macska pont a fa tövében mozdulatlanul fi gyel valamit. Vagy állat, vagy 

veszély. Engedelmetekkel, mondom a három bájos dolognak és a macskának, 

azzal felállok a padról. A park kijárata felé indulok. Engedelmetekkel. Nemso-

kára sötétedik, és égnek majd a fények. Én egyedül égek.
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Hirtelen megláttam a lányt: a park el�tt a járdán haladt. Meggyorsítottam a 

lépteimet. Beszélnem kell vele. Sokkal értelmesebb és szebb szavakkal kell kö-

zelednem. Ahogy kiértem a parkból, futni kezdtem. Ilyen rövid id� alatt melyik 

utcára fordult be, melyik boltba ment, vagy valahol itt lakik? Nem látom. Vagy 

csak azt hittem, hogy látom. Az utóbbi napokban gyakran el�fordult.

Találnom kell neki egy nevet.

Egy nevet kell találnom neki.

De nem találok. Egyik név sem illik rá.

Végül a NOLYÁt választottam. Nincs jelentése, de titokzatos hangzású, rit-

musos szócska: NOLYA.

Ebben az �rült városban téged kereslek, NOLYA. Arif segít nekem ebben, 

amikor szabadnapja van, együtt keresünk. Utcáról utcára járunk. Még a zsákut-

cákba is bemegyünk, és ahogy a zsákutcát lezáró falhoz érünk, visszafordulunk.

NOLYA, te mindenütt ott vagy, és sehol sem.

Vagy talán beleszerettem? Talán ezt hívják szerelemnek, Arif. Mivel koráb-

ban nem történt velem ilyen, nem tudom. Minden cselekedetem fölött uralkodik, 

azt hiszem, legyek bárhol, mindig lát, és a gondolataimban olvas. Ezért aztán 

minden cselekedetem óvatos, mesterkélt vagy meglehet�sen túlzó. Mert bármit 

is mondasz, Arif, a lány látja a szomorú arckifejezésemet akkor is, amikor ezt 

a söröspoharat emelem, vagy legalábbis érzi, azt hiszem. Szeretném magam 

megkedveltetni, megszerettetni vele. Ezért kezdek kivetk�zni magamból. Az 

egyik pillanatban lelkesen hahotázok, aztán hirtelen lenyugszom, Arif. Olyan sok 

id� telt el, hogy az az arc, amelyet a fejemben megrajzoltam vagy emlékezetb�l 

meger�sített vonásokkal felruháztam, már nem lehet az � igazi arca.

Ahogy mindig, most is a söröz�ben az ablak melletti asztalnál ültem, és 

�t vártam. Szerettem volna látni, ahogy jön (persze hozzám). Szerettem volna 

hallani: megjöttem, unatkozzunk… Arif megjegyezte, hogy nem tetszik neki az 

állapotom. A viszonzatlan szerelem veszélyes, mondta. Hiszen amit te szere-

lemnek hívsz, Arif, az egyoldalú. Gondolj bele, a  lovak szeretik Ismet bátyót? 

Hagyd abba a tanácsok osztogatását, hozz még sört. A nyár véget ért. Véget 

érhetett. Leh�lt az id�. Leh�lhetett. Nem szabad elveszíteni a reményt. A szere-

lem várakozás. Arif meghozta a söröm. Az öngyújtójával tüzet adott. Elmehetsz, 

mondtam. Elment.

Egy bokáját átölel� hosszú, sz�rös csizmát képzeltem el rá, és vékony láb-

szárára feszül� fekete harisnyát és szoknyát, hozzá a kézel�jén és a gallérján 

rókaprémmel díszített nubukkabátot. Az ablakból fi gyelem, ahogy jön. Úgy jár, 

hogy a lábát alig emeli, mintha húzná. Ahogy belép, az orcája kipirosodik. Raj-

ta egy röpke mosoly. Megjöttem, unatkozzunk, mondja… Arif! Arif, hol vagy? 

Elfogyott a söröm, hozz újat!…

Meg kell szabadulnod t�le, mondja Arif, nagyon szenvedsz, ráadásul hiába.

Igazad van, mondom, a  fogva tartott lelkemnek ismét gondtalannak kell 

lennie, véget kell vetni ennek a kapcsolatnak. Ennél az asztalnál ülve ismét 

bámulok ki az ablakon, mint régen, és meglep� dolgokat képzelek el. De most 

csak rá tudok gondolni, Arif. Elveszítettem minden er�m, már tartozom ma-

gamnak er�vel.

Egy látomást szeretsz, mondta Arif.
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Igazad van, mondtam, méghozzá egy zavaros látomást. Hozz még sört, Arif. 

Elfogyott a cigim is, az imént gy�rtem össze és dobtam ki a dobozát. Adj egy 

cigit! Kösz, Arif.

Meg kell szabadulnod t�le.

Megszabadulok, Arif. Most megyek. Ne vidd el a söröspoharam. Ne szedd 

le az asztalt! Visszajövök.

De adj még egy cigit, majd megadom.

aylon. Mindenki csodálkozott, amikor Arif lett a f�nök a söröz�ben, ahol éve-

kig dolgozott, csak én nem; de azon, hogy én mint a söröz� törzsvendége az 

új f�nök, Arif mellett pincérként kezdtem dolgozni, azaz inkább hogy ebben a 

munkakörben találtam magam, senki sem csodálkozott rajtam kívül. Mintha ez 

már természetes lenne és meg kellett volna történnie, csak én késleltettem az 

eseményt. Az emberek rám mosolyogtak és sok szerencsét kívántak. Arif sze-

rint minden emberre egyszer rámosolyog a szerencse (én nem tartozom az át-

laghoz ezek szerint), de ezt az ember vagy észreveszi, vagy nem; ha észreveszi, 

akkor pedig vagy megragadja, vagy nem. Arif is erre várt, ráadásul annyiszor 

hajtogatta, hogy velem is elhitette. Aztán megragadta a szerencséjét, vagy az 

�t, azonban hogy hogy volt ez a dolog, senki sem tudta, beleértve engem is. 

Ahogy a háta mögött hívták, Sakál Ismet, ahogy szemt�l szemben pedig: Ismet 

bátyó, ki tudja, miért, a Jóbarátok söröz�jét nem tudta a nevéhez méltó hellyé 

tenni, valahogy nem tudta idecsalogatni a barátokat, s�t néhány barátság végét 

is ez a hely okozta, ezért elhatározta, hogy nem m�ködteti tovább, és minde-

nestül átadja másnak.

Arif el�ször a nevét változtatja meg, ez a divatjamúlt, üres név sosem tet-

szett neki; majd a falak színét, és amennyire t�le telik, a dekorációt; ide friss 

leveg� és hangulat kell. Ismet bátyó szedett-vedett, n�ket és lovakat ábrázoló 

képeit (ó, a meglepetést keres�, a favoritjaival büszkélked� Ismet bátyó talán 

egy kicsit ezek miatt is ment tönkre) és a saját szerzeményeit (egy kicsit költ� is 

volt), verssorait, költeményeit (hogy azokban mik vannak! Igyuk a bort, szeres-

sük a szépet, ne sértsük meg a baráti szívet! Súlyos veszteség; váratlanul halt 

meg, minden csavargónak részvétem. Ha máshol ittál, ne gyere, Ismet szol-

gádat ne tedd tönkre! Aki italnál makacskodik, nem barát.) leszedjük a falról, 

és a szemétbe hajítjuk. Új képeket akasztunk fel, szövegekre semmi szükség. 

Hogy milyen képeket? Tájképek, s�t éjszakai képek is lehetnek, például egy 

vízparti város, mintha fejjel lefelé a fényeit a vízbe lógatná. Azt mondtam, ha 

már teszünk fel képet, az modern legyen. Segítenél nekem? – kérdezte egy 

nap. Hogyne, feleltem, úgysincs más dolgom. A söröz� nevét akarta megvál-

toztatni, azzal kell kezdenünk. Mi legyen az új név? Ez legyen, vagy az? Arifnak 

egyik sem tetszett. Kell valami különös nevet találnunk, amit még senki nem 

hallott. Amit � ajánlott, nekem nem tetszett, és fordítva. Végül megegyeztünk 

az AYLON-ban. Arif ezt elfogadta, de nem értette. Mi az, hogy AYLON? A NOLYA 

visszafelé, feleltem. Még mindig nem felejtetted el a lányt, mondta. A söröz� 

AYLON lett. Senki nem kérdezte, miért ez a neve, és mit jelent.

Arif látványos megnyitót akart; s�t felvetette, hogy az els� sör legyen ingyen. 

Nehogy már! Az asztalokra teszünk egy-egy tányér ropogtatnivalót, legyen elég 

annyi. Vakarózott Arif, nem hagyta nyugodni ez az ingyensör dolog. Te tudod, 
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csináld úgy, mondtam. Arif úgy is tett, ezért aztán látványos helyett szörny� lett 

a megnyitó: lökdös�dés, szinte fojtogatásig fajuló tolakodás, „Itt haljak meg, 

ha nem ez az els� söröm!”, hallatszott a harmadik vagy negyedik sörért törtet� 

ápolatlan férfi aktól, züllött alakok, akikr�l tudtuk, hogy soha többé be nem te-

szik a lábukat ide. Tucatszámra estek áldozatul a poharak is a lökdös�désben. 

Igazad volt, az ingyensör mindenkinek elvette az eszét, mondta Arif; és még 

ehhez jöttek a kapcsolódó pluszkiadások. Azután (biztosan mert elleneztem az 

ingyensör javaslatát, és mert kitaláltam, mi fog történni) állást ajánlott nekem: 

dolgoznál itt? Nem töprengtem egy percig sem. Meg tudom csinálni? Meg, 

felelte, nincs ebben semmi. Meg aztán Arifnál, vagyis inkább Sakál Ismetnél 

(de Sakál Ismet a helyet mindenestül átadta, vagyis a vendégek tartozásait is) 

szép kis tartozásom gy�lt össze. Amellett, hogy másképp nem tudnám kifi zetni, 

a munka okos ötletnek t�nt. Talán ezt akarta � is mondani, csak nem akarózott 

neki (udvarias gyerek ez), azért cs�rte-csavarta a szót. A  pénz nem érdekel, 

a  b�séges sörért és a tartozásom fejében szíves örömest dolgozok. Vagyis 

igyekszem dolgozni, ez nem megy szíves örömest (megint az SzÖ formula), 

mit tegyek, nem szeretek dolgozni. Segítek neked, mondta Arif. Hogy kell ösz-

szeszedni az üres poharakat? Tegyük fel, az üzletben hemzseg a vendég, te 

pedig összegy�jtöd a poharakat; nézd, összehúzol ötöt, és amikor összeérnek, 

csörrennek, mindegyikbe beledugod egy ujjadat, és mind az ötöt egyszerre 

felemeled. Vagyis, mivel két kezed van, egyszerre tíz poharat tudsz felemelni. 

Törés? Az els� id�kben biztos lesz. Arif nevetett, mikor azt mondtam, hogy von-

ja le a béremb�l; az ilyen dolgok szóba sem jöhetnek, mindennek megvan a 

maga módja. A jó pincér jó megfi gyel�, folytatta Arif. Ez nem könny�, iskolában 

nem tanítják. Id�vel a munkában tapasztalatot szerzel. Ahogy az ember bejön, 

leül, cigarettázik – nem is kell hogy cigizzen, abból, ahogy rágyújt –, ahogyan 

a poharat fogja, tudni fogod: van-e pénze, bánatában vagy örömében iszik-e, 

felhajtja-e az italt vagy szétosztja. Ez mind fontos. Te fogod meghatározni, 

hogy mennyit igyon, mikor kell abbahagynia, és anélkül, hogy megsértenéd 

(vigyázz! lehet túl érzékeny vagy agresszív), irányítod. Ne nézd le a pincérséget, 

ez nagyon is összetett szakma. Például a legtöbb vendég sörkorcsolya nélkül 

issza a sört. Ahelyett, hogy csipegetem a magokat, mint egy tyúk, inkább iszom 

még egy sört, gondolják. Az már a te találékonyságodon múlik, hogy �ket ett�l 

eltérítsd. A sör utáni haszon a sok apró dolog mellett eltörpül. Miközben a fi c-

kó iszik, olyan ügyesen sorolod fel a rágcsálnivalókat, hogy a nyálelválasztása 

azonnal megindul. Például nem csak úgy odaveted, hogy serpeny�s krumpli, 

hanem ahogy kimondod a szavakat, a fi ckó hallja, ahogy a forró zsírba dobott 

krumpli sistereg, és látja maga el�tt az aranysárga, g�zölg� m�alkotást a tá-

nyér egyik oldalán mesteri módon elhelyezett ketchuppal, a másikon mustárral 

díszítve. Minden szónak, amit kiejtesz, második, harmadik, ötödik jelentése is 

lesz. Mindenki mondja, hogy pirított csicseriborsó, fasírt, sült máj, szivarbörek, 

az a lényeg, ahogy mondod. Kötelez� a mosoly. A hamutálakat folyton cserélni 

kell. Kezedben a tiszta hamutállal közeledsz, a fi ckó a hamutálra már rátette a 

cigarettáját (akár be is fejezhette, nem fontos), te fi noman megfogod, és a tisz-

ta hamutálra átteszed. A tisztát a használtra ráteszed (akár csak egy csikk van 

benne és egy cigarettának a hamuja, nem fontos), és a kett�t együtt felemeled. 

Bizonyos magasság után (vagyis az a magasság, ahonnan ha a teli hamutálból 
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egy hamuszemcse kirepül, nem zavarja ezt a mihasznát), a tisztát az asztalra 

teszed, és az elmaradhatatlan ruhával az asztalt letörlöd, vagy úgy teszel. Arif 

nevetett. Ha mindent egyszerre magyarázok el, még elriasztalak. Ja, mondtam 

csodálkozva, sikerült.

Az AYLON megnyitása nemhogy látványos nem volt, hanem szégyellni va-

lónak mondható. Ráadásul nem jött be az Arif által várt vendégtumultus sem. 

De mindketten türelmesek és bizakodóak vagyunk: el�bb-utóbb csak bejön. 

Jelenleg két törzsvendégünk van: a korábbi tulajdonos, Sakál Ismet, a másik 

pedig Samibátyó. Sakál az összes pénzét (persze ami a lovakból megmarad) itt 

veri el. Ami Samibátyót illeti, nos, ahhoz meg kell állnunk egy kicsit. El�ször is, 

� nem Sami bátyó, hanem Samibátyó. Ha csak az els� napra gondolok, ami-

kor bejött a söröz�be, és arra, amit Arif tanított nekem, nos, ez alapján egyik 

séma sem illik rá. Arif is ugyanezt mondta, ez az ember egy rejtély. Pontosan 

ahhoz az asztalhoz ül, ahová én, amikor a hely neve még nem AYLON, hanem 

Jóbarátok söröz� volt, és én nem pincér, hanem vendég voltam, és kifelé néz. 

A cigarettája már rég elhamvadt, a sörének a buborékjai már rég megszöktek, 

mozdulatlanul bámul kifelé, már elképzelem, hogy meghalt a széken ülve, és 

hamarosan lefordul, mint egy zsák. Akárhogy cs�röm-csavarom a szót, arra 

már az els� pillanatban rájöttem, hogy Samibátyónak egy csicseriborsószemet 

sem fogok tudni eladni. Arif is ezen a véleményen volt, az ilyen vendégnél 

csinálhatsz bármit, fölösleges. Egyel�re nincs tartozása, de nem tudhatjuk, mi 

lesz még. Észre sem vette, hányszor mentem oda hozzá, hányszor cseréltem a 

hamutálat, hányszor tettettem, hogy letörlöm az asztalt. Te csak tedd a dolgod, 

mondta Arif, ha � nem is veszi észre, az oldalsó, s�t még az ajtó melletti asztal-

nál ül� is megérti. Csak azt észlelte, amikor kiürült a pohara, és én odalépve az 

ujjammal az üres pohárra mutattam, akkor mosoly jelent meg az arcán, „igen, 

töltsd újra” jelentésben, és én azért fohászkodtam magamban, hogy igyon még 

egy sört, hogy ezt a mosolyt újra láthassam. Ez a mosoly számomra olyan volt, 

mint egy élet összefoglalása. A bánat elillan Samibátyó arcáról, szeme nevetés 

közben résnyire összesz�kül, és a sarkából a halántéka felé sok-sok ránc kelet-

kezik. Samibátyónak annyi barázda van az arcán, hogy nem lehet tudni, melyik 

mit jelent, és csak � tudja, melyikért milyen árat fi zetett. Barátja nincs. Egyedül 

iszik. Ha nem kell, nem használ szavakat, a tekintetével és mosolyával beszél. 

Odavagy Samibátyóért, jegyezte meg Arif. Így van, feleltem, egyedül szenved. 

Megtanult a szenvedésével együtt élni, mondta Arif. Ezért iszik? – kérdeztem. 

Azt csak az Isten és Samibátyó tudja, felelte Arif. Talán én is megtudhatom, 

mondtam. Arif nevetett. Sakálbátyóért miért nem aggódsz? Nézd csak, �  is 

egyedül iszik. Míg Samibátyó teljesen mozdulatlanul bámul kifelé az ablakon, 

addig Sakálbátyó magában cigizik, és amikor eszébe jut, kortyol a söréb�l 

(olyan apró kortyokkal, mintha teát inna), és a lóversenyt bámulja. � sem be-

szél senkivel. Hamarosan elfogy a pénze, és így fordul majd Arifhoz: „Arif, az 

isten áldjon meg, hitel kell.” Nem ugyanaz, mondtam, van közte különbség, 

egy határ, talán egy halvány vonal, de egyáltalán nem ugyanaz.

Újratöltöttem Samibátyó sörét. A poharat letettem az asztalra a hamutál és 

a cigarettás doboz mellé, amelyen az öngyújtó is volt; kinéztem az ablakon a 

feje fölött, amerre � is nézett. Abban a pillanatban ledermedtem. Az elmélázva 

sétáló és a maga módján vonzó lány, NOLYA haladt el az utcán. Samibátyó pis-
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logás nélkül bámulta NOLYÁt, én pedig pislogás nélkül bámultam Samibátyót 

és NOLYÁt. Olyan régóta nem láttam, hogy már abban is kételkedtem, hogy 

NOLYA létezik. Ahogy Arif mondta, � csak egy álom volt, és én egy álomba sze-

rettem bele. Nem álom volt. Valóság. Él. Napok, hetek, hónapok teltek el, és � 

ugyanazon az utcán halad. � volt az. NOLYA. Samibátyóval egymásra néztünk. 

Tudjátok, mi történt ekkor? Nem fogjátok elhinni. De váljak k�vé, ha hazudok. 

Samibátyó ajkai közül a NOLYA szó bukott ki. (Arif makacsul azt hajtogatja, hogy 

csak azt hittem. Nem csak hittem, azt mondta: NOLYA. NOLYA!) Pedig azt a nevet 

én adtam neki, Arifon kívül más nem tudott róla. Samibátyó szemébe néztem. 

Talán most el�ször, mivel mindig hunyorog. Hogy egy sötét kútba, a rejtélyes 

múltba vagy a jöv�be néztem-e, fogalmam sincs. Samibátyó szemébe néztem, 

és szédültem. Lassan felállt. Felvette a szék támlájára akasztott kabátját. Hoz-

zá sem nyúlt a sörhöz, amit vittem. Elvette a hamutál szélér�l a cigarettát. Ne 

szedd le az asztalt, ne vidd el a sörömet, mondta, mindjárt visszajövök. Elvette 

a cigis dobozt és a rajta lév� öngyújtót, belenézett a dobozba. Összegy�rte, és a 

hamutálba tette. Adnál egy cigit? Majd megadom, mondta. A sajátomat nyújtot-

tam. Szemt�l szembe kerültünk. Ne az egészet, csak egyet, mondta. Adtam egy 

szálat. Figyeltem, ahogy kimegy a söröz�b�l. Földbe gyökerezett a lábam. Majd 

az ablakból fi gyeltem, a kezét zsebre tette, a fejét mintha a vállai közé temette 

volna. Egy kicsit álldogált az utca közepén, majd el�retartott fejjel, mintha von-

szolná magát, elindult abba az irányba, amerre NOLYA ment.

Arifhoz mentem. Az a lány elhaladt az utcán, és Samibátyó �t bámulva ki-

mondta, hogy NOLYA; megismételte, amit én tettem hónapokkal ezel�tt, félbe-

hagyta a sörét, vagyis inkább egy kortyot sem ivott bel�le, felállt és utána ment. 

Arif mosolygott, mintha azt mondaná: okoz még ez a lány fejfájást nekünk, 

Samibátyó nem mondott ilyet, az a lány nem ment el a söröz� el�tt, Samibátyó 

valószín�leg azért ment el, mert elfogyott a cigarettája, de hamarosan vissza-

jön és leül a helyére.

Úgyse tudtam volna meggy�zni. Nem pattanhattam föl, hogy NOLYA és Sa-

mibátyó után menjek. Dolgozom. Munkám van és adósságom, amit ha életem 

végéig dolgozok, sem tudok visszafi zetni. Talán igazad van, mondtam Arifnak.

Samibátyó. Samibátyót, amióta NOLYA után ment, vagy ahogy Arif makacsul 

hangsúlyozta, amióta én azt hittem, hogy utána ment (aznap már nem jött 

vissza a söröz�be, követte azt az édes lányt, és az � gondolatait is megéde-

sítette, ahogy az enyémet, Samibátyó azért nem tért vissza, mert félt, hogy 

mindent leolvasunk az arcáról), azóta nem láttuk. Legközelebb Sakálbátyó 

temetésén találkoztunk. A dzsámi udvarán az egyik sarokban állt. Kezei kopott 

nadrágjának zsebében. A gallérja felhajtva. Hátulról csak nagyon kevés látszott 

a hajából. Vagy a gallér széles, vagy � húzta be jól a nyakát. Samibátyóból csak 

annyi látszott, mint egy régi ház tetején üldögél� bagolyból hátulról. A szája 

sarkában cigaretta füstölgött, és üres tekintettel bámult a ravatalon álló, zöld 

lepellel letakart koporsóra. A koporsóban Sakálbátyó feküdt, Sakálbátyó halott 

agyában megragadtak a versenylovak, mint egy megakadt fi lm kockája. Néhá-

nyan voltunk a dzsámi udvarában, unottan lépegetve vártuk, hogy a gyülekezet 

befejezze a szertartást. Sakálbátyó nem várt semmire, mivel halott volt. Arif 

bent volt, mármint a dzsámiban. Szabályszer�en elvégezte a rituális mosako-
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dást (amint megtudta, rögtön a hamamba futott, vagyis el�tte tisztátalan volt), 

az ajkán motyogással, könyékig felt�rt pulóverét húzogatva (a lábán a dzsámik 

hatalmas papucsával, amelyr�l mindig a viszket�s gomba jut eszembe, a zse-

béb�l kilógó zoknijai pedig egy-egy pisztolyra emlékeztettek) belépett a dzsámi 

ajtaján, és elt�nt. Az AYLON zárva volt a temetés idejére.

Samibátyó mellé léptem. Ahogy meglátott, elmosolyodott. Az arca a ráncok 

paradicsomává vált. A szeme nem látszott. Hogy történt?, kérdezte. Lel�tte ma-

gát, feleltem. Finoman megemelkedett a szemöldöke. Nem lehetett eldönteni, 

hogy meglep�dött-e. Ez az aprócska szemöldökrándulás is elég volt ahhoz, hogy 

a homlokán a ráncok összekeveredjenek. A tekintete teljesen másutt járt, mintha 

belül lenne egy másik Samibátyó és � kérdezne, bár a válasz egyáltalán nem 

érdekli. Miért?, kérdezte. Senki sem tudja, feleltem. Szerinted miért?, kérdezte. 

Szerintem elege lett, feleltem, elvesztette a pénzét, a reményét és az álmait. Így 

amikor magára nézett, Sakálbátyó helyett egy vegetáló testet látott, és elhatároz-

ta, hogy ennek a testnek véget vet. Logikus megközelítés, mondta Samibátyó. 

Megvakarta a fejét. Három dolgot említettél, mondta, a pénzt, reményt és az ál-

mokat; szerintem ha az els� kett�t elveszíti, abba még nem hal bele, viszont ha 

az álmait… Tekintetét egy pontra fókuszálta (egy-két lépéssel el�rébb lév� hely-

re). Rendben, ha a lóversennyel sok pénzt gy�jtött volna, folytatta, megóvhatta 

volna a reményt vagy az álmait? Gondolkodás nélkül rávágtam: Nem. Ezeket az 

elvesztett értékeket nem lehet pénzben kifejezni. Samibátyó továbbra is azt a 

pontot bámulta. Nos, ez igaz, mondta, � már jóval korábban meghalt.

Miközben err�l beszélgettünk, az én eszem egyfolytában azon a napon járt, 

amikor elment a söröz�b�l. Meg akarom kérdezni, de valahogy nem megy. Vé-

gül mégis megkérdeztem. Nyíltan és minden hátsó szándék nélkül. Figyelme-

sen végighallgatott. Majd megsimogatta az állát és a nagyrészt fehér, néhány 

napos szakállát. Nem is, Samibátyó mosolyogni próbált. Vagy Samibátyó kény-

szeredetten mosolygott. De mosolygott. Keser� mosoly volt. Vagyis ugyanazt 

a lányt szeretjük, mondta. Mit mondhatnék? Ledöbbentem. Ahogy Samibátyó 

meglátta kétségbeesésemet, ismét mosolygott, és a kezét a vállamra tette. 

Mindketten ugyanazt a lányt szeretjük, de a szeretetünk nagyon különbözik. 

Hogyhogy? – kérdeztem. Vagyis nem kérdeztem, teljesen össze voltam zava-

rodva, csak „hogyhogy” arckifejezéssel néztem Samibátyóra. Bárcsak Arifnak 

igaza lett volna! A szerelem nem nézi a kort. De Samibátyó mégsem szerethet 

egy ilyen lányt. Szerintem nem helyes. Hogyhogy? Persze Samibátyó erre is fog 

válaszolni. Meg is tette. � a lányom, felelte. Megint ledöbbentem. Az ember 

sorozatos ledöbbenése teljesen hihetetlen. Abban a pillanatban, ha Sakálbátyó 

megemeli a koporsó fedelét és megkérdezi, hogy mi lett a mai verseny har-

madik futamának eredménye, azon sem csodálkoztam volna ennyire. Vagyis 

te, dadogtam. Igen, én az apja vagyok, de nem tudja. Mint a fi lmekben? Mint 

rengeteg esetben, mondta Samibátyó, de semmihez sem hasonlítható módon. 

Semmiben sem különbözöm ett�l a koporsóban fekv� embert�l. Mindketten a 

koporsóra néztünk. Kétségtelen, hogy Sakálbátyó is ránk néz, de sajnos sem-

mit sem lát. Évekkel ezel�tt én is elvesztettem a pénzemet, reményeimet, ál-

maimat, mondta Samibátyó, de nem volt er�m elpusztítani a testemet. Figyelj, 

mondtam hangomban megbánással és együttérzéssel. � pedig ezt megértette. 

Az ujját a szájához illesztette, és „csss” elhallgattatott. Én egy ember vagyok, 
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aki nem tud meghalni, mondta, irigylem a halottakat, de nem tudok meghalni. 

El kell viselnem a büntetésemet, és el is fogom. Kíváncsi vagy az élettörténe-

temre? Igen, mondtam. Sosem tudod meg, mondta. Neked sem mondom el, 

ahogy senkinek sem. Sok ilyen történetet hallhatsz, de egyik sem az enyém.

Rendben, Samibátyó, mondtam, kérdezek még valamit, még ha nem is 

lehet. Samibátyó lassan leeresztette a szemhéját, kérdezz, mondta. Aznap, 

amikor a sört az asztalodhoz vittem, te és tulajdonképpen én is megláttam �t, 

és te úgy távoztál, hogy hozzá se nyúltál a sörödhöz. Utána mentél, tudom. 

Láttad? Tudtál vele beszélni? Samibátyó ismét megtalálta azt a két lépéssel 

el�rébb lév� pontot, és tekintetét ráfüggesztette. Ahogy kiértem, elvesztettem, 

mondta. Elt�nt, mintha köddé vált volna.

A dzsámi ajtajában mozgolódás kezd�dött. A  szertartás véget ért. A gyü-

lekezet kitódult az udvarra, hogy a gyászimát elvégezze. Nemsokára az imám 

megkérdezi, hogy: „Milyennek ismertétek az elhunytat?”, és még azok is, akik 

nem ismerték, az kiáltják majd: „Jó embernek ismertük!” Jót tesznek Sakálbá-

tyóval. Talán lehet bárki, aki kilép és azt mondja: „én nem jónak ismertem”? 

Nem hiszem.

Eközben, habár nem volt hozzá jogom, feltettem Samibátyónak a legnehe-

zebb kérdést: hogy hívják a lányt? NOLYA, felelte Samibátyó. Nem, nem hallot-

tam rosszul, NOLYA.

A gyászima befejez�dött. Sakálbátyót a vállukra vették és utolsó útjára vitték.

Amikor csak kérd�n néztem Arifra, �  megvakarta a fejét, és azt mondta: 

bonyolult ügy, senki sem tud Samibátyó múltjáról. Már hosszú ideje nem látták 

errefelé, talán tíz, talán tizenöt éve. Volt, aki azt mondta, h�vösön ült, nyoma 

veszett, s�t volt, aki azt mondta, külföldre ment (talán szökött), és ott élt. Sok 

történetet hallottam róla, de egyik sem lehet az övé. Mégis az egyik hihet�nek 

t�nt. Samibátyó egy balesetben vesztette el a feleségét és a lányát, ez tizenöt 

vagy húsz évvel ezel�tt történt. Volt, aki közlekedési balesetnek, volt, aki t�zeset-

nek mondta. Az volt a közös a kett�ben, hogy saját magát okolta a felesége és a 

lánya halála miatt. Azért t�nt el, hogy a szenvedését enyhítse vagy hogy megta-

nuljon ezzel a fájdalommal együtt élni. Bizonytalan, mit csinál, hol és hogyan él. 

A történetek szerint a feltehet�en halott lánya, ha élne, NOLYÁ-val egyid�s lenne.

Vagyis egy álomképet szeret, mondtam.

Igen, mondta, mint te, � is egy álomképet szeret.

Halottbátyó. Ma valami történni fog, mondta Arfi bátyó. A szélb�l érzi. Annál 

az asztalnál, ahol mindig Samibátyó ül (vendégként pedig én ültem), a kirakat 

fels� részéhez a falra mer�legesen az utcára nyúló vaspálcára er�sített, sö-

tétben világító tábla az AYLON felirattal lengett, mint egy hinta. Habár stabil, 

de ha leszakad (valamelyik arra járó fejére), akkor sem törik össze, Arif mégis 

aggódva fi gyelte a himbálózását. Samibátyó pedig úgy bámulta, mintha vala-

milyen következtetést szeretne levonni bel�le, vagy mintha a lengésnek külön 

nyelve lenne, és � meg szeretné fejteni. Mi történne? – kérdeztem Arifbátyót, 

maximum elkezd esni az es�, elül a szél, nézd, már gyülekeznek a felh�k. Hogy 

tudassa, nem erre gondolt, megcsóválta a fejét.

Az üzletben nem volt más vendégünk, csak a leltári tárgy Samibátyó.
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Estefelé esni kezdett az es�. A szél nem ült el, de mintha csökkent volna 

az ereje, mert a kivilágított AYLON tábla már nem lengett annyira, hogy Arif 

aggódjon. Az es� verte a söröz� kirakatát. Arifbátyó egész nap aggódva várta, 

hogy történni fog valami, és e mellett az el�érzete mellett éjszaka is kitartott. 

Mi történhetne, maximum esik az es�, mondtam, és esett is. Most meg mond-

hatnám, hogy eláll az es�, vagy vendégáradat jön a söröz�be, vagy Samibátyó 

felkel és elmegy. Nem, Arifbátyó nem ilyen hétköznapi dolgot vár, valami bajt, 

valami rossz dolgot, mit tudom én, valami negatívat. Bekövetkezett, amit várt. 

Mindannyiunk számára meglep� módon. A mindannyiunk továbbra is három 

f�t jelent: Arifbátyó, Samibátyó, Énbátyó. Hirtelen kinyílt az ajtó, és Sakálbátyó 

lépett be rajta. Arifbátyó leesett a székr�l. Énbátyó leejtettem a söröspoharat, 

amelyet Samibátyónak vittem, megtántorodtam és belekapaszkodtam az asz-

talba. Samibátyónál semmi változás, úgy nézett a váratlanul beállító Sakálbá-

tyóra, mint az egész nap himbálózó, kivilágított AYLON táblára, amely, miután 

az es� esni kezdett és a szél enyhült, lassabban lengett.

Feladom, mondta Sakálbátyó dühösen. Mintha hosszú ideje a megállóban 

buszra várt volna, és reményvesztve visszatért volna a söröz�be.

Jól teszed, mondta Samibátyó. Arifbátyó és Énbátyó meg se tudtunk szólal-

ni. Sakálbátyón sáros szemfed� volt. A halántékán a lyuk, mintha egy füle mögé 

t�zött rózsabimbó lenne.

Ez lehetetlen, mondtam. Motyogtam-e, vagy reszket� hanggal szótagoltam, 

vagy csak gondoltam, fogalmam sincs.

Miért lenne lehetetlen? – kérdezte Sakálbátyó, nincs az életben semmi 

felfoghatatlan dolog? Meg aztán, mennyire vagyunk életben, és mennyire az 

életen kívül; szóval szerintetek…

Jól van, motyogta Arifbátyó, mintha csak magához beszélne, és tágra nyílt 

szemmel bámult Sakálbátyóra. Abba a mély gödörbe, amelybe arccal Mekka fe-

lé fektették, és vastag deszkákat rendeztek el rajta keresztben (én is ott voltam, 

mindent láttam), végül földet dobtak, s�t néhány lapáttal még én is dobtam. 

Azt az iszonyú súlyt megemelni, onnan kijönni lehetetlen, hacsak nem kapsz 

küls� segítséget…

Majd túl lesztek rajta, mondta Sakálbátyó, logikusan gondolkodsz, de olyan 

helyen vagyunk, ahol logikusan kell gondolkodni? Nem mondom meg, hogy 

jutottam ki onnan (egyedül-e, Herkules módjára azt a hatalmas súlyt felemelve, 

vagy küls� segítséggel), és azt sem, hogy jöttem ide. Ezt soha nem tudhatjátok 

meg. Talán Sami múltját ismerjük, vagy hogy hogyan lett Arif a hely tulajdo-

nosa, vagy hogy kicsoda NOLYA? Feladtam, csak vissza akartam térni ide. Kell 

hogy legyen valami módja, mondtam. Van is. Kinyitottam az AYLON ajtaját, és 

beléptem.

Jól van, mondta Arifbátyó, ezzel be is fejez�dött az üzleti életem. Rossz 

híre lesz a helynek, azt fogják mondani elátkozott hely, kísértetjárta söröz�nek 

hívják majd, és nem jönnek ide.

Ki is jönne?, mondta Sakálbátyó.

Hagyd ezeket, mondta Samibátyó. Megtörte a hallgatását, és mintha egy-

általán nem lenne meglepve. Sakálbátyót nézte, az asztalánál hellyel kínálta, 

kicsit kijjebb húzta a széket, amelynek a támláján a kabátja pihent. Gyertek ti 

is, legyen teljes a kör, a sört én állom.
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Az es� er�södött. Ilyen elátkozott éjszakán vendég sem jön. Arifbátyó mégis 

bizonytalan volt. Megböktem egy kicsit a könyökömmel, üljünk le, mondtam. 

Vagyis te is ülj le, én majd felszolgálok.

Fázik az agyam, szólalt meg Sakálbátyó.

Persze hogy fázik, mondta Samibátyó, egy hatalmas lyuk van a koponyádon.

A golyó még benn van, mondta Sakálbátyó, az agy abba a részébe fúródott, 

amelyik a lovakkal kapcsolatos, már nem tudok lóversenyre járni.

Részvétem a halálod miatt, szólt Samibátyó.

Nektek is részvétem, mondta Sakálbátyó is.

Négy sört vittem az asztalhoz. Most engem is elkapott a feszült Arifbátyó 

egész nap tartó rossz érzése, hogy valami rossz fog történni. Nem volt elég, 

hogy Sakálbátyó el�került és eljött, éreztem, hogy ezen a szégyentelen éjsza-

kán még valami történni fog.

Ami történt, megtörtént, reméljük, mindnyájunk hasznára válik, mondta 

Samibátyó. Poharainkkal koccintottunk, köszöntöttük egymást, és kortyoltunk 

a sörünkb�l.

Milyen dolog meghalni, Halottbátyó?

Nem akarok hazudni, miel�tt még rájöttem volna, mi történt, a  kérd�re 

vonás el�tt, az el�tt, hogy Münkir és Nekir félelmetes kék szemébe néztem 

volna, és a nedves földet a fejemen, a  testemen vagy az agyamon (persze a 

koponyámon lév� lyuk miatt) éreztem volna, eldöntöttem: „én meg nem halok, 

amint lehet, visszamegyek a Jóbarátok söröz�jébe, pardon, az AYLON-ba. Tu-

dom, ez hihetetlen, nincs rá logikus magyarázat, mondhatnátok, de tegyetek 

egy próbát, ez alkalommal legyen így, mi történhet?” Töprengtek, vakarták a 

fejüket, és egyszer csak az AYLON ajtajában találtam magam, abban a percben 

beléptem; minek habozni? Így aztán nem tudom, milyen dolog halottnak lenni.

Akkor igyunk.

Poharaink ismét egymáshoz értek.

Már egyáltalán nem csodálkoztam, amikor órák múlva kinyílt az ajtó, és 

belépett rajta NOLYA, a hajából a vállára folyt a víz. Mélyet lélegeztem. Mintha 

vártam volna. Ezen az éjszakán minden lehetséges. Talán az utolsó éjszakánk, 

nem tudom.

Azon az éjszakán olyan jót unatkoztunk, hogy NOLYA, Énbátyó, Arifbátyó és 

Samibátyó egy életen át, míg Halottbátyó egy halálon át nem felejti el egyköny-

nyen. Hasonló jókat mindenkinek.

dead bár. Nézd, szólt Arifbátyó, belém karolt, lassan lépkedtünk. A  f�utcán 

voltunk. Már nincs olyan személy, akit keresünk, látni szeretnénk vagy félnénk 

vele találkozni. Csak mentünk, ügyet sem vetettünk sem a tömegre, sem a 

kirakatokra. Arifbátyó megszólalt: nézd, de nem azért mert mutatni szeretett 

volna valamit, hanem hogy a fi gyelmemet felhívja. Arifbátyó lefogyott, az arca 

is vékonyabb lett. Mintha a saját árnyéka lenne. Olyan volt, mint aki most gyó-

gyult fel egy betegségb�l, de már kész újra megbetegedni. Ez a dolog véget 

ért, mondta. Melyik dolog? – kérdeztem. Pedig tudtam, mi ért véget. Arifbátyó 

tudta, hogy tudom, és csak úgy kérdezem mintha nem tudnám, � pedig úgy 

válaszolt, mintha nem tudnám: A söröz� dolog. Vagyis az AYLON. Vagyis min-
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den véget ért. A  forrásaimat kimerítettem, végül én is kimerülve újra kezdek 

mindent. Jól mondta, Arifbátyó a végét járja. Akkor mintha nagyon kellett vol-

na, a tömegb�l szembejött valaki, aki hasonlított NOLYÁra. Miközben fi gyeltem, 

hogy � az vagy sem, más-más kinézet�, sz�ke, melírozott, göndör afrofrizu-

rás, sapkás és sapka nélküli, kend�s és kend� nélküli fejek jöttek sorban, egy 

pillanatra elveszítettem, majd újra megláttam. � az. Elmélázó járásából és a 

maga módján vonzó lényéb�l nem maradt semmi, mintha ma más lenne. Az 

egyforma emberek közül egy. Elment mellettem. Sem én, sem Arifbátyó nem 

fordítottuk utána a fejünket. Mert Arifbátyó a végét járja. Az AYLONnak vége. 

Nekem is végem. � is véget ér.

Arra gondoltam, rád hagyom az üzletet és elt�nök, mondta Arifbátyó. Ne-

vettem. Lassan lépkedtünk. Mint két részeg, kart karba öltve haladtunk, itt-ott 

megtorpanva beszélgettünk (a  járókel�k belénk ütköztek), majd újra elindul-

tunk, holott egyikünk sem ivott egy kortyot sem ma, nevettem, mert a tartozá-

saim egytizedét sem tudtam visszafi zetni. � is nevetett. De ez a nevetés inkább 

csuklásra emlékeztetett. A tartozásod kifi zetve, nem minden a pénz, mondta. 

Az AYLONt a benne lév� halállal (Halottbátyó továbbra is ott tartózkodott, és 

ugyanazon a helyen üldögélt szerencsétlenül), kintlev�ségekkel, b�nnel és 

üdvvel és Samibátyóval együtt rád hagyom. M�ködteted, amíg az üzlet bérleti 

díját és a saját szükségleteidet fedezni tudod bel�le, aztán Halottbátyót hátra-

hagyva elt�nsz. Minden véget ér egyszer.

Nem kell elt�nnöd, mondtam, ameddig bírjuk, kitartunk, te ülj le egy sarok-

ban, ne tör�dj semmivel, ha rosszra fordulnak a dolgok, Halottbátyót otthagy-

juk és megszökünk.

Nem, nem akarok második Sakálbátyó lenni. Holnaptól már nem leszek.

Aznap péntek volt. A holnap pedig, amir�l beszélt, szombat. Október hó-

nap. Két darab kettes került egymás mellé a naptárban.

Október 22., szombat. Arifbátyó elt�nésének ideje.

Samibátyóval összedugtuk a fejünket, azt mondta, változtassuk meg az 

imázsunkat. Mindent át kell alakítanunk a padlótól a plafonig. Mindent. Sami-

bátyó imázsa ezt diktálta. El�ször az AYLON feliratot szedtük le.

A falon lev� képeket leszedtük és kidobtuk, hogy a nyomaikat is eltüntes-

sük, fehér zománcfestékkel kimeszeltünk. Így már nem söröz�, hanem bár 

lett a hely: DEAD bár (az els� tulajdonos, Sakálbátyó tiszteletére). Hogy Halott-

bátyót szimpatikusabbá tegyük, egy pánttal a fejére kötöttünk egy b�rdarabot, 

hogy a halántékán lév� lyukat eltakarjuk, ahogy a kalózok elrejtik a hiányzó 

szemüket (bár neki inkább a csúf és sötét szemgödreit), és fekete köpenyt 

adtunk rá. A falra félelmetes képeket aggatunk. Az egykori AYLON tábla helyén 

fehér alapon lila bet�kkel írott DEAD BÁR feliratú tábla lengett, és ahogy éjsza-

kánként kivilágítottuk, a bár egy hullaházra emlékeztetett.

Ezek az ismétl�dések nyomasztanak, mondta Samibátyó, mint az apáról 

fi úra szálló trónöröklési jog. Ne nyomasszon, mondtam, különben sem ugyan-

az minden. Úgy t�nik, Samibátyó is régi bútordarab már, honnan szedte ezt a 

trónöröklési jogot? Hát innen: amikor Sakálbátyó volt a f�nök, Arif pincér volt, 

én pedig a kirakatnál ültem és az adóssághoz írt leltári tárgy voltam; Arif f�nök 

lett, én pincér, Samibátyó pedig az ablak melletti leltári tárgy. Most én leszek 
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a f�nök… Samibátyónak nyomós oka volt, hogy ne legyen (vagy ne lehessen) 

pincér, ehhez a munkához id�snek számított, egy pohár vizet sem tudna egyik 

helyr�l a másikra elvinni úgy, hogy nem önti ki, mivel reszket a keze. Úgy tet-

tem, mint akinek eszébe jutott valami (eszembe is jutott, nem csak megjátszot-

tam), és csettintettem: Akkor legyél pultos, mondtam. Duzzogva nézett rám, 

világos, hogy megsért�dött a pincér-ajánlatomra. Rajta, Samibátyó, mondtam, 

és a vállára csaptam, menni fog. Látszott, hogy húzódozik, tekintetét a pohárra 

függesztette. A pultosnak szószátyárnak kell lenni, mint egy borbélynak, mond-

ta, én pedig hallgatni szeretek, meg a kezem is reszket. Te olyan pultos leszel, 

aki nem beszél, ez itt a DEAD Bár. Vadonatúj imázs. Ami a kézremegést illeti, 

az könny�, miel�tt dolgozni kezdesz, egy jó kis duplát (vagyis felügyel� duplát) 

felhajtasz, attól olyan leszel, mint Lee Marvin abban a fi lmben, amelyben része-

ges cowboyt alakított, akinek reszketett a keze… Vállat rándított. Megpróbálja, 

vagy sikerül, vagy nem.

Megpróbáltuk. Hogy sikerült-e, sem � nem tudja, sem én.
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