
27

Kemenes Henriette

Ahely
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Lapszél
Émelyegve ébredezett a város, mint herélt kutya az altatás után, miköz-

ben hangosan szuszogva, szőrös orra alatt motyogva valamit néha-néha, 
hazafelé cammogott a metróállomástól. Hűvös volt, de a tömbházak közt 
átszűrődő fénycsóvák, amik az útját keresztezték, fülledt napot ígértek. A 
sarki kávézó előtt suhanc kis pincér sepregette össze az előző éjjel szétpöc-
költ csikkeket. Egy nyári melót vállalt egyetemista, valószínűleg. Egymásra 
néztek, hisz szinte minden nap találkoznak, de nem köszönt egyikük sem. 
A hazafelé tartó alak volt a rangidős, ötven év körüli lehetett, vagy kicsit 
több, és kikérte volna magának a tiszteletet a kis taknyostól, a kis taknyos 
viszont semmi késztetést nem érzett, hogy előzékeny legyen, magasról tett 
rá, hogy a kövér pacák mit gondol, neki aztán igazán mindegy volt ez az 
ember. Sőt, a lenézően lefelé biggyesztett ajkak és felhúzott szemöldökök 
kifejezett ellenszenvre utaltak, de ki vagyok én, hogy ezt eldöntsem. A 
negyed elég lepukkant volt, az épületek nagy részének mállott a homlok-
zata, vagy védőháló csüngött rajta. Amúgy nyugodt környék volt, nem iga-
zán történt semmi említésre méltó az elmúlt hónapokban, kivéve, hogy 
egy védőháló rögzítésekor az egyik ipari alpinista lezuhant, és súlyos fej-
sérülést szenvedett, plusz más zúzódásokat. Kijöttek a mentők. Sőt, még a 
tévések is, és a közeli lakókat próbálták faggatni, láttak-e, hallottak-e vala-
mit. A riporter odatolta műanyagszagú mikrofonját a mi hazafelé tartó 
pasasunk arcába is, aki akkor épp nem hazafelé, hanem sehová se tartott. 
Ez annyira meglepte, a szag meg annyira zavarta, hogy egyből arra követ-
keztetett, a mikrofon azért ilyen büdös, mert még új, a tévés srác meg elég 
fiatal, tehát egy zöldfülű kezdő, az ilyen meg aztán igazán ne pofázzon 
neki. Nem szereti ő mutogatni magát, főleg nem ingyen, úgyhogy kijelen-
tette szépen, hogy a média gennyes, meg valamit a cenzúráról is odalökött, 
és hogy inkább a jó édes anyjukat kérdezgessék, ne őt, majd foltos, téglaszí-
nű, frottír fürdőköpenye zsebébe dugta bütykös kezeit, előhúzott egy 
agyongyűrt marlborós dobozt, benne egy ép meg egy eltört szál cigivel, 
rágyújtott és visszament a lakásába. Szóval volt valami megmagyarázha-
tatlan, valami krumplileves-szagú otthonosság az egész környékben. Meg 
egy kávéház. Ja, meg a meleg, poharas levest árusító lakókocsi a sarkon. De 
visszatérve az eredeti sztorihoz, a pasi pont ebben a pillanatban ért haza a 
munkából, elfordította a kulcsot a zárban és belépett az utolsó emeleti 
szoba konyhájába. A héten éjszakás volt. A redőnyök le voltak engedve 
most is, mert utálta, ha felmelegszik a lakás, mire holtfáradtan hazaér. 
Mondjuk, az egyik redőny már vagy két éve leszakadt, úgyhogy annak 
mindegy volt, de nem zavarta, mert a nappaliban a sötétben úgyis jobban 
látta a tévét. Az átizzadt ingét meg az övtáskáját hanyagul a repedezett, 
teveszínű bőrkanapéra lökte, majd a foga között átszűrt egy káromkodást, 
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ami teljesen véletlenül még rímelt is, persze ezt csak én mondom, mert 
neki fel sem tűnt. Bezárta az ajtót és lement ismét a földszintre, hogy fel-
hozza az aznapi újságot a postaládából. Pár perc múlva már ismét a lakás-
ban tett-vett, a tegnapelőtti rakott krumpli maradékát kapargatta ki a 
lábasból a tányérra, egy lapos tortakanállal. A kicsit odaégett részek vol-
tak a kedvencei, azokat mindig legfelülre tette a tányérban, és mindig utol-
jára ette meg. Utolsó rokona, legalábbis utolsó rokona, akivel tartja a kap-
csolatot, a nyolcvanvalahány éves keresztanyja készítette neki az ételt. 
Négyutcányira laknak egymástól. Minden héten egyszer-kétszer hoz neki 
enni, néha áthívja ebédre, esetleg vacsorára, s olyankor mindig pakol neki 
csomagot hazavitelre is. Az öregasszony a lábasokat általában zsírosan 
kapja vissza, de sosem tenne szemrehányást érte a fiúnak. Mert így hívja 
a pasast: a fiú. Ezeken a találkákon nagyon keveset és ugyanarról, vagy 
egyáltalán nem beszélnek, de megvan azért köztük ez a „vér nem válik 
vízzé” dologban való néma egyetértés, rokoni ragaszkodás, vagy nevezzé-
tek, aminek tetszik, szóval ez az egész folytonosság a kajával. A mikró 
ismerősen megnyugtató zúgásának hallatára beindul a nyáltermelése, 
konstatálja is magán szépen, mert nemrég a tévében látott valami műsort 
erről a kísérletről, mármint a nyálról, egy hangról, ami azt jelzi, hogy 
nemsokára tálalva van, meg egy kutyáról. Valami Pablo vagy kicsoda csi-
nálta. Mindegy. Borostás képére pár másodpercnyi büszkeség, a mikró 
belső üvegére pedig a rakott krumpli egy része ült ki. Káromkodás, majd 
még egy kis bors, a napi újság meg egy pohár sör. Tökéletes. Az izzadt ing 
lassan megszárad a teveszínű kanapén, a mosatlanok a kagylóba kerül-
nek. Majd holnap. Az ablakok becsukva. A magány beleivódott a cigifüsttől 
megsárgult falakba. A nappali mennyezetén, a tévé fölött, a múlt heti eső 
után megjelent Észak-Amerika, és azóta szinte folyamatosan tektonikusan 
mozog. A magány macskaszagú macska nélkül, a magány fél üveg napon 
felejtett kovászos uborka. A magány egy leszakadt redőny. A tévé életre kel, 
a reggeli híreket mondja a nagycsöcsű szőke, a kopott fotelben eltesped 
pasasunk rózsaszínű sörhasa. Jobbján jogar. Vicceltem, igazából egy lestra-
pált légycsapó. A sörhas most jóllakott és elégedett, szinte boldog. 
Szalmonellával fertőzött ételt fogyasztottak az óvodás gyerekek, a 
Debrecen melletti településen, huszonhárman kerültek kórházba. Az 
ügyet vizsgálja a rendőrség. Ismét tüntetnek az állatvédők a bikaviadalok 
beszüntetése érdekében. Berlinben húsz ember esett foglyul egy turista 
ballonon, amit az erős szél húsz percig dobált. Hirtelen hullám vonaglik át 
a rózsaszín hason, csattan a légycsapó, egy kövér légy koppan a parketten, 
hátán forog körbe-körbe. A férfi nem csapja le, közelebb hajol, nehezen szu-
szogva nézi a vergődő kis férget. Megrekedni élet és halál között, csak fel-
tételesen létezni, húsz üres perc, semmittevés. Pojácák! Én nem bírtam 
volna tétlenül vergődni abban a kosárban. Ők keresték maguknak a bajt, 
miért kellett nekik óriáslufiból bámulni a világra? Lentről már nem is jó, 
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mi? Eszébe jut az az angyalkrapekos film a nyolcvanas évekből, a Berlin 
fölött az ég, vagy mi. Napszítta nosztalgiával hördül fel, pár másodperc 
merengés. Észbe kap, s lassan közelebb hajol a földön vergődő légyhez, sár-
gás szemgolyójára ráfeszülnek huzattól bedagadt szemhéjai. Hülye turis-
ták! Le akarja csapni a legyet, de az tovasiklik a parketten. Szeme dühösen 
követi a zümmögést, majd a kifakult, poros bársonydrapéria alatt bukkan 
rá a légyre, ami időközben maga köré gyűjtött néhány pormacskát. 
Hirtelen felpattan a fotelből, hogy a légyre vethesse magát, de átvágódik a 
dohányzóasztalon és egy hatalmas puffanással elterül a földön. A falak 
beleremegnek, és az átnedvesedett Észak-Amerika a tévén landol. Porfelhő, 
mintha füstgép nyomta volna. Iszonyatos káromkodó sziszegés és hangos 
átkozódás. Alulról a szomszéd hevesen kopogtatja a mennyezetet egy sep-
rűnyéllel, recsegve károgó hangjából majdnem tisztán kivehetők a „rend-
őrség” meg a „mocskos disznó” szavak. Fölöttünk most épp tiszta az ég, de 
az angyalok leszoktak már a látogatásról egy ideje, és valószínűleg épp a 
hátsó fertályukkal is rajtunk röhögnek. A kettő közötti térbe meg, igazá-
ból, minden belefér.


