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hatan ülnek rajtam
mángorolnak, dögönyöznek. Lármát csapok, jajves~ékelek. ~em mess~e behe-

m6t éjkéküveg épület, KONGRESSZUSI SZEKRAMOLORAKT AR, on-
nan jön a hang, vígan vannak, dudogálnak - a diszk6 bog, a papírtrombiták tutulnak,
a vásári szintetizátorok hangrobbanása felernyoz és lármapernyébe borítja az eget: mu-
lat a tömeg

6bégatok, üvöltök. Segítség, segiii-Ítsééé-ég!(alig hallom magam is és aki odaát a
mulat6k közül idenéz, az is csak vaklármának véli)

egy márfelfigyel... Valahára! Egy tagbaszakadt, puf6k, h6rihorgas M C A L P IN E
tréningruhás átveti magát a mellvédfalon... jönnek már, jönnek, tízen-húszan... már
a gondviselés (töviskoszorús) szíve is megesik rajtam: dol a lavina, szakad a hegyoldal

(különös felmentosereg)
freccsen a kozúzalék a keramiton, kopognak a kavicsok-sörétek-lapillik, kopog-

nak a táblaüvegen
kogörgeteg indul- ránkdol a hegyoldal
szuroktömbök (diszk6kövek) fekete síremlék-sziklái zuhognak a derült égbol,

a gengszterekre - tehát rám, a járn borra is, hiszen kö zrefo gt ak, nem tágÍta-
nak mellolem, amilyen dög-ügyetlen ez a gondviselés

- - - ez marad meg a felébredés gyomorsavat fellövello, torokmar6 álomlepedé-
kén, ez marad

a fogcsikorgat6 keseruség, a gondviselés elfuseráltsága fölött val6 fogcsikorgat6
keseruség - hogy lám nem elfogott ez az útonáll6 banda a Karkasszb61és most mi van?

vagy ál t al u k, vagy vel ü k pusztulok

Cselédkönyv
hosszú-hosszú ido után újra építészirodába kerülök. Nagyon elokelo cég egy

múlt századi palota tetoemeletén; a környezet spektakuláris, mahag6ni ajt6feltétek,
süppedo szonyegek. Roppantul boldog vagyok

eleinte nem csinálok semmit - elsoül nevetségesen kis munkát kaptam, egy kis
csoszkunyh6 költségvetésének ellenorzését: megtettem egy 6ra alatt. Utána egy hétig
ölbe tett kézzel csak ülök-ülök, és semmi dolgom

a nyolcadik napon, alighogy bemegyek, elkezdenek valamit duruzsolni a fülembe
arr61, hogy ezentúl nem ide, hanem oda kell bemennem -

- hova oda? Ide?

- nem oda. Amoda-amoda?

a padláshodályba, ott lesz a helyem, és nem a rajzasztalok elokelo termeiben; teát
kell csinálnom, körülhordanom mindenkinek a süteményeket, árulnom a reggelit - - -

egyre húvösebben hallgatom az új rendelkezéseket, kivált, amikor kiderül, hogy
késobb majd még foznöm is kell, foznöm, gulyáságyúval a szafaládét, ennek az egész
tetoemeleti 6riás irodának... Igen-igen, mondom, csakhogy én mindehhez egyáltalán
nem értek; kiül az arcomra, mennyire nem tetszik az egész. Mire kitárnak elottem egy
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csupa-angyal mahag6nifeltétes kétszárnyú díszajt6t, elobukkan az építészfiatalság; va-
lamennyien kötényesek, és kuktának vannak öltözve

nagyokat kacagnak rajtam, hadonásznak a fakanalaikkal, majd összefog6dzkod-
nak, és muzikál-forma groteszk táncot járva, gunyoros n6tát faragnak rám -

jaj de még mennyire megszokja faterka
jaj de még mennyire! ahogy dukál!

várja már nagyon a Julcsa Marcsa Terka
- megy ám a konyhán aferbli a kvaterka

s patakokban bivaly tejfolydogál

mindig szamárlétra legalsófokárul
kezdi kezdó-újrakezdó: úgy ám fater

kiközvetító megfeledkezzék magárul..
ló-cáján égigérópetrezselymet árul

s hogy facér marad - a Céh szavatol!

ideközénk a táncba:felcsapni!parolázni!
konyhán öreginasnak- gyöngyélet!remek!

koszt-kvártélypotya bor-serhalászlé
kincstári pipihús - hu micsodamázli:

áldja istenéts magát becsüljemeg!...

jaj de még mennyire megszokjafaterka
jaj de még mennyire!ahogydukál!

várja már nagyonaJulcsaMarcsaTerka
- megy ám a konyhán a ferbli a kvaterka

spatakokban bivalytejfolydogál

a körtánc közepén találom magam, a fiatal építész-kukták m6kásan megfenyeget-
nek a színpadi fakanállal: kipsz-kapsz lesz!... Mire aztán nagyon elszontyolodom, és
il ye n kö rül mén ye k kö zö tt az irodavezetonek azt mondom: il ye n kö rü I-
m ény e k köz ö t t mondja meg a fonökének, hogy holnap már nem is jövök be és
nem vagyok hajland6 - - -

már megyek is kifele; de a márvány lépcsoházban eszembe jut, hogy a holmijai-
mat össze kell szedni, haza kell vinni... Visszalép ek és megkérem - ugyan adjon már
egy celofánzacsk6t a vonalz6imnak, háromszögeimnek. Ad is: egy orm6tlan nagy,
szemétkuka kibéleléséreval6 fekete plasztikzsákot. - Tessék - mondja az irodavezeto -,
tessék még egy, meg még egy, meg még egy - - -

majd kiborul a kezébol a halom, rengeteg fekete plasztikzsákot akar ráms6zni
- ne, nem, elég!elég!
tilt~kozom. Az elsobe már rakom is be a betyárbútorornat, s közben elkámpicso-

rodom. Ektelen csüggedés,elkeseredés vesz rajtam erot. Egy á1l6hétig boldog voltam,
majd a borömbol ugrottam ki, hogy ötven év után újra építészrajztábla elott ülhetek,
s öreg fejjel megint állásom van

de csak ez marad, ez az alapállás, hogy megesteg facér vagyok és r6hatom az utcá-
kat, megesteg facér. Mit mondok majd, ha a fekete plasztikzsákokkal telegyömködött
nagy fekete plasztikzsákkal a hátamon beállítok, mit a feleségemnek és mit a csalá-
domnak: miért volt, hogy kiadták a cselédkönyvemet...?!
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