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SÁNTA GÁBOR

Légykapóko
Az alábbi beszélgetés néhány órával ezeMtt hangzott el az egyik szegedi kocsmá-

ban. Nem állítom, hogy szóról szóra képes vagyok felidézni a délután elmondottakat,
nem is lehet, de nagyjából mégis úgy történt minden, amint lejegyeztem. Kálmán
barátom pár nappal korábbi dühöngése viszont csak most, írásom jav{tgatása közben
jutott eszembe. Az újságban olvasott valami helyi vonatkozású cikket, az izgatta feL
..A fenébe is! Kakukkfészek, valóságos kakukkfészek ez a város! Nálunk nem az idege-
nek túrják ki az ittenieket, hanem a fészek löki ki a maga porontyait. A máshonnan
jöttek csak elfoglalják a megüresedett helyeket. A fenébe is!" Az asztalt verte. ..Még-
hogy illat?!Egy normális városnak igen, annak tényleg illata van, mint az oszi avarnak,
a friss fenyohajtásnak, a mazsolának, vagy a fiatal lányok hajnali ágynemtijének...
Lokálpatriótává válsz, amint belélegzed.De itt? Ismersz-e még egy nagyvárost ebben az
országban, ahol illatnak nyoma sincsen? Itt, barátom, szag van és feszültség. Gytilölet
és rosszked~, meg arzén. Légykapóko, ahogy mifelénk mondják. Arzén! Arzén! Szeged
ezzel etet. Eszrevetted-e már, hogy mennyi itt az összetört, gyomorbajos ember?! Ez
a város felnevel, aztán kilök, mint egy éjszakai szórakozóhely. Patrióta lokál! Örökös
lárma, mint a nádasban, melybe róka tévedt. Kakukkfészek!" Annyira kiabált, hogy
csidtani kellett. De ez csupán most jutott eszembe, azután, hogy a legutolsó beszélgeté-
sünket felidéztem. Azonban úgy látszik, csak én feledkeztem meg róla.

Vagy én sem?
..

Szegeden nincsenek kocsmák.
Ez persze így nem igaz. Helyesebben: alig egy-két kocsma található a szülováro-

sunkban. Kocsma, igazi kiskocsma, affélemeleg fészek, ahol a vándormadarak és a nem-
költözok egyaránt otthonra és egymásra lelnek. Olyan, amit egy angol merev részegen
is pubnak nevezne. ,

Szeged a talponállók és az éttermek városa. Atmenet köztük alig-alig akad, ahol
a magu,nkfajta jól érezhetné magát. Ahová elsosorban beszélgetni jár a madár, és nem
inni. Ambár..."

Szeged kevés kocsmájának egyikében üldögéltünk Kálmánnal. Késo délután a leg-
jobb ezen a helyen. Többnyire már minden asztal foglalt, de mégsincs tömeg, és a halk
duruzsolást sem nyomta még el az általános zsongás. Zene szól, foleg blues, enni-inni
egyaránt lehet.

És persze beszélgetni.
- Te, Kálmán! Tudtad, hogy már ökörszemfészekben is találtak kakukkfiókát?

Gondoltad volna?

.. A bár az más. A bár az sárgarig6 és sarl6sfecske. Megtéveszto a hasonl6ság: csak látszat-
rig6 és látszat-fecske. Kvázik. Az elobbi val6jában málink6féle, az ut6bbi pedig a kolibrikkel
tanja a rokonságot, még ha csak úgy balkézrol is.

A pressz6, a szocialista fauna e jellegzetességenem szánút. Közönséges, mint egy tokés réce.
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~lmán azonban nem figyel. Dühös. Most látszblag azért, mert szeretem a diny-
nyevodkát, és ezt 6, a sör- és pálinkapárti "gennyes szokásnak" tekinti. En viszont tu-
dom, hogy egészen más bántja, de hogy mi, azt talán még 6 sem tudná pontosan meg-
fogalmazni. Olyan ember, aki nem tud felejteni; a kér6dz6k fajtájáb61 val6. Megrágta
az élet, és most ezen rágbdik folyton-folyvást. Mintha a katicabogárnak az lenne a rög-
eszméje, hogy valami eredend6 bt'inemiatt pettyes. Kényszer ez Kálmánnál, bár az em-
berek többnyire szándékos öngyötrésnek nevezik.

Végül mégis a szemembe néz.
- Kambodzsában élnek-e kakukkok? Erre válaszolj, nagyokos!
- Mi? Kambodzsáb~n? Én az ökörszemr61 kérdezlek, te pedig úgy teszel, mintha

nem is hallottad volna... Es különben is: mért pont Kambodzsában?
- Miért ne? Ez valbjában sokkal fontosabb kérdés, mint a te ökörszem ed, meg

a drágalátos fészke...
- Igen? - indulatossá tett a mogorvasága, pedig amúgy hozzászoktam már. - Hát

idefigyelj! Engem meg a te Kambodzsád nem érdekel! Vedd tudomásul!- A mi Kambodzsánk...
- Csak a tied, barátom. Nekem semmi közöm hozzá.
- Nono...
- Mit nono?! Értesz is te a madarakhoz! A fenét értesz!
- Csak nehogy csalbdjál...
Hallgattunk. A pincér elénk tette a következ6 kör dinnyevodkát és sört. Kálmán

gonoszul méregette a poharamat.
- Legalább pálinkát innáll A mérges embernek mérges ital valb...
- Kálmán!
- Jb, j6. Felejtsd el... Szbval kétségbe vonod a madártani ismereteimet? Nos, jobb,

ha t6lem tudod, hogy a Földön százhuszonnyolc kakukkfaj ismeretes. Nálunk f6ként
a vörösbegyet és a nádirigbt szemeli ki gazdamadárnak a mi derék fészekparazitánk.
Azokat inkább a hegyekben, emezeket pedig a sík vidékeken szerencséiteti...

- Kálmán! - ez az ember örök rejtély a számomra. - Mibta érdekel téged az orni-
toI6gia?!

- A madártan - és csak gúnyos mosoly a válasz.
Kortyolt egyet a söréb61, majd dohányt és papírt vett e16. ("Sok mindenbe bele-

sodrbdhat az ember - szokta mondogatni -, ha maga sodorja a cigarettáját.") Rágyújtott.
- Sz6val... Ismereteim szerint már legalább harminc madárfaj fészkében találtak

kakukkfi6kát Magyarországon. A tojóakkor rakja tojásáta kiszemeltfészekbe,amikor an-
nak gazdájanem kotlik, ésnincs afészek közelében.A tojóafészekre ül, ha nemfér rá,akkor
azon kívül, a talajrarakja tojását,majd a csorébefogva helyezia gazdamadár tojásaiközé.

- Döbbenetes! De mi a biztosíték arra, hogy a szerencsétlen szü16k fi6kái nem
kelnek ki hamarabbés nemnyomjákösszevagytörik széta kakukktojást?

- "BiztosÍték"? Miféle biztosÍték? "Szerencsétlen szüI6k"? Mennyi marhaságot
tudsz beszélni, öregem! Már megbocsáss!Barátom, ezek emberi fogalmak! A természet-
ben nincs se biztosíték, se szerencsétlen szül6. A természet nem moralizál. A moralizá-
lás a mi kakukkfi6kánk, és a cselekvésképességéttúrja ki be16lünk...

Megint hallgattunk. Kálmán elém lökte a dohányzacsk6ját.
- Nesze! Sodorj magadnak is egyet! - láthatban ismét visszafogta magát. - A ka-

kukkfi6ka nagyon gyorsan kel ki a tojásb61;mindössze tizenkét nap kell hozzá. Amint
megszabadul a mészburkát61, rögvest kezelésbe veszi fészektestvéreit...
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- Döbbenetes! -engem f6ként Kálmán tudása buvölt el, de o másképpen értette.
- "Döbbenetes". Ezt sem ismeri a természet... Nézd, a természet "szókincse" igen

szegényes. Csupán egyetlen szót ismer, mégpedig a természetest.Egyébként a te ökör... -
húzott egyet a korsójából - ...szemednekiseza magyarázata- ismét kortyolt egyet.
- Elképzelem, amint most arra gondolsz, hogy azok a szerencsétlen ökörszemek meny-
nyit melózhatnak, amíg teletömik férgekkel meg legyekkel örökké éhes óriáscsecsemó-
jüket...

Untam a kioktatást, az olcsó szellemeskedést, és már Kálmán kakukkológiai is-
meretei sem érdekeltek. Megpróbáltam másfelé terelni a társalgást.

-Mostanában annyit beszélnek az urbanizációról. Te is úgy gondolod, hogy Sze-
geden rengeteg kakukk él?

Mintha nem is hallotta volna. Az elobbieket folytatta tovább.
- Az nem érdekel, hogy vajon miért nem veszi észre a gazdamadár az idegen to-

jást? Hiszen a vörösbegy például jóval kisebb madár a kakukkná1... Na?
- Az elóbb én is kérdeztem valamit, Kálmán!
- Hát jó. Válaszolok magam: a pótszülo azért nem veszi észre a becsempészett

tojást, mert a kakukknak a testéhez viszonyitva aránytalanul kis tojásai vannak. És tu-
dod, mit csinál annak érdekében, hogy a kiszemelt nevelószüloknek ne tunjön fel a tojás-
többlet?

- Nem érdekel, Kálmán!
- Nem? Téged semmi sem érdekel! Sem a plusztojás, sem Kambodzsa. Pedig ezek

nagy°!l is összefüggnek...
Ujabb sör, újabb vodka és újabb cigaretta következett. Közben nagyon elkesered-

tem. Kálmánt távolinak, magamat meg nagyon magányosnak éreztem. Makacsul a po-
haramat bámultam. Sejtettem, hogy Kálmán néz engem, és hogy pontosan tudja, mi
zajlik bennem. nyenkor, merthogy a magamba roskadás gyakorta megesik velem, min-
dig Csónaki Zsombor történeteivel hozakodik elo. Ezeket különben élvezem, de most
valami hisztéria keritett hatalmába. Rikácsoltam, hadonásztam és közben, akár egy
kívülálló, döbbenten figyeltem saját magamat. ,

- Tudod, mit? Nem érdekelnek a történeteid! Es... a meséid sem! Mindenfélét
összezagyválsz és közben úgy teszel, mintha bármihez is értenél. - Tudtam, hogy igaz-
ságtalanul bántom, de akkor már nem volt megállás. - Kálmán,te ténylegazt hiszed,
hogy beveszem a szövegeidet?!Most kakukk, máskor meg...

Már nemcsak én és Kálmán voltunk a közönségem; a szomszédos asztaloknál
ülok is mind engem néztek.

- Ki mondta, hogy mi vagyunk a felso'bbrendú faj ebben a szaifészekben? A seggemen
mászkáló legyek magasröptU filozófia-elóadást tartottak a kérdésro'7...

Folytak a könnyeim. Azt hiszem, már akkor részeg voltam.
- Ez Brautigan - mondta Kálmán, és megszorította a karomat.
-Mi?
- Brautigan. Egy cMlitábornok az amerikai polgárháboyúban.Én adtam a kezedbe.

Örülök, hogy elolvastad... Egyébként amit a kakukkokról mondtam, az mind igaz.
Vagyis nem akartalak megetetni semmivel. Már nekem sem hiszel? Senkinek sem?
Ámbátor... Talán igazad lehet. Csónaki szerint mi mindannyian a Legyek Évében...

- Olyan nincs is! - minden különösebb meggyozodés nélkül próbáltam leállítani
Kálmánt. - Olyan egyetlen naptárban sincsen! Még a keletiekében sem. Patkány, KÍ-
gyó, Majom meg Disznó az van, de...
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- Csónaki szerint mi mindannyian a Legyek Évében születtünk. - Megadtam ma-
gam: legyen. - Egyszer mesélt nekem valami Saint-Germain neW grófról. Legalábbis az
az alak így mutatkozott be Csónakinak, ha jól emlékszem...

- Kérlek, egyszer egy csodaszép parkban sétáltam. - emlékezett Csónaki. - Roj-
tos idegrendszeremnek jót tett a friss levego és a gyaloglás. Egy kissé elfáradtam, de ez-
zel együtt kitUnoen éreztem magam. Dletve, csak érezhettem volna, ha nem látom meg
azt az oszladozó kutyatetemet, amikor éppen pár to botanikai ritkaság fölé hajoltam.
De hát megláttam.

- Egy dögöt?
- Aha. Pontosan olyat, amilyent Baudelaire barátunk megénekelt. Kövér pondrók-

tól mozgott a tetem, szinte hallani lehetett a férgek jób:-dcsámcsogását. Na, ott kellett
volna rögzíteni Cage4' 33".át! Az lenne ám a felvétel! Kívülrol, a foszló bundán tarka
legyek százai maszatoltak, drágakcSmorzsakéntdíszítve azt az ocsmányságot. Undor!.
tott a látvány, hányinger kerülgetett. Gyorsan elfordultam, és... akkor vettem észre
Saint-Germaint. Egy félig összetört padon ült. Ismered ezeket, amelyekbe szíveket, ne.
veket és évszámokat szoktak vésni a lelkes természetbarátok...- ' 1'- O SZOitott meg?

- Látszólag nem is figyelt rám. Kitartóan bámult egy legyet. Egy kövér, kék potro-

hos legyet, amely duruzsolva vergodött a kezében. Valószfn-dtlenül vékony, pókláb.
szere ujjai úgy bántak azzal a semmi lénnyel, mintha porcelánból vagy tojashéjból
lenne. Láthatóan nagyon vigyázott arra, hogy össze ne nyomja a törékeny testet. Simo-
gatta a légy szárnyait és közben érthetetlen szavakat dünnyögött. A szemei... Igen,
a szemei keltették fel leginkább az érdeklodésemet. Bennük az élvezetnek az az össze-
téveszthetetlen kifejezése tükrözcSdött, amellyel a cukrászda kirakata elott álló kis-
gyerek választ kedvenc süteményei közül. Amikor pedig sárgás, beteges nyelvével lassan
körbenyalta a száját, önkéntelenül arra gondoltam, hogy egy áldozatára leselkedo óriás-
varangyot látok.

- És a jelenléted? Nem zaVarta?
- Nem. Láthatóan teljesen lekötötte a figyelmét a napfényben türkizkéken szik-

rázó szorös légypotroh.
- Mit bámult rajta?
- Hát... Egy ideig valóban csak bámulta, ám aztán két ujjával óvatosan megfogta

a légy egyik lábát. Apupillái kitágultak. Olyan közelrol nézte azt a semmi állatot, hogy
a szemeik csaknem összeértek. Szinte észre sem vettem, amikor leheletfinom mozdu-
lattal kitépte az els6nek kiválasztott apró lábat. Egy ideig érdeklcSdésselvizsgálta,
mintha maga is megdöbbent volna tettén. Végül unottan eldobta. A maradék lábakkal
hasonló alapossággal,de jóval csekélyebb érdeklodéssel végzett. Hosszú körmei finom
csipeszként dolgoztak. Amint elkészült, ismét önfeledt vizsgálódásba merült. Szemei
mohón tapogatták végig a megcsonkított légytest minden maradék ízét. Mindezt pon-
tosan úgy, ahogyan az igazi ételkülönlegességeket szokás mustrálni: elcSbba szem lakik
jól, aztán az orr, majd, közvetlenül azután, hogy a szájban összefut a nyál, a nyelv
körbenyalja az ajkakat, végül a nyelés következik. A látvány azonban mindenképpen
az els6 helyen szerepel... A férfit valószfn&eg a napfényben kaleidoszkópként pompá-
zó nagy légyszemek igézhették meg leginkább, mert ismét azokat bámulta. Szinte farkas-
szemet nézett velük. - Zsombor az emlékezés közben egyre izgatottabb lett, izzadó
tenyerével a kabátját markolászta. - Saint-Germainekkor óvatosan~engedteaz egyik
szárnypárt. A légy duruzsolt valamit utoljára, és elköltözött az Orök Disznóólak
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Vidékére. A gróf úr valószfm1legészre sem vette áldozata kimúlását. Kitépte az denge-
dett szárnyakat, majd szabadon maradt ujjaival megfogta a szinte tdjesen lecsupaszított
testet, és a másik szárnypárral is végzett. Az eldobott testrészek parányi propellerek-
ként pörögtek a mozdulatlan leveg6ben. A férfi egy pillanatig utánuk nézett, majd egy
hirtden mozdulattal a szájába gyömöszölte a szivacsoslégytestet...

- Mit csinált, Kálmán?
- A szájába gyömöszölte... Zsombor persze alig kapott leveg6t az undortól és
1 "' IAI '" ' K '"

a meg epetesto. egyevo nem zavartatta magat. omotosan megragta, es n~gyot
nyelve, egy béka jéghideg nyugalmával a merdel6 helyre juttatta a húscafatot. Oblös
böffentés után váratlanul a még mindig a szájat tátó Csónakihoz fordult:

- Ne bámulj, fiam! Inkább gyere közdebb, ezen a padon mindkett6nknek van
degend6 hdy... Leshetnénk együtt is a legyeket! Mit szólsz hozzá?! A Teremt6 leg-
nagyszerubb alkotása ez a csöppnyi állat. - Zsombor képtelen zavarában vihogott. -
Nevess csak! Ti úgyis mindenen nevettek... Csak nehogy ti is túl kés6n jöjjetek rá...
Nem hiszel nekem? De nézd csak! Hopp, megvan! Hát nem ennivaló?! LucJia sericata.
Sdymes döglégy. Pompás példány. Talán elhul19tt állat lehet a közelben. Onnan jöhe-
tett. Nézd ezeket a szépséges rubinszemeketl Es a tor meg a potroh smaragdzöldje?
Mint egy repül6 ékszer. Vajon észrevetted-e már ezeket a parányi selyempihéket a pot-
roh felületén?! Fogadni mernék, hogy eddi~ még sohasem tunt fd neked. Simítsd csak
meg! Ugye, hogy. bármdyik macska swrénel bársonyosabb?!

Fdém nyujtotta zsákmánY,át,és mosolyogva biztatott, fogadjam el nru.godtan,
kutyabajom sem lesz t6le. sth! En azonban még mindig bénultan bámultam. így a fi-
gyelme ismét a légy fdé fordult.

- Tudod, általában szívós kis jószágok ezek... Istenem, mi mindent kibírnak! De

ezt valószínuleg egy kicsit megnyomhattam... - most m~nt engemmustrált. - Az ar-
codon ugyanazt látom, mint a legtöbb emberén: hogy a legyevés undorító dolog. Igen.
Igen. Ne is tagadd! De vajon gondoltál-e már valaha is arra, hogy. szerte a világon
mennyi, számotokra undorítót tartanak valódi csemegének az emberek? Férgeket, ro-
varokat, puhatestueket és kígyót. Kígyót!A fecskefészekr61meg mindenféle tengeri mi-
csodáról nem is beszélve... Akkor éppen a légy lenne kivétel, fiacskám? Miért? Miért?

Megpr6báltam dadogva közbeszólni, hogy betegségeket terjesztenek, és hogy er-
r61 sokat hallani. Saint-Germainnek a könnye folyt, ú~ kacagott.

- Ugyan már! Betegségeket?Az emberek ostobák, és az ostobák össze-visszafe-
csegnek. Mindenféle szedett-vedett ideolópiák mögé rajtik el6ítéleteiket. Végül aztán
maguk is elhiszik a saját meséiket. Betegsegeket... Persze, ez a kedves kis állat sokfelé
megfordul, és mivel nemigen válogat, ezt.azt fel is szív. Azt azonban meg tudnád.e
mondani, barátocskám, hogy egy kapirgáló csirke miket szedeget id? ÉS szerinted
a pontyok mit esznek? Na? Ugye, erre még sohasem 90ndoltál? Akkor éppen ezekkel
a kis legyekkel szemben vannak e16ítéleteid?Ugyan marI

Miközben a fejét csóválvaszónpkolt, a kezeivel szakszeruen megtisztította a légy.
testet, majd a szájába gyömöszölte. Ugy nyalogatta az ujjait, olyan átszellemült ínyenc-
technikával, ahogy azt ma már csak a kosztümös filmekben látni.

- Egy kék dongóléggyel kezdtem. - Kezét a kabátjába törölte. - Istenem, egy
Calliphoravicina... Csodálatos acélkék potrohája miatt esett rá a választásom. Ma is vi.
lágosan emlékszem arra az els6 élményre. Ahogy ügyetlenül megtiszdtottam, ahogy
tétován bekaptam... Aztán megkóstoltam a következ6t, majd egy másikat, és azóta
számtalant. Amelyik légy az utamba került, azt én megfogtam és megettem. Ma már
szinte teljesen ezeken élek...
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Közbevetettem. hogy télen bizony éhezni fog.
- Látom. ha finnyás is vagy. azért gondolkodsz. - Elismer6en hunyorgott. - De

nyugodj meg. fiacskám! Bekapnivaló télen is éppen elég akad... Különben pedig kidol-
goztam egy eljárást. amelynek segítségével a tenyészpéldányaimat egész télen át sza-
poríthatom. Már legalább egy tucat légyfaj élo példányait gydjtönem be, az els6 kuka-
cok bármikor kikelhetnek... Ebból is láthatod, hogy én csakúgy nem eszek meg bármit,
ami az utamba kerül. Tudományosan csinálom. A legyekkel foglalkozó szakirodalom
többségét már elolvastam. Mondhatom... Minden fontosabb dolgot ismerek velük kap-
csolatban, a belso szerveik mdködését éppen úgy, mint a lábaikon található szorszálak
számát. A hazai légyfaunának talán nincs is nálam alaposabb ismeroje. Gyakorlatilag
mindet ismerem. Hogy ez döglégy, az házilégy, amaz húslégy, ez pedig viráglégy... Az,
amelyik ott repül. Aztán vannak még dongólegyek, öveslegyek és katonalegyek, hogy
csak a legízletesebbeket említsem. Meg van pöszörlégy is. Na, ez úgy néz ki, mint egy
apró, barna bundás, repülo medvebocs. Ebbol a csemegébol még csupán egyszer ettem.
De minden vágyam, hogy... hogy... Istenem!

- Mi... Mi történt, Kálmán? Jól vagy?
-Tessék? Ja, persze... Zsombor is éppen így dadogott. A légyevó ugyanis váratla-

nul elkezdte kapkodni a fejét, majd néhány ugrás következett. Aztán a kutyatetemhez
közeli bokorba vetette magát. Piszkosan, gy1írötten, de átszellemült, boldog mosollyal
az arcán tért vissza a padon ülo Csónakihoz.

- Amiról éppen beszMtem... Soha ilyen szerencsét! Pöszörlégy. Gyakori pöször-
légy a teljes neve. Gyakori, de mondom, ezen kívül én !Dégcsak egyszer találkoztam
vele. Bombylius medius. Micsoda fenséges aromája van! Edeskés, mandulaszeru. Talán
a virágportó1... Ehhez képest még a böglyök is keseruek! Pedig azok.. Nem próbálod
meg?!Lemondok róla a javadra...

- Csak nem azt akarod mondani, Kálmán, hogy a barátod elfogadta azt az izét...
azt a legyet?! - a gyomrom émelygése állandósult; sokat ihattam. A nyelvem annak el-
lenére akadozott, hogy pontosan tudtam, mit akarok mondani. - Ha Csónaki egyszer
regényt akarna írni... .

Kálmán hümmögött.
- A gróf úr meggyozonek tiínt. Csónaki valóban úgy döntött, hogy kipróbálja

a légyevést. Egy próbából még semmi baj nem lehet. ElcStteaz élo példa. Ha pedig
tényleg olyan finom... Hiszen az afrikaiak, meg az indiánok, és Polinéziában is... Kezét
nyújtotta a repülo medvebocsért.

- Ahá... - Saint-Germainbiztatóan mosolygott.- Ahá... Jól van. Igazi, belevaló,
bátor fiatalember vagy. nyenekre van szüksége a hazának.

- A hazának, Kálmán? A hazának?
-Csónaki így mesélte... De maradj már! Mindjárt befejezem. Szóval... Csónaki

zavartan bámulta az ujjai között vergodo barna legyet. Hiába látta többször is, nem-
igen tudta, hogyan lásson hozzá. A légyevó persze segített neki.

- Nézd csak! Ismét fogtam egy legyet. Eristalomyia tenax. Közönséges herelégy.
Az íze, akár a madártejé. Ezen megmutatom, miként kell ezt a csodalényt evéshez eló-
készíteni. Csináld utánam! Meglátod, milyen könnyen belejössz majd!

Villámgyorsan végzett a léggyel. Csónaki ügyetlenül utánozta. Nem lehetett
könnyií dolga, egy halat sem képes lepikkelyezni... A gróf úr a szájához emelte a le-
gyet, majd a távolba révedve rágni kezdett. Csónaki egy pillanatig tunodve bámulta az
ujjai között megbújó húscafatot, aztán elszántan a szájához emelte...
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-Kálmán!
- Mondom, a szájához emelte a húscafatot, kpzben a légyevcSrepillantott. Az ka-

ján vigyorral nézett rá, és ismét emelte az öklét. Etted? A két kéz együn emelkedett.
Saint-Germain szájánál aztán az ököl kinyílt, mint egy ötszirmú virág. A tenyerén az
izzadságtól nedvesen, a szorítástól kissé kábán, de sértetlenül ott mászkált az eMbbi
herel~...

- És Csónaki? Cs6naki bekapta?
Kálmán kiitta a maradék sörét. A korsót bámulta, közben a szája, alig észre-

veheteSen,ütemesen mozgott. A fogait csikorgatta. Bár az is lehet, hogy csak morgott
valamit.

- Kálmán! Csónaki bekapta a legyet?
- Tudod-e, mit csinál a kakukktojó annak érdekében, hogy a kiszemelt pótszüMk

ne vegyék észre a tojástöbbletet? Na?
-Tessék? Ezt már kérdezted, Kálmán! Akkor sem érdekelt, és addig most sem

fog, amig nem válaszolsz a kérdésemre. - Igazán feldüJútett ennek az alaknak a lehetet-
lensége. - Na, gyerünk! Mi lesz?!

- Egyszeruen lenyeli. A kakukktojó egyszeruen lenyeli a gazdamadár egyik tojá-
sátoEzt teszi. Ami pedig...

- Kálmán!
Kálmán szavai belevesztek a kocsma váradanul felercSsödcSáltalános zsongásába.

Az asztalunkhoz ismeredenek telepedtek le, és a barátom azonnal élénk társalgásba
kezdett velük.
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