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De milyen jó idő lett közben ide kint, az istenit!
Dolgozik a front! Kisütött a nap! Akárha május volna!
Jé, már nem is félek. Nem is haragszom.
Nem érdekel Isten.
Ez a téma engem máris nem érdekel!
Szépen süt a nap.
Nahát.
Süt a táborra, a szemét Táborra a hazug Nap.
Mint már ugyanígy, évmilliók óta!
Ez egy ilyen örök pillanat: a hamu arcok színe „épp” sose látszik, elborítja a valót a 
napi ragyogás.

Az élet maga színlel.
Hát szóval így állunk!
S mint az élet kínjaiban gyakran, felülről láttam magamat hirtelen, amint a rossz

kedv feketés, hangosan zümmögő felhőjében trappotok a Budapest Toronyszálló 
alatt, és izgatottan kavargó muslicarajként kísér valami ádáz hangulat, őrjöngő kísér- 
tethad a fejem körül, „hangyás” glória. „És ez így megy, mióta csak lejöttem a fáról!” 

Úgy vagyunk mi már mindig, mint háború közben a pincéből feljöttek! 
Átmenetileg átmehetünk ezen az úttesten, sietősen és piszkos gondolatainkat lep

lezve, sötétedésig elintézhetjük az elintézendőket, ennivalót és tisztálkodószereket vá
sárolhatunk, megkereshetjük anyánkat, feltéve, hogy él még, persze már nem él, de 
nem kell túl sokat ugatni, nehogy téged is idő előtt árokba rúgjanak, hazudj valami 
tekintélyes igazolást. Fincsi, lopott napsugár cirógat. Jó, mi? Pssszt, ne dicsekedj vele, 
csak használd ki, ha hagyják! V együlj el ajáró kelők közt, lopózz a zebrán a villamoshoz 
te is, kicsit veszélyes, de hát minden veszélyes: csendben faszolj. Élvezd a szabadlábat. 
Mit gondolsz, meddig tart még? A holnapot megéri? Fontos ez? Milyen éjszakája lesz 
a kis szívemnek? Hányadik lesz ez már, csak nem a hetedik, jaj, abban a pocsolyában? 
Jubileum!

Felültem a villamosra.
Ablakban napoztam, mint a kovászos uborka.
Vagy mint akit megvertek, de már készségesen elismeri ő is. Mi mást tehetne? „Mi 

a fenét csináljak? Hát meg fog dögleni. Ez a világ sora. Pedzem! Majd én is: így. Rend
ben is van ez. Egy általam nem kellőképpen ismert, de valóságos rend öleli a szorítá
sába most, mint valami kígyó, a kutyámat. Nyugalom: nem ember, ez csak állat! Nem 
kell úgy sajnálni, nem gróf. Korcs. Nem azért sajnálom, mert hasonlítok rá? De nekem 
szerencsém van: én még itt vagyok, írónak mondanak, embernek tartanak, közöl a 
Holmi, bemondanak, mint a tök ászt. De a kutya mi? Hát semmi! Semmi...”

S a végállomás felé zötyögve, a gonosz sorssal csak-csak kiegyeztem, habár sava
nyún. Mintha nyakig merülnék egy vájdling langyos mosogatóvízbe, már gigámig ér
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a szürke lé, a kosz -  és viseljük el! Odakint, a zörgő villamosablakon túl a hamis ra
gyogások, idebenn, falnak szoraltan pedig én, a hallgatag baldóver és gyilkos, az élből 
simlis utastársak kopott falanxában: zsibbadok. Befűt a napfény -  még ő is cukkol, 
kokszol, hevít! Izzadok. Van ám ebben valami puha és kényelmes is, már-már... Vi
seljük csak el, hogy ganék vagyunk! Fekete bársony tapintású gyász, komisz keserűség, 
fokozhatatlannak tetsző tisztánlátás! „De még ezt is hogy utálom magamban most! 
Nem kell.” Amikor pedig a járgány bekanyarodott a végállomásra, ferdén kisandítot
tam a téri óra felé, s azt kutattam volna, húsos nádszálként hajladozva a tülekvő vállak 
közt, hogy mennyi a pontos idő. Mert arra gondoltam, ezt meg fogom jegyezni, épp 
hány óra volt aznap, amikor... Ám végül elkaptam a pillantásomat onnan!

Hogy, hogy nem, elszégyelltem magam.
A villamoskocsiról lekecmeregve, rossz konyakot, horgolt mellényt, nyúlbundát, 

csizmát s ötven más effélét fillérekért vesztegető vajdasági parasztasszonyok, ifjú pesti 
csórók meg önmagukat áruló erdélyi szegények: kőművesi vagy bármi egyéb béres 
segédmunkáért foltozott bekecseikben évek óta hasztalan itt bokázó, komor magyar 
proletárok sorfala közt húztam le a Moszkva téri metrómélybe, az ipari félhomályba, 
a volt szocialista büdösbe -  a luxusbánatommal! Kezdett is elkopni, elfogyni lassan... 
Üldögéltem a bugyikék motoros nyílon, bánatosan lógáztam a lábam, magoltam az 
újságban virító pletykaszemetet, és suttyomban, finoman ejtettem a témát, „a kutyá
mat”, ugyanúgy, mint rövidnadrágos koromban a hosszan fájó, megalázó sérelmeimet 
-  hogy ha már túl sokáig zokogtam akármin, a görcsös-rossz sírás végtére valami tom
pa, élvezetesen mélabús fásultságig terelt, a túl nagyokat sóhajtó, kopott közönyig! 
Tyh!: így szokott az ember ilyenkor csinálni, s még egyszer: tyh! -  ilyen élesen fütyülő, 
nagy-rövid kilégzéseket mível, közben tenyéréllel csapkodja a combja oldalát, és szi- 
pákol... Nincsen agya, nincsen már szíve. S fel-felriad: jé, már nem is arra gondol, 
amire gondol. Te piszkos ember -  csütörtök van, hát ma is csak csütörtök van! még 
rengeteg a dolog, az elintéznivaló: írni kell, enni kell, magunkat kicsit jól érezni kell! 
Az a fő. Meg hogy mit ír az újság.

Azért megeresztettem még egy utolsó telefont a sintéreknek.
Mert amikor a város mocskos szívében, a Blaha Lujza tér alatt felértem a mélyből, 

és a koldusaluljáróban a lépcső felé settenkedtem volna, hogy a Klauzál utca végén 
felkeressem ama Kádárt, állandó ebédelőhelyemet, amelyről immár több mint két hete 
egy új, de kissé utált fejezetet fogalmazgattam ebbe a Napkönyvbe, a szemem sarkából 
észrevettem, hogy -  heh! -  frissen le van hányva az a pici zug, ahol az egyetlen működő 
nyilvános telefon bújik meg. Tegnap hányhatták le, kedden még nem láttam. Ahon
nan én még sose telefonáltam. Akkora tömeg vár a sorára mindig...! Most persze üres. 
Pedig már rászáradt! Körbesunyítottam. Én csak emberektől viszolygok. Meg a ku
tyáktól.

Beléptem a zugba.
A hátsó zsebemből kikapartam a félbetépett cetlire Gégyuriéknál felfirkantott tele

fonszámot, s mivel olykor szokásom báván örökre megjegyezni, amit éppen látok, 
mintha csuklanék, egy pillanatra kinéztem, s bennem maradt -  olyan izgatóan tán
torgott előttem ez az emberalattjáró agóra! A déltáji siserahad önkioldva téblábolt, 
lökdösődött. Az agresszív modorú újságárusok kalitkája előtt az a csonkolt lábú kol
dus, aki máskor az Astoria-aluljáróban a földön fekve szokta a farkaskutyája szájko
saras fejét sírva csókolgatni, kéregetés helyett, nem buta ötlet, most kibontotta a térd
csonkját tépett-koszos vásznaiból, és a kiálló csontot ütögetve-csapkodva veszekedett
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egy nyitott kabátú, szotyolás cigányasszonnyal; az automata büfénél kérges ponchó- 
ikban piás chilei suhancok verték a gitárt meg a csörgődobokat, kalapozva -  mily bá
jos-üde kép, ez maradt ’68-ból, a Gvantana Érából! -, és véletlenül több háztartási nők 
tolattak előttem mérgesen, orbitális cekkerekkel, Corvin-partvisokkal, miegymás, és 
a gyönyörű, feldurrantott hasukkal törtek utat ebben a zsibvásárban terhesmama-ci- 
pőben vonszolt, elkínzott maguknak. Egy pillanatra átvillant bennem, ostobán, hogy
-  Tolvaj! Tolvaj! Fogják meg! -  kéne most kiáltanom, aztán fél lábon cikázva futásnak 
erednem köztük: na, kapásból ájultra vemének a vörös orrú háziasszonyok, nem 
érném el a lépcsőt, már eszméletlen feküdnék -  de legalább nem volna kutyaügy töb
bé! - , és élvezettel köpködné a fejemet, szóval cipősarokkal rúgná ki a fogakat a szám
ból az újonnan érkezett, spontán csőcselék, mint múltkor a metrólépcső alatt annak 
az önmutogató, nagy kabát alatt meztelen betegnek, míg viszont a vidám zsebtolvajok
-  az a paplandzsekis kamasz a 6-osról, meg a körbetekert sálas, pörgekalapos, belvá
rosi pali, meg a zsíros hajú, hosszú fazon is, akit a Dob utcában látok ügyködni na
ponta, az oszlopnál reppelő „retikülös”, hétkerületi utcagyerekekről nem is beszélve!
-  villámsebesen kipakolnák az önfeledt járókelőket, lefosztanák a lincselőkről a lét, 
mint téli kukoricáról a csuhét -  de úgy kellene nekik! Ez lenne az én faramuci elég
tételem! A vérszagtól megelevenedne a szemközti fal is, ahol a kócos, újmagyar kuru
cok most unottan ásítoznak csak a csuklóláncos stricijeikkel, mert sajna kora dél, „ko
tornak a frájerek, várni kell a csúcsra”...! Milyen hullafehér itt mindenki bőre! S ez a 
hibás neon alatti, ideges hullámzás! A magának jajszót se engedő, faarcú nyomor. És 
az ijedten alamuszi gyűlöleteink másfelől, „polgári” oldalról; mindig ez a rossz, ret
tegő zsivaj, kölcsönös ingerültség, tarkabarka sietség, a szerencsétlenségen is hidegen 
általnéző, járókelői gőgünk, alvilági egymástól mocskolódásunk, pillanatról pilla
natra...!

Rutinosan visszahajoltam a fülkébe, hátat fordítottam az egésznek.
Tárcsáztam.
Megfogadtam: csak egyszer próbálkozom.
Mással beszélt, lenyomtam, visszaadta az ötöst, amin meghatódtam, ismét tárcsáz

tam, de megint mással beszélt, akkor ismét lenyomtam, káromkodtam, újra bedob
tam, nem tudom, miért, tárcsáztam, nem csöngött ki, és még negyedszer is bedobtam 
az ötöst, holott megfogadtam, hogy csak egyszer próbálkozom; és egyre fojtogatóbb 
hőség lett a zugban, okádékszag, a gyapjúkabát alatt ömlött rólam a víz, viszkettem, 
reszkettem, ideges lettem, amitől viszont élesebbé lett a belső pillantásom, megreme
gett bennem a koldusaluljáró, itt volt minden, a hátammal is láttam, itt volt teljesen 
feleslegesen, mégis lerázhatatlanul, valóságosan, én magam csinálom! -  tán nem? -, s 
egyszeriben tűrhetetlennek találtam az örökéletemjelenbeliségét, hogy ez a Blaha most 
van, így történik, és menthetetlen, nemjön a Messiás, akkor meg mit bámulok, kavarok, 
intézkedek, evvel is csak növelem a bűntény okozta károkat -  mit? - , mégse tudom 
lecsapni, dehogynem, rögtön megyek, elmegyek, azért is, ha mindjárt az ingemér is! 
csak egyetlenegyet kicsenghet még! amikor felvették.

Halló, Ebrendészet. Halló, egy kutya. Hol? A János-kórház előtt, a Szent János Kór
ház előtt, az árokban, ahol a kocsik, illetve a villamosok, az ötvenhatosok, halló, benne 
van a lukban, én nem tudom kiszedni! Diktálja a címet, kerület és házszám. Nem tu
dok címet, nincs házszám, ott van a Rhédey utca után ötven-száz lépésre, pont a sínek 
alatt, akkor nem tudunk segíteni, sajnálom. Ijedt férfihang volt. Bunkó, fiatal, rendes. 
Szegény kutya. Mi csak címre megyünk ki. Ha nincs cím, sajnáljuk. Jöjjön ki, mond
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tam. Jöjjenek ki! Ekkor a vonal hallhatatlanná vált -  tehát a gonosz és reális: egyetlen 
értelemben messzi-messzivé. Mit mond? Maga mit mond? Tessék szíves címet mon
dani! („Miért nem tette le?!”) Azt még hallotta, hogy nincs cím? Hallottam, akkor a 
kutyájának annyi. Nem az én kutyám. Kié? Ha én azt tudnám, egy kutya, épp ez a 
probléma! Diktálja a címet, mert ha nem tud címet mondani... A Hűvösvölgyi út ele
jén, egy kutya, az árokban, ott a sínek alatt! Árokban, igen, írom, hányas szám? Húsz. 
Kábé. Vagy huszonöt? A másik oldalon van, a domboldal alatt! Ne tessék szórakozni... 
Mondom, húsz! Oké, húsz, de meg kell várni az IFA-t, feltétlen tessék ott lenni, kábé 
egy óra, értettem? Akkor jönnek? Beírom, kábé egy óra, más kollégák mennek, 
visszaolvasom a címet, fontos, hogy lássák önt! Hány is? Húsz. Tizenkilenc. Nem tu
dom!

írjam vagy ne írjam, tessék mondani?
Láttam a sildes sapkáját az íróasztalon heverni, árván és szegényen. Ostoba állatja. 

Kásás-vékony hangja van, mint a nudlifütyiknek. Jóindulatú kisegítő, egy béni. Nyo
morék. Onnan van neki az empátiája. A cigarettapaklijának a dohánya kivan szóródva 
az asztalára. A legolcsóbbat szívja, de szeretne segíteni. írja, húsz. Azt írja, hogy húsz! 
Hűvösvölgyi út húsz. IFA-teherautót tessék várni. Az milyen? IFA. De hogy néz ki? 
Már un engem. Uram, nem tetszik ismerni a teherautókat? Hogy mondjam magának, 
egy nagy, de nem túl nagy, nem egy kamion! Közepes. Micsoda? IFA. De ők engem 
miről ismernek meg? IFA! Hol vár?

Húsz!
Letette.
Vag)r megszakadt a vonal. Vagy lejárt a tantuszidő...
Újra próbálkoztam, de már mással beszélt.
Kiestem a lehányt zugból; kizuhantam a saját levemben ázva, kábultan. Dehogy 

megyek vissza harmadszor is! Haldoklik. IFA. Mi az az IFA, miazhogyifa? Csak 
összevissza beszélt ez a szerencsétlen. Fogyatékos állat. A végén meg puff, letette! Le
rázott. Már reggel is kókadt volt. Nem ugatott, csak lógatta a fejét, bele a pocsolyába. 
Ez buta. Ennek vége.

Vége.
Felmásztam a napfényre az EMKE-nél, és elinaltam volna ebédelni. Futtomban ke

servesen kenegettem a vizes tarkómat a tenyerem élével, oldalt nézve, merev félmo
sollyal, ziláltan, mint egy igazi áruló. Nélkülem nem foglalkoznak a kutyával, meg
mondták. Itt kéne állni a Jeíengető Jakabnak, de nincs, a fene se törődik vele; szájjunk 
be, gyúccsál, tűz! Pápá. Ha az EMKE-ben, most csak egy szikkadt szendvicset bekapnék, 
még éppen visszaérnék. Hátha. Még a mai írás is veszélybe kerülhet a végén! O, a 
sintérfejű, kóbor állatok. Nem hagyhatom ott. Dehogynem. De szegény nyomorék 
továbbította. Szolidaritás. Talán mégis oda fognak menni! Ezek soha.

Az Akácfa utca sarkán lecövekeltem.
Mert vannak nekem ilyen dolgaim; az utóbbi időben, és erre büszke vagyok, néha 

kapcsiból kihívom a sorsot egy kis bújócskára, mondván, asszed, Béni, most én jobbra 
fordulok, kajálni! Mivel így döntöttem. De nem -  mert elnyírok balra, azért is, ahová 
te nem várod soha, például visszamegyek a hülye kutya árkához... Semmi értelme, 
hogy ezt tegyem. Azért csinálom meg! Szél támadt épp. Különös volt. Még flikflakkolt 
a nap is valamicskét: felragyogott pillanatokra, november végéhez képest valószínűt- 
lenül forrón, csurgatott lángos az izzó bádogplatni égen, ám a kerge szél már min
denféle zörgő szemetet focizott az úttest közepére; kartonok meg drótok, mindenféle 
elszabadult műanyag göngyöleg csapódott a szaporán fékező autók alvázához, nyitva
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felejtett ablakok csapódtak, és nagyokat pufogtak a kirakatemyők... „Csakis azért fog 
kivonulni az Ebrend az IFA-val, mivel erre nem lehet számítani! Ez fog dönteni. A 
világ következetlenül irracionális. Könyökömön jön ki a szöcskelogikája! Akkor tehát 
ma nem eszem. A kedvenc éttermemben. Amiről épp írok. Duplán fontos volna! De 
nem. Helyette lelkesen fogadom az Eb rendészetet!”

Hűvös lett, mind hűvösebb...
Tán még ez is belejátszott! Az árokban vacogó eb erősen esős, fekete-fehér mozi

képe -  bár olyan nagyon-nagyon nem álmodtam magam elé! Hogyisne. Fáztam csak, 
a dzsekim alatt csatakosra izzadt ingemben dideregve haboztam a sarkon, percekig. 
Menjünk vissza! Semmi értelme. De lássuk meg! Dobjuk csak fel az IFA platójára, ön
kezűleg! Igyuk ki, fenékig! írjuk alá a fuvarlevelet is. Ha meg nem jönnek -  tárgy- 
nyeremény-sorsolás. Hátha ketrec is van! Nem: zsák és hurok. Mindegy. Vigyük el a 
balhét. Nem ebédelek ma. Ma én nem eszem!

De ettem.
Gyorsan befordultam az Akácfa utcába -  „annyi időm van még! ” - , és megkerestem 

azt a mogorva öreg spinkót, aki abban a pimf, sötét helyiségben csoszogva és foltos 
kötényben méri ki a rántott combot-mellet tojássalátával, eddig nem volt gusztusom 
bemenni, ott a hajdani szocreál-lokál utáni, dohos lukban. A MAXIM. Azokat a bóbitás 
kurvákat is, kamaszkoromban mind hogy szerettem volna! „Most viszont teletömhe
tem magam mikrohullámú sütőben forrósított pipihulladarabokkal!” Az avas félho
mályban aztán sietősen, rágatlanul nyeltem a húst, és köhögtem tőle meg fulladoztam, 
mindenféle ráivott nagy málnák dacára. Elég drágán is mért tetemrészek voltak! Hol
ott csupa bamba korában legyilkolt, csirkegyári alomfelesleg. „Nem kell ezzel annyit 
foglalkozni! Majd ha lesz a világon csirketemető és disznótemető meg bárány- és te
héntemető is, szóval ahol az összes megzabáltak csontjait, mint a vértanúkét az emberi 
világban, ünnepélyes, lassú gyászzenével és fátyolos zászlók kíséretével legalább valami 
közös sírnak adják! és ezt elharsogják kelettől nyugatig...!” Komoran kimásztam a te
temkimérésből.

Visszaügettem a föld alá.

6

Rohanvást érkeztem, nehogy lekéssem a 12 órát, nehogy a sintérek azt mondhassák, 
már integetve nekem a begyújtott IFA-ról, „sajna, bazmeg, idő van, máskor percre 
megjössz!” -  egy percet se késtem; de hisz velem volt s van Óra, az Úrnak Angyala 
meg a tüzes nyílvessző a szívemben, még a gyerekkorból, hogy ahányszor elkéstem, 
annyiszor megpofoztál, keményen belém vágtad a félelmed, úgy ugrált a szemed, 
rendszeresen beleborzadtam, hogy te már azt hitted, elütött valami autó, vagy egy 
cukrosbácsival fagyizni mentem? hogy mertem? hát nem mertem! az utolsó harminc
hét évben már nem mertem elkésni sehonnan, a még mozgó villamosból vágódtam 
ki most is, cakkos lyukat robbantva a csuklós ajtó falába, és nyomban átszálltam a zeb
rán, és szálltam virtuózán a következő zebra felé, de még szálltomban is csak böfögtem 
fel magamból a zsíros, édeskés csirkehullaszagot, mert bánatodban te is mindig ettél, 
de az úttest fölött éppen pirosra váltó lámpák alatt puff! belerohantam egy halk szavú 
katolikus költőnőbe, kutyát mentek, csókolom! pont ide várom az Ebrendészetet, én 
fedeztem fel, itt fekszik az árokban már napok óta, nem akarja megnézni? de közben 
jobbra-balra táncikáltam, ugráltam, kerestem az IFA-t (vág)? UFA-t?), „mit mond, mit



802 • Komis Mihály: Napkönyv (VII)

mond?”, kárálta erre, ő is másfele nézve, nem túl kedvesen, merőn befelé figyelve 
magába: épp kotlott, láttam a szemén, még azt se vette észre, hogy már kétfelől elin
dultak az autók ellenünk, én igen, de először nem moccantam, valami lázas, pirulós 
zavar öntött el, haljunk meg! s a hars forgalomban is tovább dadogtam hülye mesémet 
az árki kutyáról, ő azonban továbbra se figyelt, szórakozottan bólogatott, pislogott, 
szórta a társalgási közhelyeket, mire kezet csókoltam neki dühömben, mondja, nem 
állnánk fel erre a csöpp járdaszigetre? kiabáltam bele a fülébe, hogy meghallja, de 
mindjárt megrántottam az alkarját is, mintha tűzoltóbálon akarnám táncba vinni a 
szabódó menyecskét, csak hogy a veszett kocsik közül még időben kimentsem magun
kat, aztán -  érthetetlen! -  azon a tenyérnyi szigeten, abban a fülsiketítő zajban is ne
kiálltam vele helyeskedni egy sort: hogy van, mit csinál, mondja, mikor jövünk össze? 
holott hát a pokolba kívántam! épp hogy nem akartam most csecsegni vele! no de O 
csakhamar csitítólag váltamra tette szép, májfoltos kezét, viszontlátásra, sok sikert kí
vánok, szólt, azzal sarkon fordult, és habozás nélkül visszagyalogolt az egymással szem
ben áradó kocsik tengerébe, a következő pillanatban már nem is láttam, csak álltam, 
felkacagtam az égre, mi az isten, hát ez a nő bolondnak nézett engem, de minek kezd
tem bele, tényleg, mi köze hozzá, kinek mi köze a kutyámhoz! és én is begázoltam a 
torlódó autók közé, milyen igaza van! az órámat is sűrűn nézegetve, idegesen nyü
zsögtem az úttest közepén, hogy még idejében észrevegyék minden arra dörgő teher
kocsit, meg hát azok is észrevegyenek engem, továbbá az elválasztó vonalon fel-felug- 
rálva azt is kileshessem, merre volna található a Hűvösvölgyi út 20., bár a széles aszfalt 
közepéről alig látszódtak a kopott házszámok, de hiába jöttek-mentek mellettem kü
lönféle teherautók, nem tudtam megállapítani, UFÁK-e vagy IFAK-e, és csak annyi 
értelme volt az életem szeleburdi kockáztatásának, hogy megtudtam: a Hűvösvölgyi 
út páros oldalán, ameddig ellátni, sehol sem áll teherautó! se furgon! vagy hogy hívják 
ezeket, kizárólag személykocsik parkolnak, ezek a Ladák, ládák, halálládák; s végül, 
amint már visszafelé baktattam a felháborodottan dudáló kocsitengerben, egyszer 
csak megértettem, hogy eleve elrontottam mindent, mert azt nem mondtam meg az 
Ebrendészetnek -  arra egyáltalán nem is emlékeztem! - , hogy a Hűvösvölgyi út kö
zepén is húzódik egy járdasziget, úgyhogy itt két út van! nem egy! és a villamossín 
melletti, az már egy harmadik út! -  de ott nem állhat meg semmiféle autó! vele szem
ben pedig csak a parkolósávban szabad megállni, ami viszont már túl messze esik a 
haldokló ebtől! no akkor ez igazán balszerencsés eb, még a sintérek se tudják megkö
zelíteni, különben se ismerek a világon egyetlen teherautómárkát...

IFAT meg pláne nem!
vág)/ UFAT?
azt mondta: UFA?
mit mondott?
elfelejtettem
UFA vagy IFA?
honnan ismerem meg?
S ez a riadalom mind nagyobbra nőtt bennem!
Bár bizakodtam még. Újra felugrottam a tenyérnyi, középső járdaszigetre: hát ne 

legyek hülye? ne oda álljak, ahol az előbb is mennyire cserbenhagytak, de innen leg
alább látnak a sofőrök! Mert ez a spiccen van! A háromfelőljövő utcák találkozásánál! 
Innen majd le tudom inteni az énkocsimat, érkezzék bármely irányból! De hát melyik 
lesz az én kocsim? Netán egy könnyű cabriolefi Mint a háború előtti regényekben. Ha
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tudnám, mi az a kabriolé! Csak sejtem. Az nem teherkocsi. Teherkocsi nem is jön erre, 
momentán. Tíz perce. Azért nem jön, mivel én úgy várom! Minthogy oly hosszasan 
megbeszéltük ezt. Kár. Vagy pedig ez a vaspányvás -  huhú! - , ez a vasabroncsos, platós 
hogyhíjják, tán ez lesz! De nem állt meg. „Már késnek. Tényleg, hogy zúgnak el itten 
az autók! Mintha a sebességükkel is azt mutatnák a spiccre kiállt faszinak, tágulj! Hogy 
kerülsz te ide? Kopj le, tag, mienk ez a rész! Ember nem állhat itt. Ne majomkodj, 
bazmeg, lekvárosra kenlek, ha ennyire elém állsz!” Csörömpölve robogtak, csikorog
tak, süvítettek! A beálló pirosnál meg úgy úsztak felém, mint sanda törpecápák: acél
kékesen villogó pofával, kivagyin, a lefegő sárhányóikkal ortombán csattogva az alat
tomosan hidegedő szélben! Akárha a tátott szájuk előtt integetnék. Engedj be! Zaj volt. 
Amilyen a modem szabadban. Haha. A szokott ködösítés. Agresszív füstölgések! 
Mekkora bűn ez -  mintha én álmodtam volna! A világ. Mikor jönnek? Itt vagyok. Ki
tartok. Itt várom a sintérem mackós tenyerét: tegye rá a kóbor lelkiismeretemre! 
SZTK-alapon já r nekem a rendészeti jóság!

De csak nem akart jönni.
Aztán mégis jöttek, nagy sokára -  ismeretlen teherautók, óriáskerekű gépszekerek, 

konvojban is, olajfeketére, -zöldre, -kékre festve, ilyen is, meg olyan is, hatszázhatvan
hatféle szállítókocsi, a platóról lelógó vasakon veszettül lobogó vörös rongyokkal, huj- 
jogó kísérőkkel, recsegve-ropogva robogva sehova! Ki a városból, be a városba. Mo- 
tormonstrumok, agyatlan állatok. Nem ismerem őket. Nem is akarom. Csak jönne az 
az egy! Az IFA. Vagy UFA? „Kegyelem!”

Akkor vadul integetni kezdtem, fel-felugrálva a forgalom közepén!
Úgy döntöttem, minden teherkocsinak integetek eztán -  nehogy annak az egynek 

véletlen ne integessek! S már nyíva, üvöltve vágtatott a szél, a lég komor Ion -  no nem 
igazán, a légkörnyezeti katasztrófa bekövetkezte óta ily regényes dolgok Pesten nem 
történnek! - , csak délben máris bejött ez a vigasztalan-szürke alkonyat; nem esett, nem 
is dörgött, de olyan furcsán kék lett az ég. Sötétkék az egész világ. S a közeli házak, 
mint koszos köddarabok! A különös homályban kihívóan valósnak tetszett ez a kusza, 
piszkoskemény realitás, ami a Hűvösvölgyi út legkezdete itt -  annak a legközepén, az 
eső elől menekülő járműforgalomban meg álomszerűén én vagy ki, egy rövid kabát
ban vacogó, ugrabugra emberke, haha.

Mit csinálsz, fütyi?
Várom a sintéreket.
Hol vannak?
Nem tudom.
Hideg van. Téged elfelejtettek! Mért nem mész haza?
Nem tudom.
Integettem a szélben!
Egy idő után aztán eszembe jutott a kutya. Hogy meg kéne nézni. Semmi értelme. 

De hátha elvitték. Kizárt. Ott van az! De valaki, jótét lélek, ha csendben mégis itt járt... 
Le fogom késni a mentő-teherautót, amíg nézegetem! Talán már ki is nyiffant. Teta
nuszban ráng. Ott görcsöl. Nem nézem meg! Állok, mint a rendíthetetlen ólomka- 
tyesz, az út közepén -  tapodtat se!

S persze azonnal hátrafutottam.
Részint a befelé tartó kocsisorban kanyarogva-cikázva, ángolnaként sikolva a vér

szomjas tülekedők közt, részint meg jól hasra is esve a sínek közt, a rohadék talpfák! 
meg a félelem is, hogy rosszkor jön a villamos! De nem jött, s rettegve odabukdácsol
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hattam a betonárokhoz, csak fél szemmel bandzsítva az árokba, nehogy a teteme képe 
belém égjen, ha... Ott volt!

Élt.
Ez ugyan már nem sokáig, gondoltam.
Nem is ugatott.
Észre se vett. Megfelelő helyet keresett magának a sárban folyton, eszelősen forgo

lódva maga körül, remegve hol ide, hol oda tette le a csapzott fenekét a jeges pocso
lyában: rendezkedett, vacakolt. Fel se nézett...

Ayrton! -  kiáltottam magamban. Megismertem! Most ismertem csak meg.
Azoknak, akik nem olvastak volna Verne Gyulát -  az ilyen elesettek egyre többen 

lesznek! -  most tapintatosan a fülébe súgom: Ayrton az egy gőgös, áruló tengerész, 
akit a Grant kapitány, akinek gyermekei vannak, büntetésből kitesz egy lakatlan szi
getre, ott éljen meg, ha tud, és Ayrton, ez a megátalkodott gazember, évtizedeket tölt 
ott pokoli magányban, aztán a Rejtelmes szigetben találják csak meg élelmes felfede
zők vag)  ̂kik, ilyen kis jó  kedélyű, közösségi lények, húsz regénnyel később, de akkor 
már nagyon jó  ember az Ayrton, akkor ő már egy bűntudatos ember, egy gúte fische, 
akkor ő már én vagyok. Naná. Mindig is én voltam! Ayrton, a sértődött. Akit a szerel
mei sose szerettek. A gőgös, a magányos, a rút. A deviáns. Hát persze! De ez az eb -  
hát ez még nálam is rosszabb lenne? „Döghalálra érett kanálisszépe vagy? Nincs ma 
oly Cyrus Smith, ki hazatérőben téged is kegyesen a fedélzetére venne, legalább fel
tételes bizalmat szavazva néked, barátom...? Ayrton!”

Felbámult: vaksin, szeme sarkából centire kilógó koszcsipákkal. Kievickélt a pocso- 
lyapartra. Cidrizett a hidegtől. Vagy ki tudja, már sok mástól is: éhségtől meg láztól... 
S reggel óta valahogy összement. A szőre rongyos lett, mindene olyan rondás. Szegé
nyes megjelenésű kutya. Az elgörbült lábai! Cakkos, hegyes füle! Szembogarában ama 
gonosz láng lobogott már, a kóborok őszisárga tüze... Oldalra ejtett pofával, gyana
kodva, gyűlölködve nézett, latolgatva, ugasson-e, vicsorogjon-e rám, ami esetében 
mégis a remény kifejezése volna, vagy csak pökjön egyet, és forogjon tovább? Kisvár
tatva döntött, lekapta rólam égő szemeit, sebbel-lobbal megint a pocsolyába gázolt. 
Sártól csepegő, göndör bundájában a valaha drapp szőrtincsek hullámozva borzong- 
tak a hevesen kavargó, olykor, vércse módjára, függőlegesen alázuhanó szélörvények
től. Úgy láttam, megmaradt erejét most már egyetlen célnak rendelte alá: fészkelődött 
a betonszakadékban, keringett és kapart, kereste a helyét -  a kinyúlásra alkalmas terét!

A kutyasírt.
Amikor ezt felfogtam...
Elkaptam a tekintetem róla.
Visszarohantam a spiccre!
Oda, az utak találkozásához, a parányi senkiföldjére, a lámpák alá, ahova épeszű 

ember nem áll ki: a hülyék csúcsára! Sejtettem már, hogy a Rendészettől nem fognak 
jönni. Senki se fog jönni. Talán eltévedtek, vagy már eleve becsaptak, nem számít. 
Mégse tudtam hazaindulni. Franc tudja, hogy van ez. Elhatároztam, most már min
denkinek integetek ezentúl, az összes erre elhaladó kocsinak! Miért ne? Úgyse állnak 
meg. Ha az anyám feküdne a vizesárokban, akkor se állnának meg! Senki se állna 
meg itt, talán nem is tudna, meg nem is szabad, nem teszik lehetővé a közlekedési 
szabályok... Fűnek-fának felugráltam! Felsikítottam! Rrahiból. Meg tehetetlenségből, 
hülyeségből. Mint a beetetett gyerekek a popkoncerteken vagy a kövér néger házi
asszonyok a tévé-evangélisták vasárnap délelőttönként közvetített tömegzsúrjain.

És akadtak már palik, akik visszaintegettek!
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Nemcsak a terhesek segédmelós kocsikísérői, de a magánautósok közül is elég sokan, 
a sebtiben letekert oldalablakon át fél testtel kizuhanva meglendítették-meglóbálták 
felém a kézi lófaszt, bemutatták ezt a népszerű, régi figurát! pedig hogy siettek! ezek 
az ifjú hűvösvölgyi vállalkozók! tréfásan rám emelték a láthatatlan puskájukat... Telt
múlt az idő. S már úgy fújt a szél, hogy kápráztam tőle! Homályosan láttam mindent, 
fájtak a reumás csontjaim is. A fáradtság zsibongó fájdalma lepett el, a túl sok!

Aztán már nem integettem senkinek, hanem csak úgy álltam.
Nem tudtam rávenni magam, hogy hazainduljak. Féltem a kutya átkától? Ah, fá

radtvoltam, torkig voltam; aznapra rég zsibbadásig tele voltam nem várt élményekkel. 
„Jó-jó, de azért ez túl sok, ez már kiüt, bepöndörít, ezüstpapírvékonnyá egyengeti a 
lelkem! Apró bogarakat ereget szét az ereimben!” Nyüzsgés és zúgás lett egész valóm. 
Csak álltam ott elcsigázva -  de valami vad és engesztelhetetlen gyűlöletet éreztem ma
gamban felgyülemleni, azt meg kell mondani. A káprázat hozta? Ez a déli alkonyat? 
Vagy a kegyetlen szél csalogatta elő szívem igaz valóságából, a ronda redőimből?

Mi volt ez?
Vihar készülődött, ugye? De aztán magába holt, ki se robbant; a melegfront úgy 

vonult tovább, hogy az eső nem tudott leesni, a betonvilág megint egyszer nem tudott 
megfürödni; ma se sikerült kizokognia magából ezt a járványos bajt, bizonyára engem, 
az új időt. „Lassan fojtotta meg a kora délutánt, orozva vette el a fényét. Alnok lett 
újabban a felhővilág is, természetünk, eme meggy alázott hajdani szűz, meddő szipir- 
tyó mára, holott jó anya lehetett volna, de ezt se illik hangsúlyosan említeni, még po
litikus nótának veszik. Nincs ébren a negyede se. Alszom. Öl, aki teheti, a többit meg 
leölik. Sorsára hagyják Istent, sorsára hagyom Istent. Hiszen nagyfiú. Ha képes rá, 
majd megvédi magát, ha meg nem -  húzd ki a beleit a száján át!

Itt fogom hagyni ezt a halálraítéltet.”
De rettegtem volna még egyszer Ayrtont látni, sehogy se szerettem gondolni rá -  

„én nem akarok! Gondoljon vele más!” Forog és veszekszik. Saját csontjával és bőrével vi
tatja meg, hol lenne a legjobb...! Lehunyja hű kutyaszemét Ayrton.

Ez a világ?
Ez volna?
Egyik oldalt kórházkolosszus, elaggott téglaépület, százados halálrovar, mellette 

meg a titokban élő gazdagok szűk lejtője fölfelé, meg még egy, a Kivételezettek Utcája, 
ez a züllött, szeles kanyar, és aztán a Hűvösvölgy, a Városmajor meg a procc Pasarét 
kaotikus összefutása, meg ez az oda-vissza hömpölygő járműforgalom? Odafönt pedig 
puffadtkék fellegekben az évezredek óta naponta lesben álló, de amúgy jellegtelen, 
vadkeleti gonoszság rohan a városba, szellőkön bukfencezve?

Mitévő legyek itt?
Nem tudtam. De megfellebbezhetetlen ítéletet éreztem féltőmyosulni, mintha ir

datlan magasságú fal szökkenne körém semmiből, benne pedig ködös, szűk folyosó 
nyílna a villamosmegálló felé -  és csak afelé, semerre máshova! - , ami beterel magába 
sötéten, s elvezet, mint tárgyalás végeztén a foglár a megszeppent, felhevült rabot.

Kopott volt a táj, nyomasztóan elnyűtt.
A villamos járdaszigetéről még többször visszafordultam, meg-megpördűltem, 

hogy örökre magamba igyam ezt a koszos képet, az egészet, az elbaszott vihart, a disz- 
nóságom formáját, a zajt, az ürességet, pedig ugye semmiség, nem is a kutyáról van 
szó, csak a rideg házak között ez a helyrehozhatatlan pillanat, amit megéltem, és az 
aljas világ kékellő légtonnái ebben a grandiózus krecliben!

„Itt jártam.”
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És akkor sírtam. Mert aznap harmadszor mentem már hazafelé ugyanonnan, és har
madszor is dolgomvégezetlen. „Mint Péter. De Péter jó  volt. Csak félt. Én viszont nem 
gyáva vagyok, hanem író. És még ma is meg kell csinálnom a leckém. Különben csőd. 
Más nem érdekel.” De azért a fogamat csikorgattam a villamoson. „Nem túl drámai. 
Jó író nem ábrázol könnyet. Sírjon a fogyasztó, az a hatás!”

„Nem vagyok jó író. Szentimentális pojáca vagyok!”
„Különben is, most nem ábrázolok. Élek!”
S tovább sírtam. Bár inkább csak könnyeztem, fulladozva, fogcsikorgatva. Ezt már 

nem tudom ábrázolni. Meg nem is akarom. „Milyen ravasz! Hisz az életemmel is áb
rázolok, még a kisujjammal is. A le nem metélt fitymámmal is ábrázolok én, hajaj! 
Csak ez ma sok már.” S feszengtem az utasülésen; különféle föld feletti s föld alatti 
villamosokon nedvesedő arccal dúltam-fúltam, pofákat vágtam, vagy meredten néz
tem kint az elsötétült, szegényes fasort, a pókhálós falat, az eső elől menekülő koldu
sokat, fémes villódzást, alagúti port... „Ma irtóztató lettem. Akár a többiek. S végre, 
magamnak is! De nem jó. Pocsék mókuci oson haza. Senki se áll meg. O se. The poor 
stayspoor and the rich will get richer. Ha volna bennem méltóságérzet, öngyilkos lennék. 
Ehelyett azonnal írni fogok, amint hazaérek -  bővítem a Kádárt.” Istenre pedig megint 
nem gondoltam, gondoltam. „Elfelejtettem, na ezen a marhaságon is valahogy túlju
tottam, talán épp Ayrton közvetlen szemlélése által! Ot azonban pláne nem akarom 
felzavami eztán, ott a szakadékban! Almomban se jöjjön elő.”

Lerogytam a gépem elé.
Nem pihentem semmit, meg se mosakodtam. Billegtem a széken. „Legyen, ami 

lehet! Történjen, ami kell!” De már a tegnapi szöveg is rossz volt, mégiscsak, jöttem 
rá azonnal, „rokokó”, vagyis túldíszített, ami a nárcisztikus gondolkodás legbiztosabb 
jele, én csak tudom, „állandóan tömblekvár vagyok, sűrített remeklés, üres hadova”, 
húzzuk ki! húzzuk ki! És kihúztam. Aztán kihúztam még többet, még többet! már a 
tegnapelőttieket is eldobáltam mind, ó, irgalom atyja, megsemmisítettem csaknem há
rom oldalt, de könnyedén vérző szívvel, túlságosan is könnyű kézzel -  s akkor megállt 
a kezem. „író húz. Attól író. De annak fájni is kell. Ha nem fáj, mit se ér -  akkor nem 
történik átváltozás, nem történik semmi. Akkor már az egész rossz, caklipakli. Ajvé. ” 
Megállt a szívem.

Felugrottam a székből.
Odamentem a telefonhoz, kapkodva, reszketve tárcsázni kezdtem a Magyar Tele

vízió központi számát, mert tényleg, a Zsé mondta, hogy a kettesen van egy „Négylábú 
Pajtikák” nevű műsorszám, ahol talált állatokat is ajánlanak aranyszívű nézőink figyel
mébe, szóval hogy ők begyűjtik ezeket, és a műsorban továbbadják, ezt az egérutat el 
is felejtettem teljesen, nagy ebrendészeti várakozásomban -  vagy miért? eh, mindegy! 
Érdekes módon egyből kapcsolták a Négylábú Pajtikákat, egy gyártásvezető kapcsiból 
beleszólt, „hallóka?”, te, mondom neki, bocs a zavarásért, én az Izé vagyok, tudod, az 
az Izé Fej, már hogyne ismernélek, parancsolj, hát te, van egy ilyen izé kutya egy árok
ban, és elhadartam az egészet sebtiben, de a hirtelen reménytől már kissé vakogva, 
figyelj, nem tudnátok valami kocsival kiszaladni érte, esetleg én is jövök, hozhattok 
kamerát, ha akaijátok, vállalok nyilatkozatot is

te, én értlek, mondja a kellemes hangú gyártásvezető, de ez nem így megy 
ezt nem is mi csináljuk, mi csak bemutatjuk a kutyákat, néha cicákat, de jó
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adok neked három telefonszámot, ezek ilyen állatmentő egyesületek 
és még visszahívlak
mert ezek nem mindig veszik fel, ugye tudod
és ha találok egy valamilyen kocsit a házban, esetleg kijövök veled én 
és tényleg rögtön lediktált három telefonszámot: a Fekete Istvánt 
te, mondom, azt ne mondd, azok nem jönnek ki, már beszéltem velük 
akkor mondom neked, mondja, a Piros Elefántot, mert azok rendesek 
meg a Salamon Elemér Természetvédelmi Egyesületet is mondom 
talán-talán
meg mondom a Piros Elefánt Elnöknőjének az otthoni telefonszámát
az egy fantasztikus ember
kösz
Először felhívtam az Elnöknőt. Nem vette fel. Aztán magát a tökrendes Piros Ele

fántot. Az is mással beszélt. Még egyszer hívtam. Meg még hétszer...! Aztán a Salamon 
Elemért is felhívtam, többször. Minek? Ma még nem írtam egy sort se! Három is elmúlt 
már! Az ablak mögött egyre feketülő égbolt. Mi készül? Atyavilág, sejtem. Utoljára 
még megpróbálom a Salamon Elemért, aki persze majd úgyse veszi fel, utána könyör
telenül elhajítom kétheti munkámat, semmi se maradjon, hogy megbolonduljak, és 
gyorsan felkeressem azt a féktelen rajongót, akivel kapcsolatban a nyáron becsü
letszavamat adtam a feleségemnek, hogy azt soha többé. „Lemegyek kézállásba.”

De már reszkettem a fáradtságtól.
A Salamon Elemér megint mással beszélt.
Kinyújtóztam. Akkor kezdődik ismét a vagabund élet! Mivel nyissak? Rögtön a 

csajt, vagy előbb lélegezzek be némi alkoholt? Visszamentem az íróasztalomhoz, ki
csavaroztam a konyakosüveget, és akár egy gyenge jellemű Chandler-figura, ki mi
előtt az alvilág kezére játszaná a családi részvénypapírokat meg a lánytestvérét, még 
kézzel írott levélben részletesen meggyón a magándetektívnek, aki valamikor rendes 
volt hozzá, bár ő azt egyáltalán nem érdemelte meg: szívdobogva belekalapáltam a 
naplómba mindazt, ami aznap és előző nap történtvelem, hogy legutolsó mondatként, 
szikáran leszögezhessem: „...azzal, hogy nem mertem kiemelni az árokból -  halálra 
ítéltem!” -  és még szembenézzek ezzel a mondattal, mielőtt kellemesebben is elkár- 
hozom, haha.

De utána nem tudtam felállni a székről.
Roppantul és módfelett utálkoztam. Mintha ringana a szoba, hát hullámzana kö

rülöttem szinte! „Valami ráz.” „Ezt ki kéne használni.” Kinyitottam az írófüzetet a gé
pemben, ránéztem a szövegre, a Kádár -fejezetre, és jajongva újra kívánni akartam, 
akarni akartam! Mint azt a leányt. Sóhajtva bele is ültettem a szúrós szívembe, ráakasz
tottam a felhorgadt lelkemre gyűlölködve, reménykedve, haragosan meg ábrándosán 
az egészet, ami még megmaradt, és ringattam-ringattam, hogy a művészet, nagyot 
kiáltva, netán újra felnyílna bennem! -  s már el is kezdett csicseregni a témám, igen, 
az erős műhelyi izzadságszagban már-már kezdett volna előfurakodni odabentről az 
új és nagy, gyöngyöző látomás, amikor -  telefoncsörgés.

A gyártásvezető.
Hogy nem tud segíteni. Pedig szeretett volna. Sehol sincs szabad kapacitás. Rend

ben. Akkor a kutya meg fog dögleni. Hát azt ő is tudja. Részvét. Viszont! Bocs, de 
dolgozom! Lecsaptam. Nem volt igazam. Visszaültem. „Szétestem! Elmegyek ahhoz 
a nagy leányhoz, isten látja lelkem! Minek ülnék itt?”
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Odarontottam a telefonhoz.
És elkezdtem hívni újra az összes állatmentő egyesületeket! Hajszál híja volt. Sorban 

hívtam mindet, egymás után, mindegyiket hiába, azután a rendőrséget is, hát ott csak 
nevettek; a telefonkönyvből kinézett humanitárius alapítványok közül is felhívtam pá
rat, ők pláne nem álltak szóba velem. „Állatokkal, kérem, mi nem foglalkozunk.” De 
ismét úrrá lett rajtam az a gyötrelmes megszállottság, ami délelőtt, csak most sokkal 
kíméletlenebbül leigázott, valósággal maga alá taposott a kétségbeesés örvénye -  ne 
hazudj ekkorát! A kétségbeesés munkafélelem volt, meg merev kábulat, elszórakozás; 
szaggatott lelki mozdulatok. Nem voltam magamnál. Valami sötétség -  vagy világos
ság? -  átvette az uralmat bennem: hajszolt, parancsolt, mohón befont, mint szőlőinda 
a buta karót. Vagy csak nem akartam elbukni mégse? A kurvaság ellen tiltakozott ben
nem egy másik kurvaság?

Kíváncsi lettem, hogy mi lesz a vége, ha nem hagyom abba.
Tárcsáztam és hallóztam rendületlenül, riadt bocsánatokat kértem, veszekedtem, 

udvaroltam, ezredszer is eldaráltam a kis hülye mesémet különböző, kelletlen titkár
nőknek, akik persze mindjárt a munkaidejük várható végére célozgattak, amit én 
egyáltalán nem akartam meghallani, inkább megvártam, amíg alkalmat adnak rá, 
hogy elküldjem a bús, bocskoros apjukba őket, mielőtt lecsapom, aztán a telefon
könyvre görbedtem ismét, bár tudtam, hogy reménytelen, ma véget ért egy termé
keny korszakom, meg fogom csalni Manyit, visszaszokom a cigarettára, meg akarok 
halni, innen ki kell szabadulni, apuékhoz vágyom a seholba, amikor felvette a Salamon 
Elemér.

Nem akartam hinni a fülemnek.
Salamon Elemér Természetvédelmi Egyesület, tessék, búgta a fülembe egy lányos 

hangú férfi, kinek oly távolról jött a tenorja, mintha tó aljáról jönne, gyöngén és gyen
géden, tengerszem mélyéről, valami végtelen alulról. Egy jólelkű buzi! fűtött át a kí
vánság bennem. Tessék mondani, miben lehetünk a segítségére? Fogtam, és elmond
tam neki. O meg, csodák-csodája, igencsak a szívére vette, hümmögött, további rész
leteket akart hallani, azt hittem, jegyzetel, mert minden hívást rögzítenie kell, a szak
szerű segítségnyújtás végett, jó  Salamon Eleméréknél ez a szokás. „De mi most szaj- 
rézunk -  vágott a szavamba egyszer csak - , képzelje, most futott be a karácsonyi nagy 
szeretetszállítmány, egész évben ezt várjuk, és mindenki odaszaladt. Szortírozni, érti. 
Isteni dolgok jöttek! Égyedül vagyok a támaszponton. Csak engem hagytak itt, kép
zete. Ilyenkor ünnepi a hangulat pedig, gondolhatja, fantasztikus, ezek jobbnál jobb 
cuccok, uram, maga azt el se tudja képzelni, még engem se engednek közel, pedig 
nemsokára itt a karácsony, és az emberfia szeretne kicsit fellélegezni. Mondjam az 
őszintét? Fáj a szívem, uram, hogy a telefonnál kell ülnöm!”

Meglepődtem: nem is haragszom rá. De hát olyan bárgyún őszinte volt! Látni vél
tem, amint valamely alaposan természetvédett tisztás közepén, mondjuk egy kis erdei 
faházban Budán, magára hagyva rángatja a telefondugókat az özönvíz előtti kapcso
lófalban be-ki-be! -  és hát, sajna-sajna, most én akadtam be neki, ezzel a kétségbeejtő 
kutyatörténettel. O pedig elbeszélget velem, mivel unatkozik. És fáj a szíve. Olyan 
egész salamoneleméres lett a hangulatom tőle nekem is! „Mondja, mindezt ingyen 
kapják? Na hallja! Totálisan ingyen: mi segélyszervezet vagyunk! Nekünk kell szét
osztani. És nem jöhetnék oda segíteni én is, szortírozni? Drága uram, elvileg semmi 
akadálya! De, mondom, meghagyták, hogy őket most senki se zavarja! Még nekem is 
tilos odacsengetni. ”
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Lustán a villára eresztettem a kézibeszélőt, 
írni kéne. Minek?
Micsoda nap, micsoda nap.
Belepillantottam a szövegbe: híg fosadék, semmi. „De már végigírom, akármilyen 

gyötrő és hiábavaló, ez az író sorsa. Néha eltéved. Megfagy. Szibéria. Papírlap-hóme- 
ző. Estébé.” Csak untam. Odacipeltem a telefont az íróasztalomra, s míg tétován le
pötyögtem a következő mondatot, semmiért, a másik kezemmel oldalt nyúltam, a szá
mokat már kívülről tudták az ujjaim, így hívtam valamit, vakon, egy számot a sok kö
zül, vagyis valakit, pardon, felhívtam valakit, de nem volt ott a fejem egyáltalán -  a 
rossz Kádárba merült. Úgyhogy amikor felvették, nem is tudtam, melyik számmal be
szélek, meg kellett kérdeznem. A Piros Elefánt ügyeletese volt. Igen, egy kutya. Izé, 
egy kutya, de már a végét járja. HOL VAN AZ A KUTYA HELYILEG? Mintha az 
atomháború kitörésének hírét tudattam volna vele, elcsuklott a hangja. „Bakó Tibor 
vagyok, kérem, azonnal közölje, hol van az a kutya!”

Megmondtam. Kicsit csodálkoztam ugyan az idegességén...
„És otthagyta?”
„Otthagytam.”
„Hát menjen vissza érte!”
„Nincs kocsim.”
„Na és?”
Ekkor valaki kitépte a kezéből a kagylót.

(Folytatása következik.)
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Istened, a Világszabadság, 
kiben hittél, semerre nincsen. 
Istened nélkül kell megállnunk, 
ha babrál a Rém a kilincsen, 
s akármelyik percben beléphet -  
a biztonsági zár lehullt -  
már alig értelmezhető 
hajnali álom lett a múlt.
Állunk az ágy mellett mezítláb, 
kótyagos fejjel pislogunk, 
szemünk nem fogja föl, amit lát -  
s nincs a fiókban pisztolyunk.


