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Zuboly bácsi sülve-főve 
leáll bűnbakkeresőbe 
mindenkivel: ha nincs ha van 
övé boldog-boldogtalan 
melldöngetve vele rohad 
m inden Leveledző Rovat

...Ejnye-bejnye jó  Zuboly bá’! 
eztán venné olybá -  OLYBÁ! -  
csapjon fel főminiszternek 
hadd lövessék főbe kendet 
hegyes karót se hiába 
helyezzék kend segglyukába 
nézze meg magát mi nyalka 
felnégyelve s tűzve Falra 
csinos rend lön jó  Zuboly bá’ 
közrend venné olybá -  OLYBÁ! -

kirakatban képe mását: 
lássa Erény Uralgását 
ha ki Ripők fut elszéled: 
megtisztuland a Közélet 
hála Néki és a papnak: 
csahos ebek sem harapnak

ki ártatlan az lön esmég 
áldja Zubolyt a Kegyes Nép 
Közrend veszi olybá -  OLYBÁ! -  
hála néked jó  Zuboly bá’

Pósfai György

KAKAS BÁLINT SZERENCSÉJE

Ősz volt, langyos, lebegő, aranyló. Ősz volt mindig, legalábbis Kakas Bálint lelkében, 
csak annyi kellett, hogy meglegyen a két deci tisztán, aztán az újabb két deci, és így 
tovább, mértékkel, békésen. Ennyi pedig mindig megvolt.

Kakas Bálint Tanár Úr, m ert ez volt a teljes neve, szeges végű botjával megpiszkálta 
a nejlonzsákot, kitágította a szakadást, kiömlött a tejeszacskók, krumplihéjdarabok, 
gombóc papír zsebkendők, penészes kenyérvégek, intim betétek rothadó egyvelege. 
A „háztartási vegyes” volt a Tanár Úr specialitása. Nem mintha nem lett volna jöve
delmezőbb -  és kellemesebb -  a kiselejtezett tévékkel, bútorokkal, limlomokkal, építési
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maradékkal foglalkozni, csak erre sokan pályáztak. Ha feltűnt egy kocsi a nyitott cso
magtartóból kikandikáló állólámpával, utánfutó régi ereszcsatorna-szálakkal vagy plá
ne kisteherautó a kisöpört padlás m inden emlékével, rögtön m egindult a roham. A 
jó  lábú fiatalok m ár menet közben lekapkodták a könnyen fogható darabokat, aztán 
mikor a kocsi megállt, fürge kezek nyúltak a halomba, szótlanul, céltudatosan, této
vázás nélkül. Most mindenki magának dolgozott, és csak a gyors helyzetfelismerés szá
mított. Megvoltak az íratlan szabályok: amit valaki már megfogott, senki nem próbálta 
kiráncigálni a kezéből. A jobbnak tűnő darabokat ki-ki félrementette, hogy aztán ala
posabban átvizsgálhassa, kibelezze. A Tanár Ú r nem szerette ezt a csöndes tülekedést, 
le is m aradt volna, m aradt hát a „háztartási vegyes”. Ezt a savanyú szagot is meg lehet 
szokni. Összetettségével -  pillanatnyi elrévedésében -  a falusi kocsmák „étlapszagára” 
emlékeztette, amiben a pacaltól a brassóin át a dohányfüstig m inden egybeszaglott. 
Hát meggazdagodni ebből nem fog, de ami kell, az összejön... A szemeteszsák mélyé
ből egy szemrevaló nejlontáska emelkedett ki a bot végére akadva. Meglepően súlyos 
volt, pedig szinte üresnek látszott. Belenézett: egy pisztoly volt benne... Kicsit gondol
kodni kellett. Honnan, miért, most mit, hogyan és -  kétdecis poharak hosszú sora. 
Rudi bácsihoz kell fordulni.

Rudi bácsi, a Császár, egyáltalán nem volt idős. Lóti-futi gyerekként kezdte, de hatá
rozottsága, jó  beszédkészsége, csalhatatlan szimata ham ar a többiek fölé emelte. Fiatal 
emberként ő lett a Központi Szeméttelep császára, ezt még a hivatalos személyzet is 
respektálta. Kimustrált kisbuszban ütötte fel az irodáját; azonnal, készpénzzel fizetett. 
Érdemes volt hozzá vinni a színesfémet meg egyéb hasznos darabokat. Később aztán 
kialakult a körülötte lebzselők csapata, ezek már nem gyűjtögettek, viszont m indenkit 
szemmel tartottak. Szóba sem jöhetett már, hogy valaki kihagyja Rudi bácsit. Aztán a 
Császár egyik alvezíre került az ócska buszba, ő maga pedig családot alapított, házat 
épített, csak hetente kétszer jö tt le -  egy használt Audival -  ellenőrizni az ügymenetet. 
Egy évre ikrei születtek, egy elegáns domboldalban álló nagyobb villába költözött, 
meghízott, fokozatosan elterebélyesedett, és vett egy vadonatúj, nagy kocsit. Ezzel már 
ritkán jö tt le a telepre, de azért mindenről értesült, a Császár mindig „képben volt”.

Kakas Bálint belenyúlt a nejlontáskába, hogy kivegye a pisztolyt... -  aztán úgy döntött, 
mégsem megy Rudi bácsihoz. A pisztoly alatt vastag, súlyos briliánsgyűrű lapult. 
Összeszorította a zacskó száját, és félig öntudatlanul elbotorkált a telep végébe, ahol 
az elbuldózerolt halmok m eredek partoldala kis tavacskára szaladt le. Máskor is elül
dögélt itt egy felfordított vödrön, különösen estefelé. Ilyenkor a szemben lenyugvó 
nap arannyá varázsolta a vízfodrokat, kiálló autógumin teknős szívta magába az utolsó 
meleg sugarakat, a sásban vízityúk harácsolt, felette az akácfán halk zümmögéssel da
razsak építkeztek, napról napra bővítve papirosszerű anyagból készülő fészküket... A 
pisztolyt messzire behajította a vízbe, kivette a gyűrűt, magasra tartotta: vörösen 
aranylott a vastag karika, tüzet szikrázott a gyémánt... Először a fogait csináltatja meg, 
a legújabb svéd módszerrel, biztosan van ilyen. Öltönyök, finom tapintásúak, puha 
cipők... faburkolat, míves vázák, süppedő szőnyegek... tiszteletteljes köszönés a tanít
ványoktól... uszoda, fitness, letagadhatna tizenöt évet... mit tizenöt évet, klónoztat ma
gából egy újat!... Afrika, zsiráfok... déltengeri sziget, kókuszpálma, a víz megtörik az 
atollon, a függőágy mellett egy vörös hajú hölgy -  vagy kettő... M inden kavargóit, 
felfoghatatlan.
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Egy kéz nehezedett a vállára, a másik meg se nem finoman, se nem durván, de ellent
mondást nem tűrően kivette kezéből a gyűrűt. Tanár Úr, Tanár Úr, nem való ez ma
gának. Az egyik alvezír volt, alávalóan vigyorogva. Nem! -  kiáltott fel Kakas Bálint, 
próbálta elkapni az alvezír karját, de az messzire tartotta, baljával meg visszalökte, és 
csak röhögött. Nocsak, nocsak -  aztán felkapaszkodott a meredeken, és átnyújtotta a 
briliánst Rudi bácsinak, aki szórakozottan zsebre vágta. Az az enyém, én találtam! -  
zihálta sípoló tüdővel a Tanár Úr, négykézláb kaparva fölfelé magát az omladékos par
ton, hirtelen jö tt energiával, de ahogy fölért a perem re és fölnézett, hatalmas rúgás 
szakadt a mellkasába. Rongybábuként gurult vissza, le a meredek oldalon, bele a vízbe. 
A fájdalomtól mozdulni sem tudott, hanyatt feküdt a sekély vízben, puha iszapban, 
fölülről halkuló, otromba röhögés, aztán csend, csend, végül újra kezdi a vízityúk, a 
békasereg, a darazsak...

Ki az a szörnyalak a kapu előtt? -  kérdezte a házvezetőnő. Rudi bácsi kipillantott az 
ablakon. Ott állt a kapu előtt, mozdulatlan, néma felkiáltójelként a Tanár Úr. Még a 
hínárt, a moszatcsomókat se szedte le magáról, mintha még a víz is csöpögne belőle. 
Majd megunja és elmegy -  szólt a Császár, és elégedetten elmosolyodott, m ert a széfre 
gondolt, és ami abban van. Kakas Bálint viszont nem m ent el, csak az ikreket kísérte 
oda-vissza a két sarokra levő iskolába, egy lépés távolságból -  volt csődület! - , aztán 
estig a kapu előtt strázsált. A harmadik napon a kicsöngetés előtt kinézett a tanítónő 
az ablakon: Megjött nagyapó! -  m ondta az ikreknek, az osztály meg gurult a röhögés
től. A Császár nem volt rossz ember, de ez már sok volt. Jöttek a legények, egy betört 
orr, néhány zúzódott borda, és a tanárúr-probléma el lett boronáivá.

M inden stimmelt, és olyan egyszerű a dolog! Rudi bácsi palotája domboldalba épült, 
hátrafelé szinte beleszaladt a dombba, valójában folytatódott is a félig földbe vájt bo
rospincében. A pince tetejéről át lehetett lépni a háztetőre, és a kerti csap mellett ott 
volt, szépen föltekerve a dobra az ötvenméteres slaug. Éjfélre járt, mikor a Tanár Úr 
puhán leugrott a kerítésről -  maga is csodálkozott a könnyedségén. Semmi se moz
dult, és szép csöndben letekerte a slaugot, az egyik végét rácsavarta a csapra, a má
sikkal végigment a pince tetején, ádépett a háztetőre, m int a macska, odakúszott a 
kandalló kéményéhez, és beletuszkolta a csövet. Aztán elővett egy zacskót, és vagy fél 
kiló hiperm angánt szórt a kéménybe. Ügyesen visszamászott, kinyitotta a csapot, az
tán gratulált magának, és eltűnt a sötétben.

Régen ordított akkorát Rudi bácsi, m int mikor reggel lejött a hálószobából. A függö
nyök, a drága szőnyegek, a parketta tönkretéve, m inden úszik, még kint az utcán is 
folyik a lé. Es miért ilyen ocsmány lila? Előkapta a mobilt, beletajtékzott, parancsokat 
osztogatott, aztán leült az alul lila kanapéra, és kimeredt szemmel nézett maga elé. A 
házat aztán kipucolták, az eresz alá kamera került, a kertbe két rotweiler. Az utcán 
pedig ismét feltűnt Kakas Bálint, napszemüvegben, lilára festett hajjal. De az alvezírek 
is megkapták az új utasítást.

Kakas Bálint az éjszaka közepén fuldokló köhögésre ébredt. Ő maga köhögött, büdös, 
fojtó füst töltötte be a hajlékát. Készséges kezek egyszerre négy sarkán gyújtották fel, 
amit fáradságos munkával maga épített; ágakból-botokból készült a váz, dupla réteg 
fólia, közte száraz avar a szigetelés, belülről hullámpapír tapéta, és két kép: id. Lucas
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Cranach képe egy vörös hajú nőről fekete alapon, meg Brett Favre quarterback fotója, 
dobópozícióban, Favre and Away felirattal. Ropogva égett a kunyhó, m ár a hullám 
papírba is belemart a láng, büdösen olvadt a fólia. A talaj közelben mintha ritkább lett 
volna a füst, négykézláb próbált kimászni, csak a két képért emelkedett fel egy pilla
natra. Ájulás környékezte, de valahogy kijutott, mögötte összeomlott a tákolmány, m a
gasra csaptak a lángok. Köhögési rohamok között nézte, m int pusztul minden, amije 
csak volt, csak a két kép maradt. Aztán a képeket is a lángoló halomra dobta.

Újabb éjszaka, újabb ütközet. Ott ment a Tanár Úr, vállán három  zsák, a zsákban va
lami mozgott, felnyivákolt. Gyors körbeforgatás; a kicentrifugált macskák elhallgattak. 
A Császár házához ért. Kamerák, vérebek? -  dünnyögte, és a szeme vészjóslóan fello
bogott. Nemhiába hívják Tanár Úrnak, emlékezik még, hogyan foglalták el a tatárok 
Kafkát! Belenyúlt a zsákba, és egy szurokba m ártott girhes macskát húzott elő. Máskor 
a légynek sem ártott, de most kegyetlenül megacélozta a lelkét. Gyors egymásutánban 
három lángoló macska zúgott át a kerítés fölött és landolt a kertben. A kutyák egy 
pillanatra kővé meredtek, aztán kitört az égzengés. Iszonyú nyávogás, hörgő ugatás, 
boruló kerti asztal, csörömpölő szemeteskuka, égszakadás, földindulás, lámpák gyul
ladtak, ajtók csapódtak, sikolyok, ordítás... A kutyák és lángok űzte perzselt macskák 
mindenhova felmásztak, m inden lukba belebújtak, őrjöngve menekültek. Felgyulladt 
az összegereblyézett avar, lángolt a szerszámos kamra, tűzkígyó szaladt végig a tetőn. 
Rohanás, csődület, szirénázó tűzoltók... A Császár ziláltan, pizsamában, félig tébolyul- 
tan állt a kapuban, kiguvadt szemmel nézte, ahogy lángol a ház, aztán másodszor is 
vízben-habban úszik, m inden fölfordulva... A garázs leégett, a házat végül sikerült 
megmenteni, csak a tetőszerkezet pörkölődött meg egy helyen. Az emberek oszladozni 
kezdtek, a tűzoltók pakoltak, jegyzőkönyvet írtak -  és a villogó lámpák fényében, mint 
a nyugalom szigete, ott állt Kakas Bálint, és fokhagymát evett...

Még éppen csak pirkadt, amikor a Tanár Ú r a kis tó partján felmászott az akácfára. 
Befőttesüvegbe söpörte a hajnali harmattól derm edt darazsakat, fészkestül, aztán rá
csavarta a szöggel kilyuggatott tetőt. Ingébe dugta az üveget, lemászott, leült a felfor
dított vödörre, és a kelő napot szemlélve kényelmesen eszegetni kezdett. Fokhagymát 
evett. Tudta, mi következik, és nem is kellett sokáig várnia. Vasmarokkal megfogták, 
repítették a Császárhoz, aki ott ült hat párnán, elterülve, merev arccal, bő bugyogó- 
ban, végsőkig elszánva. Ide! -  parancsolta-mutatta, és Kakas Bálintot lecsapták, oda
nyomták, beledugták a bő bugyogóba, jól meghúzták a gatyakorcot, duplára kötötték. 
Jaj neked, Tanár Úr! Be leszel dunsztolva, megfullasztva, agyonlapítva! Kellett neked 
nagyravágyni, ujjat húzni, kesztyűbe dudálni! Gatyába dudálhatsz most, amíg véged 
nem lesz, ugrálhat majd örömében a Császár! Ugrott is, de nem ám örömében, ak
korát ugrott, fejét verte a gerendába! Mérges darázsraj támadta alul-hátba, csípte- 
szúrta felséges ülepét dühödten! Ugrált a Császár, m int a mexikói ugróbab, csillagokat 
hányt, lángot fújt, zöldült-lilult, tépkedte a ruháját. Kipottyant Kakas Bálint, semmi 
baja nem volt, fokhagymával volt átitatva, a darazsak messze elkerülték! Hisztériás 
sikollyal ugrott a Császár a széfnek, m indent kiszórt. Vigyed! Vigyed! Repültek a bank
jegyek, szálltak a portfóliók, koppant a gyűrű -  a Tanár Úrnak csak ez kellett, felvette, 
zsebre tette, hazament, hátra se nézett. A Császárt megütötte a guta, de ki gyógyították. 
A kereskedéssel felhagyott, a színesfémnek és drágakőnek még a látványától is aller
giás roham ot kapott. Hátralevő idejében visszavonultan élt, dísznyulak tenyésztésével 
foglalkozott, és példásan felnevelte az ikreket.
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A délutáni nap aranyfodrokat varázsolt a tavacskára. Tanár Ú r kényelmesen ült, feje 
le-lekókadt, gondolatai szertekószáltak. Afrika, zsiráfok... atoll és függőágy... kókusz 
és vörös hölgy... Magában motyogott: kókuszpálma, fehér homok, hölgyek a függő
ágyban... afrikai öltöny, klónozott tanítványok... zsiráf a lagúnában... Hangos beszédre 
riadt bóbiskolásából. Fehér ingben, nyakkendőben kis csapat közeledett, csupa fontos 
ember: gyors beszédű vállalkozók, ravasz képű politikusok. Óvatosan kerülgették a 
szeméthalmokat, megálltak, mutogattak, tervrajzokat teregettek. Tanár Úr felhúzta 
a gyűrűt az ujjára, kezét a tarkójára kulcsolta, kissé oldalt fordult, hogy a napfény 
megcsillanjon az ékszeren. Ragyogott az arany, szikrázott a gyémánt, meg is kapta a 
szemüket... Retten odaléptek, tébláboltak, méregettek. Kapás van -  gondolta Tanár 
Úr. Adjonisten! -  népieskedett az egyik -  Üldögélünk? Üldögélünk? -  így a másik. 
Teheti, aki szerencsés -  válaszolta Kakas Bálint Tanár Úr, és kényelmesen nyújtózko
dott egyet, mintegy véletlenül mohó orruk alá dugva a gyémántos gyűrűt. A vér fel
zubogott az ereiben: kezdődhet a mérkőzés. Jobb ez, mint a zsiráfok.

Lengyel B. Péter

BORDAL

„Oh a ll to en d .”
(Sám uel Beckett)

Anyád... alig. Mintegy kilencven 
kiló hús lett a vézna ágyon.
Valahogy csak m egpuhult a rák 
nyerge alatt a nyáron.
Közben rájövök, hogy bélszínre vágyom. 
Maradék meg nem is, így telnek az órák. 
Melege van. Vagy neked. Vagy pusztán meleg. 
Ki is takarózik, mint egy -  egyre megy.
Van ahol van, de van még némi szőre, 
a szagról nem beszélve. Büszkén megremeg 
mintegy -  hagyd el, fiam. A pőre egyszeregy. 
Bekenem hideg testápolóval; 
kezet mosok. Minek? Szóval 
megvoltunk így, amíg -  eloldalogtam.

Nos, aznap este húst sütöttem, 
hogy mást ne mondjak, angolost, 
sőt vérző szívvel exhumáltam 
egy elvermelt Clos de la Roche-1.


