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megzenésíteni Hobo, mondta Attila. Biztos, hogy nem, válaszoltam. Pedig menne a karakteré-
hez. Legalábbis ez a sor, hogy csahos kutyák nem farkasok. Mindenesetre ne szavald el, amikor 
történelemre felvételizel Leningrádban, mondta Attila. Nem fogom, válaszoltam. Különben sem 
hiszem, hogy lefordították volna.

–––
Moszkvában még volt fél napunk, este indult a vonatunk tovább Csap felé, programot már nem 
szerveztek, mindenki mehetett, amerre kedve tartotta. Nézzük meg az osztankinói tévétornyot, 
mondtam Attilának, akkora épületet úgysem láttunk soha. 540 méter, azt olvastam, hogy semmi 
sem magasabb nála Európában. Metróval és busszal kellett menni, a megállókban nem tülekedtek 
az emberek, mint otthon, sorba álltak szelíden és fegyelmezetten, és mindenki mindenhol 
olvasott, a föld alatt és a felszínen is. Ez tetszik, mondtam Attilának. Hátha a MIMO-ra is felven-
nének, mondta, vagy a Lomonoszovra, és akkor minden nap sorba állhatnál a buszmegállókban. 
József Attilával a kezedben. Kötözködj csak, mondtam, így is, úgy is elmegyek. Tudom, válaszolta, 
én viszont maradok. Ezt meg én tudtam.

Pocsék idő volt aznap Moszkvában. Hideg nem volt egyáltalán, csak egy-két fok mínusz, de 
latyakosak voltak a járták, és a nyirkosság bekúszott a gallérunk, a sálunk alá. Úgy nézett ki, bár-
mikor elkezdhet esni a hó.

Leszálltunk a buszról, ott álltunk háromszáz méterre a toronytól, tekertük a nyakunkat, bá-
multunk felfelé. Talán ha a felét láttuk, lehet, hogy annyit sem. A másik fele csúcsostul-minde-
nestül eltűnt a sötétszürke ködök-felhők sűrűjében. Basszameg, mondtam. A nyolcvanas évek 
sapkát viselnek, mondta Attila.

–––
Január 10-én újraindult a tanítás, vége volt az utolsó téli szünetünknek, folytatódtak az algebra- 
és a mértanórák Kornélékkal a tábla előtt, és Rejtő Jenővel a füzeteinkben. Basszusgitározni nem 
tanultam meg, dalszövegeket sem írtam, a trió megalapítása elmaradt. Esténként sakkoztunk és 
szkanderoztunk Lajossal. Hol náluk, hol nálunk, továbbra is döntetlenre álltunk összesítésben. 
Amikor kitavaszodott, és a sár is felszáradt az udvaron, összeraktuk egyszer-kétszer a pingpon-
gasztalt.

A biológiát és a kémiát békén hagytam, és egy februári estén, amely nem sokban különbözött 
más februári estéktől, azt mondtam Lajosnak: hagyjuk a fenébe Tartut az észtekkel együtt. P.-
nek igaza volt. Nem elég, hogy a Mengyelejev-táblázat óta tényleg semmit sem tudok kémiából, 
ráadásul ki nem állhatom az állatokat és a marharépa-betakarítást sem. Rendben, hagyjuk Tar-
tut, válaszolta. Akkor hova menjünk? Leningrádba sem mehetünk, úgy hallotta, hiába szépek ott 
a lányok, mindegyikükre jut egy kazah komszomolista. A kazah komszomolisták Moszkvában 
vannak, mondtam, de valóban: lehet, hogy Leningrád is túl nagy hozzánk képest. Ki kell talál-
nunk valamit, ami jobban passzol a méreteinkhez. Legfeljebb nem eszünk telente jégkrémet.

Szálinger Balázs

Stridóvári szombatok
A templom is birtok, de az éghajlat is 
Birtok. A zebra festett része is csak birtok,
A nem festett része veszteség: az is birtok.

A panzióban a szakácsnő
Kihullott lap a Zrínyi-szakácskönyvből.

Van a megsárgult adózási névsor, 
Tudjuk, mennyi a beszolgáltatott 
Bor, árpa, méz, hűség. De ez a múlt,

Mert a jelen... az, hogy ilyen egy búcsú 
Pannóniától. Egy tábla föld kompra száll,
S kiköt egy másik valóságban.

Történelemhuzatból hangtalan
Lerázódó szombatok Stridóváron – 
Bár az utcaképen óvatlanul
Átköhögött most egy csatornafedlap-
Hangú ember.

A növényzetet még a régi szél
Fújja, de a szőlőkultúra már
Délről hozott vesszőket ünnepel,
És ezt a bort.

Itt, a poharamban.

Már fájni sem lehet azon a szinten, 
Ahogy akartam.

A kocsiban bontatlanul maradt
Háromezer vonzásnyilatkozat,
Ezért majd elővesznek engem.

Üdvözlő, nyáreleji vihar voltam
Tisztelettel, az élet 
Átadva, menjen.


