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s z e i F e r t  n a t á l i a

Mi van veletek, semmi? 
regényrészlet

hazamegyek, gondolta grafit, amikor a buszon az ablaknak támasztotta a fejét. 
hányszor utazott erre diákkorában, hányszor aludt el így a hányingerkeltően 
kanyargó hegyi utakon, és utána mindig piros folt maradt a homloka szélén.  
a homloka. az egyre magasabb, ahogy anyu szokta mondani. De nem annyira, 
mint az apádé, neki ennyi idősen már sokkal magasabb volt, meg fönt is kikopott a haja 
szegénynek. A gondok miatt. kedves anyu, drága anyu. homlokon szokta csókolni 
őt is, mint aput, mert szereti ezt a magas homlokot, sosem mondja, hogy kopa-
szodás, amit viszont grafit nagyon is gondol, és annyira igyekszik elrejteni. Most 
például kicsit megnövesztette a haját, hogy odafésülhesse. emlékszik, amikor 
tavaly anni elvitte fodrászhoz, két napig olyan frizurája volt, mint egy kilencve-
nes évekből ittragadt popsztárnak, majdnem mint bon Jovinak a rövidebb hajú 
korszakában, még a színe is hasonló, pedig soha nem szerette azt a majmot, azért 
tudja olyan elkeseredetten üvölteni a slágereit, mert számára bon Jovi a tudat-
alattiba bemászó popkult megtestesítője, aminek olykor legyőzötten meg kell 
adnia magát. 

vax, lakk, stucc, mondta a fodrász, a fene gondolta, hogy ez ilyen jó ritmusú 
dolog, csak a végeredmény ne lett volna olyan szánalmas. Úgy érezte, az egész 
feje azt üvölti a világnak: tessék, egy újabb szerencsétlen próbálkozás a rejtege-
tésre! örökké fiatal akarok maradni! de akárhogy nézte a tükörben, már majd-
nem harminc volt, és nevetséges. 

látta most a busz ablakán a sehogy se álló, ázottszalma színű haját, örült, 
hogy nem ment többé ahhoz a fodrászhoz. a kerek képét nézte az ablaküvegen, 
hol kis szakáll, hol borosta mögé rejtegette ezt a kerekséget. aztán túlnézett ma-
gán, a tájat figyelte. Minden kanyart és egyenest ismert, minden út menti fasort, 
erdődarabot, pontosan látta, mennyit nőttek az évek alatt a fák, milyen gyönyö-
rűek is ilyenkor, a nyárvégi pompájukban.

haza – megyek. leszállt a Fő tér oldalában a távolsági buszról, és erre a két 
szóra lépett minduntalan. haza. Megyek. könnyű és nehéz. hol az egyik köny-
nyű, hol a másik. régebben két-három havonta hazajött hétvégére, de most már 
egy éve nem járt otthon, leszámítva a két ünnep közötti sietős, egynapos látoga-
tást annival. anni nem szeretett ide jönni, azt mondta, kényelmetlenül érzi ma-
gát ebben a lakásban összezárva a szüleivel. grafit megértette, ő sem szívesen 
hétvégézett volna anni szüleivel ötvenöt négyzetméteren. anyu meg azt mond-
ta, lassan a bátyját többször látják, mint őt, pedig hát külföldön lakik. bécs két és 
fél óra kocsival, nagyjából annyi, mint neki hazabuszozni. zoli is csak évente két-
szer jött, de neki ott van a család, meg a szigorú mérnöki munka. szabadidejükben 
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egzotikus tájakon nyaralnak az apró feleségével meg a kisgyerekkel, anyuékra 
csak a karácsony meg egy rövid nyári látogatás marad.

grafit állt a foltozott járdán a buszmegállóban, nem volt miért sietnie. belepte 
a barna kisvárosi délután, ráült a vállára, mint egy ismerős tapintású, nehéz, régi 
pokróc. el is felejtette, hogy itt mindig egy kicsit korábban kezdődik az ősz. és 
hosszabban tart a tél. haza akart menni, de halogatta a megérkezést, toporgott 
még, nézte a teret, a megállót, fel akarta fogni, hogy itt van, ezen a helyen, nem 
akarta elsietni azt a néhány utcát hazáig. 

itt szoktak ülni a haverokkal, az állomás alacsony, lapostetős épülete mögött, a 
valaha jobb napokat látott parkban, mindig ugyanazon a padon, mindig csak a 
támlán, és mire nyolcadikosok lettek, már nem akadt olyan ember, aki rájuk szólt 
volna, hogy hogy merik a talpukat oda tenni, ahová mások esetleg ülni szeretné-
nek. és valahogy pont addigra kezdett grafitból elpárologni a büszkeség, hogy a 
menő csapattal lóg. Most, hogy belegondolt, rosszabbul is járhatott volna. lehetett 
volna ő az a gyerek, akit mindenki elkerül vagy szívat, lehetett volna például ő a 
Magyari tibi, a vékony, áttetsző bőrű, csendes srác, akitől nemcsak a tízórait lehe-
tett elszedni, amit az anyja fóliába és papírszalvétába is becsomagolt neki, de bár-
mikor meg lehetett parancsolni neki ezt-azt, és ő szó nélkül megtette, krétát is lo-
pott a kedvükért, ha a tesitanár kicipeltette a medicinlabdákat az udvarra, mindig 
a Magyari tibivel vitették a sajátjukat, ötöt is fordult, amíg mások egyet, és aztán 
később pénzt is adott, amennyi volt nála, mind odaadta, anélkül, hogy egyetlen-
egyszer is megkérdezte volna, ugyan milyen jogon veszik el a dolgait. tényleg, 
minek vagy kinek képzelték magukat? Magyari nevetségesen nézett ki az iskola-
köpenyre húzott sötétkék kötött kardigánban, még nyolcadikban is ilyeneket hor-
dott, grafit szégyenkezve gondolt rá, a vörösbarna hajára, a vízkék szemére, ami 
valahogy sosem volt olyan kétségbeesett, mint amit elvártak volna tőle, a kis nyik-
hajtól, a szerencsétlentől, a béna elsőpados, jótanuló, vékonyhangú, szívatásra 
született öcsisajttól. inkább hideg volt a szeme. talán ez a hidegség védte meg a 
Magyari tibit attól, hogy sokkal nagyobb szemétségeket is megcsináljanak vele. 

éppenséggel grafitot is kipécézhették volna maguknak a kásáék. a seszínű 
haja, a márkátlan cipője, a hülye iskolatáskája, ami helyett anyu csak hetedikben 
volt hajlandó dipótáskát venni, pedig akkor már tényleg nagyon égő volt az a 
barna táska, de leszerelte róla a vállrészt, a felső fülénél fogva vitte, ahogy mások 
a dipót, így kevésbé volt feltűnő, és akkor már valahogy benne is volt a bandában. 
ki tudja, miért nem szekálták azzal, hogy állandóan rajzolgat, firkálgat, sőt in-
kább ezt kedvelték benne, ez a gyerek tud valami érdekeset, gondolhatták, le tud-
ja rajzolni a tanárokat, és nem zavarja, ha órán elveszik tőle a papírt. kétségtelenül 
láthatták benne azt a laza nemtörődömséget, aminek akkor ő még nem volt tuda-
tában. Csak azt tudta, hogy mindig van számára egy kiskapu, mint egy titkos 
csapás a hegyen, valami nyílás, ami majdnem olyan, mint amilyennek a béna 
sci-fikben egy másik világba vezető átjárót ábrázolnak. a vörös kapu.

eleinte csak elalvás előtt idéződött fel, ez lehetett a legkorábbi dolog, amire 
vissza tud emlékezni. Mindig így aludt el, a sötétben, egyedül vagy majdnem 
egyedül, a bátyja ágyától néhány lépésre, és ezt később csukott szemmel szinte 
bármikor képes volt előhívni. olyan volt, mint erős napfényben az égre nézni, a 
napba vagy a nap mellé, hogy kifehéredjen a mindent beborító jégkékség köze-
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pe, lassan, ahogy a film kiég, a fehér kör szélén vaníliasárga pörkölődés, közben 
elhajlanak a szeme elől a furcsa fekete drótok, mint a vékony faágak, mint egy 
szétvágott drótkerítés fonatai, visszahajlanak, felkunkorodnak, lassan a látóterén 
kívülre kerülnek, ő pedig a kékben felizzó fehér felé utazik, az húzza be és fel, 
víztükör, plazmaszerű anyag, s időnként hangtalanul belecsobban valami itt-ott, 
mint kavics a víznél sűrűbb folyadékba, s a tűszúrásszerű csobbanások vakítóan 
fodrozódnak, fehérségük gyűrűzve terjed szét körülöttük, amíg csak a gyűrűk 
egymásba nem érnek, s aztán záporoznak újabb tűszúrások, újabb gyűrűzések, 
újabb egymásbaérések, amíg minden teljesen fehér nem lesz, annyira fehér, hogy 
már minden színt meglátni benne. és ő elhagy, maga mögött hagy mindent, és 
kívül kerül mindenen.

a kásáék szemében amolyan furcsa, de jó gyereknek tűnhetett a kis holtz 
gábor. Ők nevezték el grafitnak, és némi ellentmondásban azzal az alapvetéssel, 
hogy a strébereknek kuss a nevük, különben meg dögöljenek meg, nagyra tartot-
ták. nem volt stréber, de jól tanult. a csodabogárszerűsége, érthetetlensége feléb-
resztett a srácokban valami tisztelethez hasonló érzést. tudták, hogy szokott ol-
vasni, és sok mindent tudott mesélni a könyvekből meg a könyvekről, ha valaki 
megkérdezte. Még le is rajzolta nekik néha, hogyan néznek ki a szereplők, volt, 
hogy tanórán csinálta, elnézett az ablak felé, aztán egy írólapra, vagy csak úgy a 
nyitott füzetébe elkezdett rajzolni. nemcsak emberkéket vagy kocsikat, de furcsa, 
kacskaringós mintákat, térbeli labirintusokat is rajzolt. ha a tanár észrevette, el-
vette, és szóbeli figyelmeztetést adott, néha írásbelit is az ellenőrzőkönyvbe, de 
azt azért ritkán, mert a jó tanulókat nem nagyon szokták úgy büntetni, hogy nyo-
ma maradjon. grafit pedig csak állt, és tudomásul vette, visszaült, ha azt mond-
ták, visszaülhet, ez pedig egyrészt elvett egy kis időt a tanórából, másrészt szóra-
koztató volt. halál királynak találták, ahogy flegmán hesszelt a tanárra, az meg 
csak mondta neki a magáét, a kis csóka még bólogatott is néha, mintha érdekelné, 
de mindenki tudta, hogy magasról tesz az egészre. és hát, az is számított valamit, 
hogy a faterját mindenki ismerte. szerették a holtz Misi bácsit, ő vezényelte a 
kötelező nyári munkákat a krumpliföldeken, amíg volt téesz. Mindig rendes volt 
velük, lehetett hátizsákban hazavinni a krumplit, annak meg a szülők örültek, 
egy jó pont otthon, és azt mondták, hogy hát igen, a Holtz Misi, na, az egy rendes 
ember, a felesége is, aki a tanácson van, az is olyan aranyos, az embert megismeri a folyo-
són, akkor mindjárt intézkedik, hogy fogadják hamarabb. Csak évekkel később kezdték 
azt mondogatni, hogy a Holtzné Zsóka? Hát nem csinált az semmit még életében, aktá-
kat tologatott a tanácson, nem volt neki talán csak egy gépíróiskolája, nem csinált az ott 
semmit, főzte a kávékat a fejeseknek, hát úgy könnyű. talán apunak meg anyunak kö-
szönhetem, gondolta grafit, hogy nem én lettem a lúzer. Meg a Magyari tibinek. 
hogy ő még nálam is szerencsétlenebb volt. Mi lehet vele, itt lakik-e még a város-
ban vagy elköltözött, komoly karrierje van-e valami multinál vagy külföldön, tű-
nődött, de nem jutott eszébe senki, akitől meg lehetne kérdezni. a buszmegálló 
mögé érve elnézte a lehangoló, kikopott parkot.

itt szoktak ülni a kása lacival, Csimbókkal, satyesszal, cigiztek, péntek és 
szombat esténként a kisboltban vett kétdekás vodkákat iszogatták, mielőtt föl-
mentek volna a nyiladékhoz, aztán elnéztek volna a diszkóba, tizenegyre, előbb 
nem volt érdemes odaérni. Megállt, nézte a padot, az alaktalanra csorbult fatám-
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lát, a rég lepattogzott, de kis foltokban még látható hirtelenpiros festék nyomait, 
valahova bele van vésve, hogy grafit & tina. vele is mi lehet? egy szívbe, ponto-
sabban szívnek induló valamibe véste a nevüket, de a fa rostjai állandóan kitör-
tek, szálirányban kipattantak a felületből, úgyhogy egy félig bekeretezett felirat 
maradt, valahol hátul, talán a letörött részen lehetett, nem is kereste. 

odalépett, fontolgatta, hogy felül a támlára, de nem tudta megtenni, hülyén 
érezte magát, mintha egy sírkövet bámulna a temetőben, és ez azért minimum 
röhejes egy félig elrohadt padot nézve, amihez végső soron semmi nem fűzi, rá-
adásul kása, te jó ég, milyen hülyén hangzik most ez a név, ami úgy húsz éve 
még a legmenőbb név volt a környéken. grafit fülében akkor úgy csengett, mint 
a legjobb zenekarok nevei. kása már háromszor megbukott, ötödikben kerültek 
össze, nagy híre volt a suliban, meg azon kívül is. Ő volt a legidősebb az osztály-
ban és a legmagasabb. vékony, inas gyerek, de a csontos, nagy öklével akkorát 
tudott ütni, hogy még a kis köcsög focista Csabi is, aki különben jókötésű klapec 
volt, akkora háttal, mint egy ajtó, majd összeszarta magát a fájdalomtól. Mindenki 
látta, hogy elönti a szemét a könny, amikor a kása egyszer összeverekedett vele 
a suli hátsó udvarán. Mire valamelyik tanár odaért, már vége is volt a balhénak. 
végül nem is kaptak semmit, mert a focistákat nem szokták komolyan fenyíteni, 
a kásának meg már annyi volt a rovásán, hogy teljesen mindegy volt, kap-e még 
egy intőt, csak az ofő hívta be őket a tanáriba egy lelkifröccsre.

a kásáékkal lógni a világ legnagyobb királysága volt. Mindenki békén hagyta 
őket. ha a diszkóban összetalálkoztak a laposékkal, akik ősellenségnek számí-
tottak, valami kimondatlan koreográfia szerint kerülgették a táncoló csajokat és 
egymást, nem keresték a bajt. ha néha mégis egymásnak mentek a kultúr mögöt-
ti füves telken, az csakis arra az estére szólt, másnap legfeljebb kiköptek, ha ösz-
szetalálkoztak az utcán. grafit a verekedésekben nem vett részt, kihúzódott, de 
nem szívódott fel, ahogy néhányan a laposék csapatából, egyszerűen félreállt, 
megvárta, amíg elrohannak, mert többnyire kása verte szét őket iszonyú tombo-
lással, és Csimbók is komoly erőt képviselt, ha elöntötte a harci düh, cséphadaró-
ként ment mindenki ellen, alacsony volt, de fürge és kiszámíthatatlan, senki nem 
akart vele verekedni.

amikor bejárós lett a művészeti szakközépbe, nem nagyon szerzett új baráto-
kat, még sokáig itt töltötte a hétvégéit, a padon, a nyiladéknál, a diszkóban. az öt 
év alatt csak lassan koptatta ki magát innen.

a város elhagyatottabb, csúnyább végén, a szélső utca hosszúkás kertjei az 
erdővel határosak, azokon túl, már szinte nem is a településhez tartozón állnak a 
kerítés nélküli házak. telente csupa csend volt ott minden, és ha az ember haladt 
befelé az erdőben száz-kétszáz métert, már legföljebb a magas lábazatú, egyfor-
ma családi házak kutyáinak ritkásan kopogó ugatása hallatszott oda. emlékszik 
a napra, amikor apu azt mondta, elviszi a nyiladékhoz szánkózni, most már elég 
nagy hozzá. régebben zolit vitte, de zoli tavaly óta a barátaival töltötte a szüne-
tet, vagy ha azok nem voltak otthon, folyton csak olvasott az ágyán heverve, és 
az első keze ügyébe akadó tárgyat az öccséhez vágta, ha hozzászólt. néha ke-
mény kötésű, éles sarkú könyv akadt a kezébe, nem volt okos dolog kockáztatni.

azon a hidegfényű délelőttön apu üresen húzta a szánkót. gabika már túl 
nagy volt ahhoz, hogy végig benne üljön, ahogy a kisebb gyerekek szoktak, de 
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lesikláshoz még ketten elfértek rajta. apu hátul, lábait a gyerek mellett előre-
nyújtva. 

a téli szünetben sokan elutaztak a rokonaikhoz, néhány gyerek csatangolt 
csak az erdei ösvényen, amit tíz méter se választott el a hosszúkás kertek végétől. 
de az apja másfelé vitte, azon a meredekebb úton, amelyre ő sosem lépett addig. 
egy vízfolyás, kis csapás az egész, aki ismeri az erdőt, könnyen megtalálja, leg-
jobban a gombaszedők kedvelik, ezen rövidebb, de nehezebb az út a nyiladék 
felé. a kirándulók mindig a másik ösvényen haladtak, az erdőszélin, lapos ka-
nyarokban az alsó szánkópályáig. de a nyiladék teteje, az más, az olyan hely 
volt, ahová csak a nagyfiúk jártak, meg az erdészek, ott néha vadakat is látni.

a kisgyereknek izzadni kezdett a háta az overálban, egyre csak a nejlon matt 
suhogását hallotta, meg az apja lépteit, ahogy tapossa neki az utat, pontosan ott, 
ahol eredetileg is húzódik az a kis ösvényszerűség, amit látni most nem lehetett, 
csak sejteni. Friss volt a hó, ragyogó kék, vastag és tömött, mint a játék jegesmackó 
bundája. az apja lassan próbált menni és kisebbeket lépni, mint ahogy jólesett 
volna, hogy követni tudja. – a nyomomba lépj, akkor nem megy tele a csizma-
szár hóval – mondta, de gabika néha elvétette, és a hótaposója tetejébe benyo-
mult a csodálatos fehér anyag, lejjebb nem jutott, megállt a csizmaszárban, kesz-
tyűs kezével ki tudta kaparni belőle, amikor megálltak. – Megvagy? – szólt hátra 
öt-tíz lépésenként az apja. – Meg – nyikkantotta ilyenkor válaszul, és ment, egyre 
nagyobbat s nagyobbat lépve. különleges erőpróbának érezte ezt a túrát, gyerek-
szívében izgalom és konokság, hogy végig kell csinálni, most nem lehet fáradt, 
menni kell, apuval kell tartani, tartani a lépést, nem maradni le, ne kelljen miatta 
megállni pihenni, nem kisbaba már, és nem is lány, hogy meg kelljen szakítani 
egy ilyen nagy menetelést, egy ilyen igazi dolgot, felnőtteset, amilyenre nem 
visznek el minden kis pisist. 

hamar rájött, hogy nem szabad bámészkodni, nem szabad messzire tekinte-
ni, mindig csak egy lépést előre, azt figyelni, hová kell tennie a lábát. nézte a 
szürkéskék hótaposóját, a lábfej része gumiból volt, a szára vastagon bélelt mű-
szálas anyagból, ormótlan kerek orra a feléig sem ért az apja lábnyomának, de 
mindig úgy igyekezett lépni, hogy a sarka az apja csizmasarkának nyománál le-
gyen, és arra gondolt, hogy egyszer majd neki is akkora lába lesz, mint apunak, 
de ki tudja, még nagyobb is lehet, csak győzze kivárni. és ha akkora lába lesz, 
akkor ő is felnőtt hótaposót visel majd, szép feketét. a hegyoldalban már a fe-
nyők között haladtak, de nem is vette észre, a fák törzsein olyan magasságban 
voltak csak ágak, hogy egészen felfelé kellett volna fordítania a fejét, hogy lássa, 
és ő csak előrefigyelt, mindig csak a következő lépésre, úgy tartotta magát ehhez 
az újonnan felfedezett módszerhez, ahogy a legjobb titkokhoz fűzi valami az em-
bert, büszkén és állhatatosan, pedig a sállal egybekötött sapka alatt már vizese-
dett a halántéka, mikor apu végre megállt, és azt mondta: – itt vagyunk, nézd 
csak, mennyit jöttünk. 

akkor megállt és felnézett, először az apjára, aki a feje fölött már a kilátást 
fürkészte, aztán toporogva megfordult. a házak játékszerűre töpörödtek, először 
fel sem ismerte őket. előttük a nyiladék szűz hava, mélyen lefelé omló fehér sző-
nyeg, kétoldalt a fák sorfala, csend, tele motozó élettel, és benne mégis olyan 
magány, hogy sírva fakadt tőle. az apja azonnal felkapta. – no, hát csak nem 
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fáradtál el? – kérdezte, de tudta jól, hogy nem fáradtság ez. sok a kicsinek így 
elsőre az a megrendülés, amit ő maga is érzett, ha nagy ritkán felsétált ide. 
Megrázogatta a kisfiát, megpróbálta feldobálni, de már nehéz volt hozzá, úgy-
hogy csak kétszer lendítette a magasba, a gyerek közben váratlanul nevetni kez-
dett, apu is elnevette magát, aztán ledobta a hóba a kölyköt, az meg két kézzel 
szórta feléje a porcukrot.

Úgy tíz évvel később, amikor már grafit és a barátai lettek azok a fiúk, akik 
feljártak a nyiladékhoz, nem is értette, hogy találhatta olyan hosszúnak ezt az 
utat kiskorában. hétvégéken is itt gyűltek össze, mielőtt diszkóba indultak vol-
na, a buszmegálló mögötti ücsörgés után, volt egy tűzrakóhely is, néha felgyúj-
tottak benne ezt-azt, és megittak mindenféle alkoholt, amit sikerült beszerezni-
ük. tanítási szünetekben egész napokat eltöltöttek ott, most, hogy visszagondol, 
nem is tudja, pontosan mivel. Cigizgettek, dumáltak, ha volt valakinél egy kvarc-
játék vagy tetrisz, azzal játszottak, a jobb napokon kása kilopott az apjától egy-
egy szexlapot, amit aztán egész nap lehetett tanulmányozni. 

grafit végül is megkerülte a buszmegálló mögötti padot, nem ült a támlára, 
csak odaállt mögé, hogy abból a perspektívából lássa a park egy darabját és a 
megálló épületét, amelyikből a legtöbbször nézte. szinte semmi nem változott, 
gondolta. a sétányra kiszórt kavicsok elkoptak, inkább csak a széleken maradtak 
meg kis, piszkosfehér tömegekben, az épület hátuljában megkezdtek valami fel-
újítást, amiből még semmi nem látszott, csak egy-két jelölővas, rajtuk piros-fehér 
műanyag szalag. a fák persze bizonyára nőttek valamennyit, de ezt nehéz lenne 
megítélni, mindig úgy látta, hogy hatalmas koronák magasodnak föléjük, és sze-
rette nézni a fehér kavicsokon a levelek között beeső fényt. Úgy szokott ülni a 
pad támláján, könyökét a térdére támasztva, lefelé bámulva, hogy lássa a kavi-
csokon a fényfoltokat, sokáig, némán, amíg valaki rá nem szólt, oldalba nem 
bökte, akkor ki kellett szakadni, vissza kellett térni. esténként néha egészen sö-
tétbe borult ez a pad, nem a sűrű lombok miatt, hanem mert a közeli lámpa 
gyakran kiégett, és hónapokba telt, mire kicserélték benne az izzót. kása elősze-
retettel ki is lőtte őket, pontosabban dobta, kis fehér kaviccsal, remekül célzott.

először egészen természetesnek tűnt, hogy besétált a látóterébe a bolond betti 
a kis kutyájával, és beszélt, ahogy mindig. Pár perc múlva kezdett csak azon gon-
dolkodni, hogy hány éve is járkál itt ugyanígy ez a lány. vagy nő. egyik szó sem 
használható vele kapcsolatban, a legkevésbé tűnik lánynak vagy nőnek. nemtelen, 
furcsa szerzet, bohócszerű, szánalmas, kellemetlen tudni róla. olyasvalaki, hogy 
szinte valami. grafit, ha meglátta, el akarta fordítani a fejét. zavaros, folyamatos, 
beszédnek hallatszó, de érthetetlen mondatokat lökött ki a száján. ha egyik-má-
sik mégis érthető lett, vagy hangosabban mondta, összefüggést akkor sem lehe-
tett felfedezni közöttük. Fejéhez sapkaként tapadó barna hajszálai a végüknél el-
álltak, mintha szabadulni igyekeztek volna a krumpliszerű koponyától. Mindig 
ugyanabban a piros dzsekiben járt, melegítőalsóban és kitaposott sportcipőben, 
vékony pórázon kis kutyát vezetett, az már biztosan nem ugyanaz, mint gyerek-
korukban. a bolond betti mormogása úgy hatott, mintha csak az állathoz beszél-
ne, de grafitnak az volt az érzése, hogy ha egyszer leakasztanák a csuklójáról a 
póráz végét, ugyanúgy menne tovább, zsebre dugott kézzel a piros széldzsekijé-
ben, darálná a beszédet, járkálna a parkban, kerülne egyet a városban, aztán visz-
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szatérne ugyanide, ahogy a kutyasétáltatáskor megszokta, és föl sem tűnne neki, 
hogy egyedül van. kása és csapata szinte kötelességének érezte, hogy szekírozza. 
Ültek a padon, és ha arra jött a bolond betti, Csimbók nagyot füttyentett, mert ő 
tudott úgy fütyülni, hogy a hüvelyk- és mutatóujját a szájába dugta, utánakiabáltak 
a lánynak, odahívták, kérdezgetni kezdték, vagy elküldték zsömléért a kis ke-
nyérboltba a megállóval szemközti sarokra, ahol most a fornettis van. tudták, 
hogy oda nem engedi be a Jocó pék, azt fogja mondani, hogy kutyával tilos, és 
akkor a bolond betti vagy negyedórát próbálkozik majd. – Jócó bácsi, én csak 
zsömlét akarok venni – így kezdi, de fel fog dühödni, és a végén értelmetlensége-
ket ordibál a bolt előtt, sűrű nyállal terítve be a kirakatot. grafit ezen sosem tudott 
nevetni. azon sem, ha kása felkiáltott, hogy – skacok, itt a barátnőm, beszélgetek 
vele egy kicsit! 

állt a bolond betti a paddal szemben, kis terpeszben előre-hátra hintázott, úgy 
válaszolgatott egy darabig mindenre. ha a kutyáról kérdezgették, az még hagy-
ján, de aztán jött a mélyrepülés. – van pasid, betti? – van – válaszolta, minthogy 
rendszerint mindenben együttműködő volt, akármit kérdeztek tőle, igennel fe-
lelt, grafitban azt az érzést keltve, hogy meg akarja szolgálni, hogy szóba állnak 
vele. – hol lakik? – kérdezte kása, pedig jól tudta, ahogy mindenki, hogy a 
bettinek csak egy nyúzott arcú, tömzsi anyja van, aki a vasútállomáson takarít. – 
arra. a vasút felé – mondta betti. – szereted? – igen. – Ő is szeret? – igen. – és 
basztok is? – igen. 

a fiúk röhögtek. kása folytatta. – nem félsz, hogy gyereked lesz? – nem. – 
nem? – nem. – kotonnal basztok? – igen. – attól még lehet gyereked. – igen. – 
nem félsz, hogy kiszakad? – nem. – tudod, mi az a koton? – igen. – na, mi az? 
– nem tudom. – Félsz, hogy gyereked lesz? – igen. – Most akkor félsz, hogy gye-
reked lesz vagy nem? – nem. – és jó baszni? – Jó. – Mással is baszol? – igen. – 
kivel? – Mindenkivel. – Mindenkivel? az igen! akkor baszol velem is majd? – 
igen. – de én nem húzok kotont. nem félsz, hogy gyereked lesz? – nem. – örülnél, 
ha gyereked lenne? – örülnék. – anyukád nem örülne. Megverne, ha gyereked 
lenne. Félsz, hogy megver? – igen. – akkor mégse akarsz gyereket. Csak a baszás, 
mi? – igen. – akkor hozzál nekünk öt zsömlét a Jocó bácsitól! 

grafit ilyenkor a lába között lebámulva a kavicstörmeléket nézegette. alig 
várta, hogy betti elhúzzon onnan. hogy vége legyen ennek az egésznek. néha azt 
kívánta, bár csapná el egy vonat ezt a szerencsétlent, mindenkinek jobb lenne. 

Most, hogy meglátta, azonnal elfordult, belekapaszkodott a vászontáskája 
széles pántjába, és elindult hazafelé. anyu és apu felé, miközben azon töpren-
gett, ugyan mi a szarnak jött haza. Majd óvatosan kerülgetik az anni-témát, va-
lahogy kiböki, talán vacsoránál, két falat között, hogy szakítottak, és azt mondja 
majd, hogy egy barátjánál lakik. Így fogja nevezni Pókot, és nagyon reméli, hogy 
anyu sem fog kérdezősködni. aztán gyorsan majd valami másra kell terelni a 
szót. Mondjuk arra, hogy apu jövőre nyugdíjba megy, mit fog csinálni, vagy arra, 
hogy anyu miket varrt legújabban, biztos lesz egy nagy ágytakaró vagy egy terí-
tő, amit szívesen megmutat, mert amióta nyugdíjas, teljesen átadta magát ennek 
a régi hobbijának. kis anyagdarabokból mozaikszerű plédeket, takarókat, párná-
kat varr. és aztán este ott alszik majd a gyerekszobában a rugós heverőn, nézi a 
szekrénysoron az orosz vekkert, a játék jegesmackót, meg azt a háromszögekből 
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hajtogatott kígyót, amihez évtizedek óta csak anyu nyúlt, hogy leporolja. aztán 
holnap még elteng-leng a lakásban, apu elé megy a chipsgyárhoz, megisznak egy 
sört a szivárványban a gyár mellett, az öregek majd veregetik a vállát, apu büsz-
kén elmondja, hogy Pesten tanít, ha valaki még nem tudná, megkérdezik, hogy 
unoka lesz-e, ő meg azt mondja, hogy egyelőre nem, aztán hazamennek anyu-
hoz, és ő másnap buszra száll, azzal az üres érzéssel a mellkasában, hogy igazán 
nem is volt otthon, és gondolkodik, hogyan lehetséges ez, és az egész látogatás-
ban talán csak egy pillanat lesz, amiben otthon lesz, a megérkezés vagy az elkö-
szönés pillanata, amikor anyu megsimogatja az arcát, megpuszilja a homlokát, 
odatapasztja a védelmező talizmánt, láthatatlanul, hogy örökké vigyázzon rá, és 
ő úgy érzi majd, hogy nem is érdemli meg.


