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A falu egyutcás, szélét patak keresztezi, az árok felett egy pirosra mázolt pad, 
azon egy pokrócba bugyolált öregember, úgy tűnt, alszik. Hogy mégse gon-
dolja bárdolatlan idegennek, hogyha mégis ébren volna, illedelmesen odakö-

szönt, bemutatkozott, hogy a városból érkezett, ott néhány fokkal melegebb van, de ilyen 
táj sehol, és egy mozdulattal megpróbálta összeterelni, amit látott : a megművelt szántót, 
mögötte a ritkás erdősávot, a hézagokban felbukkanó folyót, amiről akkor még azt hit-
te, egy betonút. Egy darabig várt, figyelte, ahogy lélegzik, a durva anyagból szőtt pokró-
cot, ami még a lábát is eltakarta. A padról tényleg szép kilátás nyílt, a patakmeder vezette 
a tekintetet, erre mondják : a táj páratlan szépsége tárulkozott fel, a nap, ahogy ment lefe-
lé. Mivel hetek óta senkivel sem beszélt, nem zavartatva magát, hogy hallgatósága netán 
valóban alszik, elbeszélte kalandosnak korántsem mondható útját, ami ide vezette, miu-
tán egy elágazásnál feltehetően elvétette az irányt, legalábbis kitérőre kényszerült. Az er-
dőben olyan táblára bukkant, amit nem az ő anyanyelvén írtak, a felkiáltójelből gondolta, 
hogy a dolog nem tréfa, végül is valahol itt húzódik a határ. Tulajdonképpen az is meg-
fordult a fejében, hogy már nem is a hazájában barangol. Félelme egészen addig kitartott, 
amíg meg nem látott néhány kilométerre innen, ahonnan már a falu házait is látni, egy 
megrongált kőkeresztet, amire egy hazai csomagolású tejesdobozt húztak, pontosabban 
a kőtest lábaira egyet-egyet. Nagy kő esett le a szívéről, hogy tehát otthon van, a dobozo-
kat nem gondolta piszkálni, mit tudja ő. Hogy ki húzhatta rá, és mi célból, megkérdez-
te, de az öregnek a szeme sem rebbent, bár a padról mintha kissé lejjebb csúszott volna. 
Fáradt, néhány óra múlva sötétedik, vissza kell találjon az autóhoz, a bekötőút valahol az 
erdő mögött, azt sejtette. Ha már a faluba tévedt, tesz egy kis kitérőt, amúgy is szomjas, 
a végén majd átvág a szántón, ezzel fejezte be, majd köszönést követően fordult is, mi-
re az öreg egy éleset fingott. Van, hogy az ember álmában szellent, nem fogja személyes-
kedésnek venni, meg amúgy is, ez egy öreg, akit jó szorosan betekertek, nincs min cso-
dálkozni. Mindenesetre rendes emberek lakhatnak itt, az utca drótseprűvel felseperve, az 
övén kívül más lábnyomot nem látni, még keréknyomot sem. Rozoga házak mellett ha-
ladt el, a legtöbb előtt pad, ha nem, akkor lóca, mindegyik más, és majd’ mindegyiken 
valaki. Szokatlan ez a mozdulatlanság, éppen emiatt, hogy az utca nem kihalt, zavarba ej-
tő, hogy valahogy mégis. Sorra odabiccentett, de azok mintha nem látnák, nem vettek tu-
domást róla. Nem túl valószínű, hogy süket-némák, hogy mind alszik, kizárt. A negyedik 
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Pokróc

Ha le kéne festenem a véget, én egy betapasztott szájú pofát festenék, 
leukoplasztot ragasztva a vászonra, hogy egyértelmű legyen.
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háznál aztán megállt, és jó hangosan odaszólt egy férfinak, hogy jó napot, szép időnk van, 
csípős hideg. Ugyanolyan durva pokróc, háromszor-négyszer áttekerve a test körül, a vé-
ge a kavicsos homokban. Nem kellett közelebb lépnie, hogy lássa az orrból távozó meleg 
levegőt, a bajuszkán gyöngyöző párát, ahogy becsillan. Hát persze, élvezik a késő délutáni 
nap erejét, ekkor kapott észbe, hogy csak azon az oldalon ülnek. Ha kinyitnák a szemü-
ket, akkor sem látnának semmit, tudják ezt jól, ez már csak ilyen. Megelégedve ezzel a ma-
gyarázattal továbbindult, nézte inkább az oromfalas házakat, hogy melyiken látni parabo-
lát, majd ismét balra egy megrongált kőkereszt. A láb leverve, combközéptől lefelé, a test 
máshol nem sérült, még a fej sem, pedig az inkább adta volna magát, hogy leüssék, mert 
kihajlott. Eszébe jutott a két tejesdoboz, és a tűzhelyen hagyott mosatlan edény, hogy es-
tére rászárad a szaft, ami a paprikás csirke után maradt. Nagyot nyelt a kőkereszt tövében, 
majd szórakozottan odakiáltott a szemközti ház előtt ücsörgő férfinak, hogy nektek meg 
mi bajotok a szobrokkal. Azon is pokróc, jól betekerve, előtte egy zománcozott lábos, ab-
ba köpött egy nagyot, mint aki feleletnek szánja. A lábos színültig tele nyákkal, a tete-
jén legalábbis az lebegett, hogy mi volt ez az imént, álmában senki sem köpköd, odaha-
jolt, megkérdezte megint, majd újból. Szeme csukva és csipás, arca vörös húsból faragott 
szobor, akkor legalább azt árulja el, kivel tudna beszélni. Mert ő a városból érkezett, de 
betévedt az erdőbe, az autó a főút mellett valahol, aztán a jelzések, és így tovább, mesél-
te, az meg csak nem hagyta abba a köpködést, vagy négyet köpött ; a szót mégsem ez foj-
totta belé. Egy kutya dugta ki buksiját a pokróc alól, bánatosan nézett rá, majd vakkan-
tott. Nem tudta eldönteni, hogy folytassa-e történetét egy ilyen pillanatban, mikor olyan 
érzése támadt, hogy az állat érti, és ráadásul bátorítani akarja, hogy minden rendben lesz, 
mert ilyen szemekkel leste, miközben a lábos fölé hajolva lefetyelt, és csóválta farkát, va-
lószínűtlenül meglebegtetve a pokrócot, ami végül eldöntötte a folytatást. Ott gondolko-
dott el először a szállásadójánál olvasott újságcikken, ami arról adott hírt, hogy a helybéli 
vadászok újabb gólyatetemre bukkantak, melynek szokatlan mód hiányzott minkét lába, 
feltehetően megcsonkították, nem vacakoltak más testrésszel, vagy hogy elvágják a torkát. 
Még az is lehet, megpróbált felemelkedni, nyilatkozta az egyik vadász, ugyanis kiterjesz-
tett szárnya csurom sár volt, hátán a tollazat is. Hogy a pokróc alá kukkantson, négykéz-
lábra ereszkedett, de végül elszégyellte magát, hogy mit csinál, hogy még a kutya is kíván-
csian nézi, ebből mi lesz. A szégyen mégsem volt elég ahhoz, hogy feltápászkodjon, kel-
lett, hogy a vakarcs csaholni kezdjen, és nyúlós takonnyal fröcskölje be. Nem várta meg, 
míg arcon nyalja, míg a férfi a taknyát újból leszívja és az edénybe sercint, szapora léptek-
kel vette célba a falu végét, ahonnan majd átvág az erdősáv felé, hogy nagy csodálkozá-
sára egy folyóhoz érjen, és megmosakodjon. De még mielőtt elérte volna az utolsó házat, 
a nap tette a dolgát, és az erdősáv mögé bukott, a házak lábazatán árnyék kúszott felfelé, 
hogy a napnak ereje van, ekkor lett nyilvánvaló. Hirtelen hideg, aztán vasajtók nyikorgá-
sa, kerék, ahogy csikorog. A házakból innen is, onnan is emberek szállingóztak az utcára, 
legtöbbjük valami kisebb szekeret húzott, szánkófélét kerekeken, amin egy cementeszsák 
elfér. Zajos tömeg, szinte vásári hangulat, kolompolás abból az irányból, ahonnan érke-
zett, egy tehéncsorda és por. Most terelik be az állatokat, ha maguk nem találnának haza, 
gondolta, ebben semmi szokatlan. Megszaporázta lépteit, majd megtorpant ; egy asszony 
faküllős taligát tolt, azon dunyha. Tett egy kisebb hurkot a pad körül, átfordította menet-
irányba, majd felrázta a dunyhát, a csorda meg csak jött és fogyatkozott. A tehenes a há-
zak mellett lépdelt, szalmakalapja meg-meggyulladt a fényben, ahol asszonyt talált, és gu-
rulós kocsit, ott megerősödött a hangja, pedig jobbára csak köszönt. Mire odaért a taligás 
asszonyhoz, már csak három tehén az úton, és a padok üresen álltak. Akkor látta, hogy öl-
be veszi a pokrócba csavart öreget, és a taligára fekteti, majd becsíp a széles szoknya fod-
rai közé, hogy holnap is jövök. Azt, hogy az erdősáv mögött az egy tiszta folyó, és a főút 
majd’ egy kilométerre egyenesen az úton, a tehenestől tudta meg, hogy a folyó azon sza-
kaszán már felszedték a taposóaknákat, azt már a síri csöndbe kiáltotta, alakja alig látszott, 
és ez az üvöltés egyszerre volt fájdalmas és mellékes, amit felejteni illik és szokás.   
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Parkolási	jelenet

A szélvédőn cetli, a vezető felőli oldalon rászáradt köpet, ahogy lefolyt. Autóját 
jutányos áron felvásárolnám ; a megsárgult cetli hullámos, kemény. Ahogy le-
fejti az ablaktörlő lapátról, a széle letörik. A darabkával mellékesen egy kört 

rajzol a poros üvegre, közben kutat több cetli után más autók szélvédőin. Alaposabban 
átfésülni a karosszériát, és felfedez néhány karcolást, melyek mintha frissnek tűnnének, 
de ez biztosan nem kijelenthető, nem úgy, mint hogy a mögötte parkoló autó vadonat-
új és csillog, és hogy ráállt. A felforrósodott motorháztetőt megveregeti, mintegy biztatá-
sul, hogy jól van, semmi gond. A rendszámtáblát leolvassa, és ahogy memorizálja, az eget 
nézni. A kék égről tekintete egy ablakra esik, és eszébe jut a házban lakó néni, hogy egy-
szer invitálta egy kávéra, de ő elhárította azzal, cukorbeteg.

A néni otthon, és már a kávét főzi, az ablaküveg koszos. Fentről még otrombábbnak 
látszott a parkolási jelenet, a legszélső ablakból már lehetetlennek. Feltehetően bepasszí-
rozta valahogy, kiszállt, majd lecsulázta. A nénivel közli, hogy holnap lemossa az autót, 
majd búcsúzóul, hogy a jövőben gyakrabban fogja látogatni, a kávé kitűnő, szép a kilá-
tás. A néni válaszából annyi derül ki, hogy az ápolt férfikéznél kevés dolog van fontosabb. 
Vacsoránál a cetlit újra és újra elolvassa, töpreng, hogy a számot felhívja-e, megérdeklőd-
ni, ki az, aki egy ilyen öreg autóra szemet vetett, hogy mi áll valójában a vásárlási szán-
dék mögött, és mi alapján feltételezi bárki, hogy eladná, mert abból, hogy nem használ-
ja, ez nem következik. Szöget üt a fejébe, hogy így akarják tudtára adni, az autóját figye-
lik, hogy nyomást gyakorolva rá, belehajszolják egy esetleges eladásba, aminek az ötlete 
fel se merült volna benne. Talán nem is mögötte a surmó köpte le, hanem az autókeres-
kedő, hogy jelezze, az utcán parkolni nem biztonságos. Látott egy párt, amint a nő min-
den csók után megtörölte száját, és ezt követően a férfi is, és azt gondolta, vele is ez van, 
finom utalással állítják pályára, jelezve, hogy nyálas a csókja. Mindazonáltal nem elkép-
zelhetetlen, hogy eladja az autóját, jogosítványa egy éve lejárt, az alkalmassági vizsgán pe-
dig vért vesznek, és ő olvasta, hogy minden százezredik tű fertőzött. Keresztbe-kasul jár-
kál, először gondol arra, mennyi előnnyel jár egy utcafronti lakás, hogy a néninek talán 
nincsenek rokonai, és alkonyodik. A közvilágítás alatt parkol, a lámpaoszlop rémlik, és 
hogy néhányat kidobtak a huligánok, hogy felhívják a közvélemény figyelmét valamire, 
ami a házmester szerint a szokásos blama. Átöltözik, veszi a szandálját, tulajdonképpen 
sétálni van kedve, és ha már így, akkor vet egy pillantást a lámpákra, mintegy mellesleg, 
hogy az övé világít-e ; a köztulajdon ekképp.

Parkolási	jelenet
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Fénynyaláb alatt dereng az autó, majd holnap csillogni is fog. Éppen a mögötte parko-
lót kerüli hátulról, amikor valami toccsan a járdán, mire ő lépteit megszaporázza az út-
testen át. Lehajol, hogy a szandál csatját megigazítsa, közben a ház homlokzatát kémleli, 
hogy megtalálja azt, aki leköpött. Egy-két lakásban világosság, nem sokat látni a lámpa 
fényétől, hogy elölről is ráálltak, azt igen, hogy az már szinte puszi. Térdelőrajtból meg-
iramodik, mintha a dolog éppen akkor következne be, amikor valaki a kotonos reklám 
szlogenjét kezdi fütyülni, azt, amiben a koton ejtőernyőzik. Fokozza iramát, végül meg-
torpan, és felvesz egy kavicsot. Felmutatja, hogy leplezze szándékát : a füttyös felfedezése 
mindennél előbbre való, de a lámpa fényköre alatt ez reménytelen. A kavicsot zsebre vág-
ja, mintha egy imént elvesztett tárgy került volna meg, ami a zsebéből hullott ki, amikor 
áthaladt. Nem kerüli el a figyelmét, hogy a lökhárítók összeérnek ; száját megtörli, meg-
szagolja nyálát. Egy sötét kapualjat szemel ki, hogy majd onnan meglesi a füttyöst ; a ko-
tonos dallam az agyára megy. A kavics inkább aszfaltdarab, vágja a tenyerét. A rátolató 
autó tulajdonosát a lökhárítók között képzeli el, ahogy széttrancsírozva saját autójára haj-
lik, miközben a füttyös homlokából éces vér csöpörög, amikor a kapualjba lépve lámpa 
gyúl. Minden különösebb elgondolás nélkül, mintegy reflexből a kapucsengőre veti ma-
gát, és fentről lefelé kitapogatva a gombokat, találomra néhány nevet kimond, majd szó-
rakozottságot színlelve feltekint a boltív feletti számra, és jó hangosan elkiáltja, hogy ez 
hatos, amit ováció követ. Hogy a füttyös gúnyolódik, vagy valaki más lépett a színre, az 
megállapíthatatlan a fényben, fütty és taps egyszerre. Bújna vissza a kapualj hugyos rejte-
kébe, de eszénél van. Kilép a sötétbe, a villany kialszik. Elégedetten csettint, volt értelme 
a fekete bokazokninak, hogy a rövidnadrág és az ing barna. A taps nem tart sokáig, re-
dőny recseg, koton landol, majd kábé csend. Lófrál kicsit, végtére is sétálni indult, hogy 
tájékozódjon a parkolási szokásokról, jó alkalom. A séta végeztével a következő összegzést 
teszi : (1) az autók közti távolság eltérő ; (2) nem gyakori a satuhelyzet ; (3) az utcán alap-
vetően sok a köpet. Túl nagy jelentőséget annak se bír tulajdonítani, hogy a 10/A előtt 
nedves mancs nyomaira bukkant. Az aznapi híradásban ugyan hallotta, hogy veszett ró-
kák garázdálkodnak a környéken, de a nyom lehetett egy kutyáé is.

Másnap, néhány óra alvást követően, éhgyomorra megy kocsit mosni. Lötyög a habos 
víz a fordulókban, a felmosóvödör lábához verődik, a kiszakadt kosár műanyag pereme 
véresre vágja. Hétvégi nyugalom az utcán, hír a veszett rókáról nyomokban, a parkolási 
szituáció változatlanul reménytelen, már ami a dolog folytatását illeti. Jelképes autómosás, 
többre aligha lenne képes, csak a néninek felkiabálni, hogy oldtimer, és mutatni hüvelyk-
ujjal : príma, és mindehhez jó pofát vágni, ahogy két autót kerül meg egyért, és eltűnődni, 
hogy koszos körmét vajon látni-e a másodikról. Ami tény, hogy mindkét autó visszapil-
lantóján kereszt fityeg : egy fehér-foszforeszkálós-gyöngyös és egy illatosított fenyőfára te-
keredett fa. Az egyiken „Vigyázz rám ! Baby on board !” matrica, a másikon a már kötelező 
felpuffadt ország bikolór pacája. A köpet, inkább takonnyal dúsított turha, mint szimpla 
nyál, helye szándékoltságra enged következtetni : célzott, hogy a kilincs össze legyen ron-
dítva. A karosszérián egyébként ujjnyi trópusi por, az északi sárhányó belső, sáros felüle-
tén moha. Mosogatószivaccsal hanyagul dörzsöli, szappanos vízzel locsolja, a változás így 
is szembeötlő. A karcolások és egyéb elrozsdállt sérülések hálózatban : vízrajz, repedezett 
vakolat, visszérhálózat a sípcsont vonalában, mindez minta, hogy felrajzolja, így következ-
mény, és késztetés, hogy egzaktul tegye. Csak a kivitelezés a kérdés, hogy miképpen lehet 
álcázva. A kantinban úgy tartja a szóbeszéd, hogy a felszolgáló modellként funkcionál sti-
kában, nem röstelli mutogatni magát, hogy löttyedt csöcseit papírra vigyék. Ha titokban 
megbízna egy rajzolót, az pontos térképet tudna készíteni a karosszériáról, amivel össze 
tudná vetni hétről-hétre a változást, hogy bebizonyosodjon feltételezése : gépjárműjét va-
laki macerálja, és már ott lebegett szeme előtt az oldal- és felülnézet egy az egyes feldara-
bolt rajza. És miközben a mikénten agyal, követve a habos víz útját, ahogy lomhán, de 
egy irányba csordogál, és gyűlik az alváz alatti csatornafedél körül, megakad tekintete az 
öntöttvas korongon, hogy nem illeszkedik. Ez a jelentéktelen szabálytalanság nem hagyja 
nyugodni, és miután hiába nyújtózkodott, úgy határoz, keres valami rudat, botot, akármit, 
mert a csatornafedél nem maradhat úgy. Négy autóval odébb nyitott szemeteskonténer, 
körülötte kacatok. Ahogy turkál, keze ügyébe egy ablaktörlő lapát kerül, villámként hasít 
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át, hogy az övé. A törött alumíniumrudat fogva a lapát lecsuklik, gémeskút vagy fordított 
lambda. Nem akarja siettetni a dolgot, kitérőt tesz : a lapáttal kitűző nagyságú kátrány-
buborékba döf. A buborék pöfetegként ereszt le, hideg méz nyúlik úgy, kunkorodva. Né-
hányszor még beleszúr a kátránykráterbe, mintha éppen ez a destruktív cselekedet hitetné 
el vele, hogy ez mégsem az övé, mert ilyet akkor nem tenne. És serceg a műszál könyöknél, 
és a cuppogás ritmusban van, és a csavarbehajtó hangja, amikor a csavarfejen megszalad, 
és a szárítóra helyezett tányér, ahogy koccan, és a kotonos fütty sem idegen, de ék. Még 
kihúzza a kátrányból, a fél lapátot már csak a gumi tartja, bődületes minimum. Hátralép, 
az acélhuzalokkal szőtt fakeret oldalra dől, egér szalad, jött a viaszosméz-illatára, elemes 
gyerekjáték szól : jó reggelt, kis barátom ; egy plüss-róka. A kuka mögött egy alak fütyülve 
gumiabroncsot gurigál. Párhuzamos kép, a belső kivetítőn : autója téglákkal alátámaszt-
va, kerékagy, lengéscsillapító rugó pőrén. Nótát fújva aligha lehet jóban sántikálni, plá-
ne kereszt formájú kerékkulccsal a kézben. Mégsem ered utána, visszamegy a kocsija felé, 
a dolog finoman szólva izgatta. És talál három hibátlan ablaktörlőt, két kissé lapos kere-
ket, majd, megkerülve a gyerekszállító autót, még kettőt, dísztárcsa csak az egyiken. Hogy 
felelevenítse a kerékmosás mozdulatait, hogy mit csinált, azontúl, hogy mohát tapogatott, 
mert egyenlőre minden más homályban, erőfeszítést tesz. Ímmel-ámmal mosta az autót, 
a karosszériára száradt habból látszik, de csaknem rémlik a dísztárcsa, a dísz, mint olyan. 
Hogy segítse az emlékezést, elveszi tekintetét a tárgyról, a néninek az ablaktörlővel inte-
get újfent, és közben ilyeneket lát : kávékör a márványutánzatú munkalap erezetében, opá-
los-barna cukorkristály a csésze alján, mikrohullámú sütő szálcsiszolt fogantyúja, textil fali 
kalendárium szőtt, színes virágai, a Kistext feliratok közötti vonalas lizéna felül, leánykori 
arcképet keretező arany ráma ; dísztárcsát az istennek se. Ahogy a dísztárcsáról, úgy a ko-
tonosról is megfeledkezett, szem elől téveszti, marad a csatornafedél. Az ablaktörlőlapát-
tal éppen elér odáig, de a rúd meghajlik, és elcsúszik a korong habos pereme mentén hol 
az egyik, hol a másik irányba. Az alvázról amúgy általánosságban elmondható, hogy el-
rozsdállt : a kipufogódobot ütögetve hallani. Ha jobban aláfekszik, nyílik a rés : szemközt 
a ház pincéjének ablakai. Egy róka kábé ennyit lát, lábakat legfeljebb, egy pár tornacipőt. 
A cipő fehér és fűzős, a kerekek kitakarják. Az árnyékot figyeli, ahogy vékonyodik, majd 
csapódik egy ajtó. Motorrobaj, gumi alatt kavics serceg, futómű fémesen csikorog, autó 
gurul. Hunyorogva utána néz, tüsszent a hirtelen fénytől, és úgy tesz, mintha nem halla-
ná a nénit, hogy kedves egészségére, hogy hívja, igyon egy forró feketét. A kereszteződés-
nél az autó jobbra fordul, már pirosban, dudálnak. Okkal siet, gondolja, meg hogy en-
nek is utcára néző lakása van, de azért talál bőven érvet, ami az udvari lakás mellett szól, 
és végül mégiscsak felinteget, hadd nézze a néni a koszos körmeit. A dísztárcsa eltűnése 
tovább foglalkoztatja. A kotonos joggal gyanús, sertepertél körülötte, folyton belé botlik. 
A csomagtartóban pótkerék, műanyag kalodában kulcs. A négy csavar közül az egyiken 
tud valamennyit húzni, ugyan az előbb lazított, így nem tudni, mennyit. Szemközt a ha-
tos kapualjban, kő kerékvetőn egy gyerek a nyálával szórakozik, mintha jojózna. Átkiabál, 
hogy mióta csinálja ezt, mert könnyen lehet, hogy már akkor is ott ült, amikor a kuká-
nál turkált, és onnan látnia kellett a kotonost a kerékkulccsal, hogy azzal machinál, ha ép-
pen nem a sűrű nyálát csurgatta-szívta volt. Riadt tekintet, a bántalmazott gyermeké, aki 
szidalmazáshoz szokott. Nyálat felszippant, és már szalad, az egyetlen szemtanú. Valahol 
porszívó bőg, a néni közlendőjéből annyit érteni : nyúl, mert a gégecső függönyre tapad, 
felvisít. Aknafedél csikorog, kerékkulccsal löki, a dísztárcsarejtélytől függetlenül elégedett, 
mert zárul visszhangosan. Így indul kávét inni, hogy a nénit közelről faggassa.

Csésze az ablakpárkányon, kávéba kalácsot tunkol, szorongat morzsát, cukorkristályt, 
tenyere fémes szagú. Hogy a konyhában lenne illendő fogyasztani a kávét, kalácsot, az-
zal nem törődik, a kilátást dicséri, amit panorámának hív, hogy látni az egész utcát, an-
nak apró részleteit, és a zajok se maradnak távol, ha fütyül valaki például. Mivel a néni 
nem bólint, rákezd a kotonos reklám dallamára, folytatva, hogy konkrétan ilyet, majd 
megtoldja, amint az aranyozott rámában látott kihívó mosoly kópiája ráncosan, de bújik 
elő, vagy ehhez hasonlót. Már éppen magyarázkodásba kezdene, amikor az autója mű-
szerfalán mintha megmozdulna valami, de a tükröződés miatt csak a mozgás érzékelhe-
tő az utastérben két emelet magasból. Kombi autóról lévén szó, azonnal a rókára gondolt, 
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hogy ameddig nyitva volt, befészkelte magát, végtére is menekülésben. És amint a bejára-
ti ajtó súlyos hevederzárjára pillant, és felette a láncon függő, celofánba csomagolt mézes-
kalács szívre, gyomra összerándul, hogy a róka csapdába esett, legyen veszett akár. A néni 
félrehúzza a függönyt, kíváncsi, hogy együttlétüket ki zavarhatta meg. Már a biztonsági 
lánccal bajlódik, amikor hallja : csak magunk vagyunk, van még kalács. A mézeskalács szív 
közepén tükör, benne hegyes ádámcsutkája mozdul, kávéízű, amit nyel. A gangon rohan, 
lassan vesz vissza a tempóból. A dolgot nem kell siettetni, elkapkodni nincs mit, onnan 
ki nem rágja magát. A műszerfalon csak a papírcsákó, ahogy oldalra dől : hajó partra von-
va. Benéz az ablakon, semmi mozgás, hiába formál napellenzőt, a szabad parkolóhely el-
foglalva, satuban ismét. Ugyanaz az autó, még himbálózik a kereszt, ropog a motorházte-
tő, ahogy hűl. Tenyere izzad, ragad a cukortól, összecsapja, mintha már túl lenne a nehe-
zén, mire a fiú ismét futásnak ered, csak a másik irányba, egy csoport felé. A csomagtar-
tót lassan felhajtja, oldalt bír csak állni, ha lenne hely mögötte, akkor is így járna el. Ara-
szol hátrafelé, bátorítólag felnéz ; ha a néni az ablakban is áll, ki nem hajol. Hogy jobban 
belásson a csomagtérbe, leguggol, így a csatornafedelet is látni, hogy azóta senki el nem 
mozdította. Amíg várakozik, a dísztárcsa rögzítését latolgatja, hogy miként fogassa a fel-
nihez, és eközben próbálja úgy kicsorrantani nyálát, hogy azt még éppen visszaszívja, ha 
már egyszer a cukros kávétól nyúlós. Egy-két jól sikerült mutatvány után a határhelyzet 
kezdi foglalkoztatni, kíváncsi, hol az a pont, ahol elszakad. Nagyobb terpeszt vesz fel, érzi, 
csípőhorpaszban feszül, hogy sokáig így nem maradhat. Újabb próbálkozás, a bo ka zok ni 
száráig bátran engedi, úgy saccolja, van benne tartalék, hogy mehet lejjebb. Már éppen 
szippantaná fel, amikor hangos szóváltás üti meg a fülét, a szemközti járdán többen ösz-
szeszólalkoznak. A vita tárgya : a nyúlketrecben cipelt róka, hogy az nem az, amelyik ve-
szett. Az érv hallatán, hogy az nem hagyta magát megközelíteni, gyomra összerándul má-
sodízben, elszakad a nyálfonat. A csoport felé int, majd felemelt karját a nap felé fordítja, 
mintha csak zavarná, hogy szemébe süt. A ketreces férfit öten veszik körül, köztük a jojó-
zós fiú, aki a karlendítésre felfigyelve középre húzódik, majd kétszer visszanéz. Hogy ne 
úgy tűnjön, csak téblábol az autó körül, a csomagtér ajtaját lecsapja. Az ablakokban itt is, 
ott is bámészkodók, és habár tudja, a rókára kíváncsiak, azért abban is biztos, őt is nézik, 
a kép szélén speciel jól látható, pláne, hogy a néni a még meleg kávét emlegeti, hogy jöj-
jön már, ne hagyja kihűlni. Megtapogatja az ablaktörlő lapát gumiját. A nyomás helyén 
leválik az anyag a szorítósínről, és az így keletkezett résen bedugja a kisujját, mondhatni 
ösztönösen, megérintve az üveget. Ahogy kihúzza, a lapát kihajlik, de a visszahúzó rugó 
visszacsapja, és erről eszébe jut, hogy telefonálni akart.   
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Kör

A	rádióban brutális gyilkosságról számolnak be. A tűzhelyen paprikás krumpli, 
a fedő alján kicsapódott vízcseppek, és tömény undor ezek láttán. Kibányássza 
a szemetesből a szórólapot, miközben az elkövetőről pontos leírást kap. Ebéd-

rendelés a hét minden napján, napi menü, és egy telefonszám a hagymakarikákkal díszí-
tett csirkecomb ropogósra sült bőrére tetoválva. A hálófülke ablakához lép, a redőny rése-
in beszűrődő fényben is szemügyre veszi a csábító ételt, majd tárcsázza a számot. Kérjük, 
tartsa a vonalat, míg kezelőnk jelentkezik. Szimfonikus zenekar ; az udvarról : mi vagy te, 
bazd meg, Buddha, hogy nem kell neked a város ? ; a rádióban már általános feszültségről 
beszélnek. A keringő ütemére fel-le emelgeti sarkát, és eszébe jut a szalagavató ünnepély, 
hogy okádhatnékja lett partnere szájszagától, amikor egy női hang : ínyencfalatok, paran-
csoljon. Ez a Kék Duna keringő, válaszol zavarában a selymes hang hallatán, majd hozzá-
teszi, hogy ebédet szeretne. A hang türelmesen közöli, hogy a várakozás idejére bejátszott 
dallamot nem hallja, de a Kék Duna keringő kitűnő választás, mert ahhoz mindenki kel-
lemes érzést társít, ahhoz mindenkit szép emlék fűz. Igen, feleli, de a hamisan csengő vá-
lasza hallatán nem folytatja, inkább berúgja lábbal a hálószoba ajtaját, amit lehet előszo-
baajtónak is nevezni, hogy a rádió ne zavarja a csevegésben a nyomozás előrehaladtának 
ocsmány részleteivel, minthogy megtalálták a házkutatáskor a halált okozó fegyvert : egy 
úgynevezett handzsárt. Kezdi sorolni a betűket, csütörtöknél belezavarodik, éppúgy ked-
vére van a bácskai rizses hús, mint a tojásos galuska, mindkettő ugyanúgy bekarikázva. 
A bátorításra, hogy nyugodtan mérlegelje, és majd aztán hívja újra, ha sikerült választa-
nia, nemmel válaszol, mert mi lesz, ha a következő hívásnál egy agresszív férfihang szól be-
le. Hogy időt nyerjen, közöli : a keringő amúgy kórusműnek íródott, egy rendőrhivatal-
nok szövegére komponálva, de közben a galuska helyett a nyomozást vezető rendőrtiszt-
re gondol, hogy mekkora perverz lehet, de biztosan egy rohadék, a Dunáról is csak hullák 
jutnak eszébe. Végül bemond egy betűt találomra, és viszontlátással elköszön. A keringő 
lépéseit próbálgatva kitáncol a szobából, dudorászva húzza az új tornacipőt, villanyt kap-
csol. A gangra néző ablakon át kevés, de erős fény tör be ; le van húzva a redőny. A gan-
gon egy lány napozik. Késő délután ér az ablaka alá, a napfény akkor tűzne be. A réseken 
át figyeli a nyakán gyöngyöző nedvességet, ahogy az izzadságcseppek kerülgetik az anya-
jegyből kiálló szőrt, és átbuknak a vékony bőrfonaton, amin egy hamsa amulett függ. Ta-
nulmányozza a szárnyas rovarok útvonalát a szék támláján nyugvó karokon, ahogy moz-
dulatlanul tűri, amíg bejárják. A test és a szék redőnyre vetett árnyéka mögül látni vél va-
lamennyit az udvarból, a résbe egy világelhagyta krátert képzel, ahogy a bérházak udvara-
it az égből nézve gondolta el. A szomszédban megszólal a kapucsengő, a faliórára pillant. 
A betegápoló lesz, aki naponta látogatja a magára maradt szomszéd urat, halk léptekkel 
közeledve, mintha csak hozzá jönne, az egészségeshez. Az időjárásra fittyet hányva kötött 
mellényben van, bőr orvosi táskát lóbál, mintha üres lenne. Gyermekkor : áll a patikában 
egy óriási, fehér köpeny mellett, amit húzogathat naphosszat, akárha a fogason lógna. Pa-
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tikaszag a folyosón, a leandert megöntözi, mielőtt elindul. Naponta kétszer szokta, egy-
egy fiolával, hogy ne sárguljanak meg a levelek. A növény fölé hajolva hallgatja a melódiát, 
ahogy a Hegedűs a háztetőn dallamát fütyüli ; a napozó lány szeme csukva. Oldalról a pénz-
tárosnőre hasonlít, csak annak tűzpiros műkörme van ; a napozó lányt még nem hallotta 
beszélni. A pénztárosnőt ellenben igen, van, akivel sokat beszél. Mélyfeketére festett ha-
ját copfban hordja, egyetlen őszen hagyott hajtincse majdhogynem vibrál. Három-, négy-, 
ötjegyű számokat mond, ereszkedő-emelkedő a dallam, a kilengés eltúlzott, és mintha 
a szavak egy ősi számnyelvet rejtenének, amit csak ők ketten beszélnek. A számok litániá-
ja számhasábbá tömörödve a blokkon, jó felmondani bevásárlás után, a fotocellás üvegaj-
tótól olyan távolságra, ahol már nem érzékel. Mire a hó elolvad bakancsa körül, vagy ép-
pen megizzad a tűző napon, hallása ismét a régi : egy forró motorháztető ropogva kihűl ; 
egy csettintés ; valakinek e-mailje érkezett. A boltból kiáramló melegtől az odavezető járda 
sötét, könnyű felfedezni lábnyoma mintázatát, melyet a szél ide-oda forgat : körbevágott 
szalvéta. Ami bent számára épphogy, az kint valószínűtlenül pontosan érzékelhető és sze-
mélyes. A négyes kassza megnyílt, mintha arra kérnék, hogy foglaljon helyet. A futósza-
lagon utazó árukkal együtt a környezet is távolodik, ugyanakkor a pénztárosnő nem, sőt, 
ellenkezőleg. Amikor a mögötte álló oldalba böki, ő nem azonnal mozdul, a rágók mellől 
a doboz kotont lassan veszi le. A pénztárosnő szájában aranyláncon függő kereszt, amikor 
megkérdezi, hogy kártya vagy készpénz, már a fogai között. Mondani, hogy készpénz, egy 
egy forró délutánon : vallomás. Tenyere felfelé, az életvonal mély és hosszú, bőre krémsza-
gú : mandula és dió. Testápoló a pénztárgép mellett, vizes szivacs az ujjpárnáinak, mintha 
egy laposra simogatott követ érintene, ahhoz hasonlót, amit a zsebében szorongat. Hosz-
szabb sétára nem indul el a kő nélkül, egy alma is van nála. A jól bejáratott útvonalat van, 
hogy kisebb hurokkal bővíti, vagy, ha kifárad, megszakítja kedvére. Egy padon ül, a tor-
nacipő fűzőjével bajlódik, hogy megnézze a vízhólyagot. Kifakadt, a zoknin folt. Szemben 
vele óriási plakát. Szobabicikliző lány néz rá, tekintete együttérző, szája nyitva, vele együtt 
lélegzik. Körbenéz, hogy meggyőződjön arról, valóban kettesben vannak. Az utca kihalt, 
mögötte a lakótömb csendes. A sebet fújkálja, úgy, mint ahogy az ing alá szokás befúj-
ni, hogy a lányt nézhesse közben. Valami motozást hall, elfordul a képtől, de csak a fülét 
irányítja a hang felé, az égen egy fekete pont mozog : egy madár. Amint újból visszanéz, 
a szempár inkább támogató, mint együttérző, olyan, amihez beszélni kell. A kavicsot csak 
azért dobtam oda, de nem folytatja, elszégyelli magát, majd megállapítja, hogy ez meny-
nyire könnyen ment, nem lenne érdektelen befejezni, akár megvallani az óvodások meg-
dobálásán túl még ezt-azt, és elszántan harap egy nagyot az almába, amikor egy dolmá-
nyos varjú száll a plakáttartó acélkeret peremére. Te voltál az a fekete pont ; a madár káro-
gással felel. A csőrében valamit tart, és nagyon úgy tűnik, ezzel együtt sem esik nehezére 
szétkárogni a légkört, amiben már kezdte jól érezni magát. Hozzávágja a csutkát, ami sze-
rencsétlenül a plakáton toccsan, a lány képébe. Szárnycsattogás, egy férfi hang : a sört ne 
feledd, és a haidekker kerítés surrogása, ahogy a plakáttartó oszlop hozzáütődik. A papír 
nem szakad el, de a paca a szempárt fedi. Átszaladna az úttesten, de az első lépésnél rájön, 
nincs fent az egyik cipő. Szitkozódva húzza, majd a plakát előtt mondja, hogy geci varjú, 
miután a csigaházat széttaposta, ami a zuhanástól nem törött össze, pedig a plakát teteje 
vagy három méter magasan. A kép csiriztől hullámos, pixelre esik szét, a lány szemét hi-
ába keresi, ugyanakkor tisztán kivehető a tömbház ablakában álló férfi bajsza, hogy sör-
habtól fehér.   
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