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Úgy ismertem meg, hogy lerobbantak. Eszter tanárnő volt, az osztályát vit
te kirándulni, Boldogkő várához indult a 7./Bvel. Szabadnapos vol
tam, a garázssorról jöttem, láttam, hogy busz vesztegel az út szélén. 

Odamentem megnézni, mi történik, hiszen felénk, a panelok között nem szoktak ilyen 
járművek dekkolni. A sofőr hátul nézegette a szerkezetet, kereste a baj okát, mellette állt 
ő, fehér nyári ruha volt rajta, káprázott a szemem, olyan szép volt. Kétszer köszöntem Kezit 
csókolom!ot, mielőtt megkérdeztem, miben tudok segíteni. Legalább huszonöt évesnek 
látszott, pásztáztam nagyon az ujjait, felénk az ilyen gyönyörű lányok már húszhuszon
két évesen elkelnek, nem megy itt a szingliség, mint Pesten. De akárhogy néztem, nem 
láttam rajta gyűrűt. A sofőr közben kivolt rám, elkezdte nekem hangosan mondani, hogy 
mit tudok én a buszokról, ő huszonöt éve ezt csinálja, attól, hogy gyári dolgozónak mon
dom magam, még nem értek minden műszaki dologhoz. Abban igaza volt, hogy attól 
nem is, de amikor kicsi voltam, autószerelő akartam lenni, a szomszédunkban volt Pici 
bácsi műhelye, az összes nyarat ott töltöttem, dolgoztam reggeltől estig. Volt, hogy pénzt 
sem kaptam érte, de nem érdekelt, nekem boldogság volt, ha beindult a bekrepált kocsi. 
Meg is tanultam sok mindent, apróbb bajokat könnyen rendbe hoztam. Sejtettem is, hogy 
mi lehet a busz baja, csak az öreg nem engedett oda, hiába mondtam neki, hogy öt per
cet kérek és beindul a járgánya. Végül csak megunta a nyávogásomat, megpróbálhattam. 
Amikor lehajoltam a motorhoz, tudtam, hogy azon múlik az életem, sikerüle beindítani. 
Eszternek meg tudome mutatni, hogy nem csupán egy gyári melós vagyok, aki okosko
dik, hanem olyan férfi, aki megmenti, amikor bajban van, helyrehozza a napját, ha éppen 
elromlana. Matattam kicsit, csupa olaj lettem, aztán mondtam, hogy el fog indulni, csak 
meg kell húzni. Isteni szerencsére, pont akkor biciklizett arra Tibike, a város törpéje. Egy 
vándorcirkuszban kereste a pénzét, a gyerekeket ijesztgette a nézőtéren, néha meg ment 
egy kört a minibiciklijével a porondon, amúgy annyi volt a dolga, hogy ne nőjön meg. 
Ezt simán beígérhette, hiszen harminchét éves volt, de harminc éve egy centit sem hosz
szabbodott. Biztos pihent éppen a sok vándorcigány az elefántjaival meg a bohócaival, 
azért volt itthon. Ilyenkor a városban is az apró kerékpárjával jöttment, amivel a cirkusz
ban is tekert. Amikor lassan mellénk érkezett, megfogtam a hajánál fogva, leemeltem a bi
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cikliről, az oda is csapódott az aszfalthoz, a kis nyomorultnak meg mondtam, szükségem 
lesz a bicójára. Letettem a fickót oldalra, és a fülébe súgtam, ha mukkanni mer, felakasz
tom megint a fogasra a szemben lévő háziorvosi rendelőben, órákig ott vergődik majd, 
mert nem lesz, aki levegye. A doki már elmúlt hetvenöt, az ott üldögélő nyugdíjasok is 
mind a nagy háború előtt születtek. Megsértődött, de nem mert visszaszólni, kétszer már 
kapott tőlem pár óra büntetést, mert nem jókor szólt. A busz mellett olyan feltűnés nél
kül intéztem a fenyegetését, hogy Eszter azt hitte, barátok vagyunk. Amikor megszerez
tem a biciklit, mondtam a szerelmemnek, szálljon fel a buszra az összes gyerekkel, a sofőrt 
is utánuk küldtem. Elmagyaráztam, hogy meg fogom húzni a buszt, mondtam a pilótá
nak, bőgesse a motort, bedurran majd, utána kell 1015 kilométer, mire visszaerősödik, 
úgyhogy ne is álljanak meg csak a vár lábánál, visszafelé meg már semmi gondjuk nem 
lesz. Előre mentem, odakötöttem a törpebiciklit a buszhoz, ahonnan az egész oszály meg 
a tanárnénim is figyelt, aztán tekerni kezdtem, volt vagy tizenkét tonna a busz, a csoma
gok meg a gyerekek még rátettek egyet. Veszettül kerekeztem, folyt belőlem az izzadság, 
tudtam, hogy az életemért tekerek. Aztán végre megmozdult a busz, húztam a törpeke
rékpárral, mígnem hallottam magam mögött, ahogy felberreg a motor. Akkor félreálltam 
az út szélére, integettem nekik, Eszternek még puszit is küldtem. Azután gyorsan vissza
adtam a járgányát a puffogó törpének, és hazasiettem. Nem szóltam semmit anyáméknak, 
rohantam be a szobámba, ki kellett gondolnom, hogyan keressem meg Esztert. Még ak
kor eszembe jutott, hogy az iskolában van egy ismerősöm, Karcsika, a fűtő. Felhívtam, 
kérdezgettem Eszterről, de nem nagyon akart semmit mondani, azt köhögte, hogy oda
lentről, a kazán mellől minden tanár egyforma, de ezzel a nővel kétségtelen, hogy még 
nem volt baja. Mást nem ismertem ott, így nem tudtam meg, kinek a lánya, honnan jött 
Mezőkövesdre, hogyan lehet, hogy eddig nem ismertem. Éjjelnappal az járt már a fejem
ben, hogyan tudom meglepni. Aztán úgy voltam vele, nem meglepni kell, hanem őszin
tének lenni. Odaálltam egyik nap egy vörös rózsával az iskola elé dél körül, és vártam, hogy 
kijöjjön. Ötödik óráról csöngettek ki, fél egy lehetett, először a gyerekek szaladtak kifelé, 
a nyolcadikos fiúk együtt jöttek ki, én mögéjük néztem, az ajtót figyeltem, kilépe Eszter. 
Úgy elbambultam, hogy csak az utolsó pillanatban vettem észre az egyik lókötőt, aki húz
za ki a rózsát a kezemből, aztán már szaladna is el. Nem gondolkodtam, ösztönből utána 
rúgtam, el is értem, az égig felrepült, a keze már a Napot érte, amikor kilépett Eszter a su
liból. Ilyet az ember, hogy gyereket az égbe rúg, ki nem magyaráz, úgyhogy rögtön elsza
ladtam. Ahogy hazaértem, előszedtem apunak azt a hevesi kerítésszaggató szilvapálinká
ját, fél literes műanyagfalonban volt, féldecisével egy óra alatt megittam az egészet, ott kel
tem a hányásomban a lakásunk erkélyén. Anyám addigra már otthon volt, csak nem kel
tett fel. Onnan tudtam, hogy ki volt készítve a felmosó, a fejem mellé tette, szinte kapar
ta a vödör a fejemet. Föl kellett volna takarítanom, de felállni sem tudtam, nem volt erő 
se a kezemben, se a lábamban. Feküdtem kiterítve, a padló meg az erkély korlátja között 
volt egy tizenöt centis rés, azon néztem kifelé. A magas földszinten laktunk, lefelé nézhet
tem, sehol senki nem mozgott, csak a fák voltak velem szemben, egy madár se szállt arra, 
azon a kis résen át kerestem valakit, de nem volt egy világra tévedt vakond sem, egyedül 
voltam a hányásommal. Hónapokig az iskola környékét is elkerültem, igyekeztem Esztert 
örökre elfelejteni, ha már úgysem lehet az enyém sohasem. Aztán véletlenül újra találkoz
tam vele. Volt a közelünkben egy kiserdő, oda sétáltam néha esténként, kiültem az egyik 
padra, addig sem kellett anyámmal összezárva lennem ötven négyzetméteren. Hétfő volt, 
a fák közé telepített beton pingpongasztalon üldögéltem, hallgattam egy nő nyökdécselését, 
a közelben szeretkezhetett valakivel. Fel is állt már nekem is, olyan kéjjel visongott. Az
tán egyszer csak üvöltözni kezdett, hogy mit mondtál, te nyomorult, takarodj innen, az
tán mintha dulakodás hangjai jöttek volna. A nő aztán már segítségért kiáltozott, felug
rottam, odamentem, a löttyedt gyereket megismertem rögtön, a kerepesiekhez tartozott, 
a másik lakótelep fiúbandájának volt a tagja, nem látott meg, amikor oldalról megjöttem, 
így menetből lekevertem neki egyet, gyorsan el is takarodott. A sötétben csak akkor néz
tem a nőre, akinek a csöcse még fedetlen volt, szoknyáját viszont már lehúzta, Eszter volt 
az. Mondta, hogy köszön mindent, majd sírva darálni kezdte, hogy Timikének, pici kur
vájának szólította a csávó, ezért pofozta fel. Láthatóan szégyellte magát, sokáig mentege
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tőzött, hogy nem szokott ilyet csinálni, de már évek óta nincs senkije, és folyton azt hall
gatja, még az idősebb kolléganőitől is, hogy mesélnek a szeretőikről, a kalandjaikról, ne
ki meg soha, semmi nem jut. Már olyan régen volt férfival, hogy újra ki akarta próbálni, 
egyáltalán élvezie még, érdeklie még, tude még szexelni. A cicijére még mindig nem 
húzta fel a melltartót, magába roskadva ült a padon. Nem tudtam, jó pillanate, de arra 
gondoltam, másik lehetőségem már úgysem lesz, így megkérdeztem, nincse kedve ran
devúzni velem. Erre azonnal sivítani kezdett, miféle cafkának nézem, attól, hogy egyszer 
rajtakaptam a kiserdőben egy faszi farkán, még nem ribanc. Próbáltam nyugtatni, mond
tam, hogy én a Pipacs bárban találkoznék vele, nem itt a kiserdőben, megihatnánk egy 
italt pénteken este. Ha kell, esküt teszek az élő istenre meg az anyám életére, hogy nem 
akarok lefeküdni vele, ha vernek sem érek hozzá. Erre aztán veszettül kiakadt, hogy ha 
ilyen ronda, ha nekem sem kell, akkor minek akarok találkozni vele. Akkor már tudtam, 
vagy ezzel a nővel élek halálomig, vagy nem látom már sohasem, mert innen már nem le
het másképp a történetünk. Hiszen amikor először láttam, a törpe biciklijén húztam meg 
egy tíztonnás buszt, hogy tegyem neki a szépet, amikor másodszor látott, az égbe rúgtam 
egy nyolcadikost, mert kivette a kezemből a neki szánt rózsát, harmadszorra meg egy er
dőben kaptam rajta, ahogyan lovagol egy idegen férfin. Közben felöltözött, hazakísértem, 
nem messze laktak, kiderült, hogy a közeli faluból, Mezőkeresztesről költözött ide nem 
olyan régen, miután végzett az egyetemen, tanári állást már nálunk, Mezőkövesden kere
sett. Három lakótársa van, kétszobás lakásban élnek, azért kellett kijönnie az erdőbe a po
fával, akivel szexelt. Amikor a lépcsőházuk elé értünk, ő kérdezte meg, találkozunke ak
kor pénteken a Pipacsban. Lehetetlenül boldog voltam, mivel álmaim nője azt tudakolta, 
összefutunke, majdnem elsírtam magam, amikor igent mondtam. Aztán már alig tud
tam kivárni a pénteket. Farmert vettem föl meg inget, és vettem egy vörös rózsát, és még 
ott, a virágboltban megfogadtam, akárki kikapja a kezemből az utcán, nem rúgom föl. 
Eszter láthatóan örült az ajándéknak, jól indult a beszélgetés, kiderült, ki, merről jött. Igaz, 
az első ital után megint majdnem elsüllyedtem szégyenemben, mert odajött a Tóth Pista, 
akit nem láttam vagy hathét éve, mióta bezárt a bánya, ahol együtt mentünk siktáról 
siktára, hátbacsapott, és kiabálni kezdett, hogy bárkivel találkozik, elmeséli, neki van egy 
barátja, aki egyszer úgy berúgott, hogy összefosta magát és aztán tíz szelet kenyérrel töröl
te ki a seggét. Kétségbeesetten néztem Eszterre, aki szerencsére nem elrohant az asztaltól, 
hanem mosolygott, majd miután Tóthot végre sikerült elzavarnom a közelünkből, elme
séltette a történetemet a tíz szelet kenyérről. Kénytelen voltam elmondani, hogy egyszer 
Vatta közelében rámjött a szükség, lehúzódtam az út szélére, nem tudtam mással kitöröl
ni a hátsómat, mint a nálunk lévő kenyérrel. Lehajtottam a fejem a történet végén, isme
rem már a nők lenéző tekintetét, nem akartam megint látni. De hangos nevetést, angya
li nevetést hallottam, így felnéztem. Eszter odavolt, szuper kedve lett, kacagva mondta, 
ilyen bolonddal még nem találkozott, aztán éjszakáig csak meséltünk egymásnak gyermek
korról, iskoláról, barátokról, munkáról. Hazakísértem, a kapualjban megcsókoltam, együtt 
is maradtunk utána. Fél évig sem jártunk, amikor megkértem a kezét. Nem akartam vár
ni, mert kisvárosban, aki elszalasztja az esélyt, az nem kap másikat. A gyárban már így is 
kinéztek, látták, hogy én már valószínű egyedül maradok, régen elmúltam huszonöt, ad
dig lehet menyecskét találni. Váratlan is volt, hogy Eszterrel összejött minden, felhőtlenül 
boldogok voltunk, a lánykérés után újabb fél évvel a lagzi is megvolt. Sokan voltunk, anyós
ék kertjében volt sátoros mulatság. Ott volt Eszter egész rokonsága, a három bátyja, uno
katestvérek, ehhez képest mi kevesen voltunk, anyám, én is egyke, igaz, azért a melós paj
tások eljöttek. Reggel hétig tartott a mulatság, Eszter már ötkor nem állt a lábán, olyan 
fáradt volt, mondtam neki, menjen be nyugodtan, én majd tartom a frontot. El nem tu
dom mondani, mit megittunk, volt, hogy hatszor játszattuk el egymás után a zenekarral, 
hogy: Szegény vagyok, szegény vagyok, szegénynek születtem. / Az én babám, az én babám, 
a legszebbik kincsem. / Mert a nézését meg a járását, csípőjének a ringását. / Száz aranyért 
nem adnám, száz aranyért sem adnám. Kapaszkodtunk egymásba, Eszter egyik bátyja, Ro
bi is ott volt még, amúgy már csak tízen maradtunk, az asszonyok sehol. Tényleg a végét 
jártuk, amikor észrevettük, hogy ott van még az Eszter hóbortos barátja. Egy öreg faszi, 
Pestről költözött Novajra. Állt a sarokban és pingált. Az életemre esküszöm, tábla volt előt
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te, a kezében ecset, és festett. Először azt hittem, hogy átittam magam a másvilágra, ahol 
lefestik a jöttömet, de aztán a többiek is rajtakapták a mázolót, és kiabáltak neki, hogy rá
húzzák a fejére a diszperzites vödröt, ha nem jön egy utolsó mókára, egy végső táncra. Az 
öreg, a nevét se tudtam, csak rázta a fejét, erre odament hozzá a Renátó, a legrendesebb 
cigány gyerek, akit ismerek, nem bírt már várni az emberre, leöntötte az egész festményét 
a kezében lévő vadásszal. A vörösbolos kóla folyt szanaszét a vásznon, az ember leeresztet
te csak a kezét, nem szólt semmit, Renátó meg vihogott, mondta neki, hogy jó lesz az vér
nek rá. És elkezdte énekelni a bolondnak, aki reggel hétkor festett a lagzis sátorban, hogy: 
Még az éjjel én, leiszom magam, / Lehet a folyóba is beölöm magam, / Könyörgöm, mondd el 
nekem, de cudar világ / Hogy a szívem érte fáj. Az a szerencsétlen még akkor sem beszélt, 
hóna alá tette a cókmókját, aztán eloldalgott. Nem bántuk, a végére már az maradjon, aki 
képes mulatni bolondulásig. Másnap azért kaptam Esztertől, mert szerinte a házas életet 
nem a nászéjszaka elhalasztásával kell megrajtoltatni, még ha nem is történt volna semmi, 
mert a fáradtság legyőz minket, azért összebújással kellett volna kezdődnie a közös éle
tünknek. Pampogott az öreg miatt is, de azt nem vettem komolyan, majd festeget helyet
te másikat a pofa, nem kell a Renátó tréfája miatt megsértődni. Aztán hamarosan felvet
tük a svájcifrankos hitelt, szép, kétszobás panelt vettünk, ötvenhárom négyzetméter, így 
a lagzi után nem sokkal végre összeköltöztünk. Addig ha együtt is aludunk, anyámnál, 
a kisszobában lehetett, nem nagyon mertünk egymáshoz nyúlni, vékony volt a fal, bol
dog voltam, hogy mellettem van, beértem annyival. Néha azért kimentünk a kiserdőbe 
rosszalkodni, oda is, ahol annak idején rajtakaptam. Mindig mondtam neki, hogy szerin
tem ott fogant meg a Barnuska. Hamar megjött hát a gyerek, Eszter GYESre ment. Úgy
ahogy boldogak voltunk, néha veszekedtünk, de olyan minden családban előfordul. Pár
szor lent maradtam a fiúkkal műszak után kicsit beszélgetni. Rám fért kis kikapcsolódás, 
hiszen a gyerek azért sokat sírt éjszaka, meló után sokszor alig tudtam aludni, tiszta fáradt 
voltam. Eszter meg alig engedte, hogy hozzáérjek, mondtam, hogy legalább a száját néha 
használhatná, amire a legjobb, de nem volt rá hajlandó, azt mondta, undorodik tőle. Így 
meg aztán nehéz lett volna megmondania, minek siessek hazafelé, a gyerek otthon lesz ké
sőbb is, ő meg nem foglalkozik velem úgysem. Hallgathattam a sírását, hogy a diákjai is 
mennyire hiányoznak neki. Nem is részletezem a többit, mert minek. Ilyenek voltak az 
évek, megvoltunk egymással, volt mit ennünk, innunk, a hitelt is tudtuk fizetni, egyszer
egyszer néha még engedte is, hogy megszeretgessem, akkor aztán adtam neki elölrőlhá
tulról, bepótoltam a lemaradásomat. Aztán már az évek ahogy múltak, egyre többet vesz
tem össze életem szerelmével, akivel a halálomig akartam élni. Feltűnt, hogy sokszor a sza
badnapomon nekem kell elmenni vásárolni vagy a gyerekért fociedzésre. Dolga van, azt 
mondta, de elképzelni nem tudtam, milyen dolga lehet, aztán rájöttem, hogy sokszor be
szélget azzal a rohadék öreg festővel. Azzal magyarázta, hogy értsem meg, valamennyi kul
túrára szüksége van, nem élhet a panelban műszaktól műszakig, dolgozatjavítástól dolgo
zatjavításig, olvasni már úgyis alig van ideje, legalább hetente egyszerkétszer beszélgethes
sen azzal a félőrült majommal. Amikor eleinte beszélt róla, levegőt nem kaptam a röhö
géstől, hogy az neki a kultúra, hogy valaki reggel hétkor egy lagziban festeget. Mondtam, 
hogy simán csak buzi a faszi, de tőlem aztán csacsogjon vele, ha az olyan fontos. Én is el
jártam a Diósgyőri Jegesmedvék meccseire, ha ő meg oda akar, akkor egyszeregyszer dél
után elmehet, ennyi jár neki. Barnus már bőven iskolás volt, amikor már nagyon sokat 
beszélt az öreg hülyéről, addigra a nevét is megtanultam, Simándi Erik. Ilyen névvel nem 
csoda, hogy Novajra kellett költöznie. Akkoriban jöttek a gyárba a robotos főnökök, ben
nem volt azért, hogy megmutatom Eszternek, ki az igazi férfi, Simándi, aki temperás ke
zével nyúl még a pinához is, vagy az, aki megvédi a munkásokat. Megszerveztem a szak
szervezetet, utána meg már jött minden baj sorban mert ez a világ csak a bátrakat meg az 
igazságukat nem viseli. Akkor már tényleg sokat kiabáltunk egymással, a pia nem volt 
olyan sok, se az ütés. Ennek ellenére Eszter már azt ordította nekem, halálra ítélte magát, 
amikor hozzámjött.
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Apuci, azt elképzelni nem tudod, miket láttam én itt. Azért nem véletlen, hogy a Panasz
kodó lett a munkások törzshelye, olcsók vagyunk, adunk hitelt és mindről tudjuk, mit 
iszik. Nézd meg eleve a kulisszáinkat! Tévé, hogy tudjanak meccset nézni, bárszékek, hogy 
lehessen pultozni, ha egyedül jönnek, boxok, ha magukba ülnének, apuci, egy kocsma 
nem véletlenül lesz kocsma, meg kell álmodni, hogy aztán megbasszuk vele a várost. Szó
val, főnök, nem mondom, én is megérem a pénzem, elmesélem, amin itt a figurínók a leg
többet szoktak nevetni. Tényleg bemákolok már általában reggel, az a pultos hitelességé
nek a része, és egyáltalán nem akarom én, hogy bizalmassági deficiteim legyenek. Tehát 
bekarmoltam, ahogy szoktam, de annyira elfáradtam hirtelen, nem tudtam mit csinálni, 
lefeküdtem a padlóra a pultban. Bejött valami tejbegríz, hogy inna egy sört. Mondtam 
neki, hogy nem tudok adni, apuci, itt fekszek, talán feltűnik. Csak erősködött, hogy inni 
akar, megint mondtam, hogy nyista. Aztán harmadszorra is csak mondta, erre megkér
tem, hogy akkor ballagjon el a hűtőig, vegyen ki egy üvegeset, amott találja a bontót. Lá
tod, ott, mindig ki van téve négyféle bontó, én itt figyelek az ízlésekre, azért van többfé
le. Szóval visszaáll a pofa a pulthoz, azt kérdi, mivel tartozik, mondom, kicsikém, nem 
sokkal. Háromszázötven a sör, ötven forint a szervizdíj, összesen négyszáz. Ezen mindig 
úgy vihognak itt a palik, hogy kiszámláztam a szervizdíjat, miközben csutakrészegen fe
küdtem odalent, de hát nekem is élni kell valamiből. És azért én elit mulatókkal állítom 
párba a Panaszkodót, gondolom, ott Pesten, a New York Kávéházba is van szervizdíj, per
sze ott nincsenek olyan figurínók, mint nálam. Igen, közéjük tartozott a Gabika is, egyem 
a szívét, gyertyát is tettem ide, mikor elment. Mindig a szélső bárszéken ült, szemben az 
ajtóval. Mondtam is neki, hogy Columbo nem nyomozott ilyen tudatosan, mint ő, hogy 
mindig nézi, ki jön éppen be. Jaj, de igaza volt amúgy, hogy nézi, jobb is így mindenki
nek, adott egy biztonságérzetet. Főnök, nekem fontos, hogy itt rend legyen. Kérlek, én 
azért dobtam ki az előző csajomat, a Nettit, mert nem fényképezte le az anyja szavazólap
ját a választáson. Megmondtam neki, hogy vigye el anyukát szépen ikszelni, megmond
tam, mit várok, erre egy kurva képet nem csinált. Ilyen bizalmatlanságban lehet együtt 
lenni? Nyilván nem lehet, repült is Nettike, nekem senki nem lehet úgy a csajom, hogy 
az anyja összevissza szavazgat. De most nem is a Nettit akartam mesélni, úgyse sajnáltam 
annyira, tán csak a dudája, az hiányzott egy darabig, szerettem közéjük mászni a pofim
mal, apuci, csak úgy brümmögtem köztük, az mondjuk jó volt, meg kell mondani az igaz
ságot. Na, de ott hagytam abba, hogy itt micsoda vendégek vannak. Azt te el se hiszed, 
hogy rajtad kívül is volt már itt írófajta. Meg a polgármester, öltönyben jött be, úgy húz
tam le neki a Drehert csapon, hogy ilyet még nem látott, akkor sem, ha Prágát is megjár
ta az úr, mert ott sem figyelnek úgy a tökéletes habra, mint ahogy én. Mondjuk, főnök, 
most a Gabika a lényeg. Nagyon ismertem, szerettem a gyereket. Minden műszak után 
idejött, sör, plusz feleses volt világéletében. Van pár fajtája a melósnak. Akik nem jönnek 
be, azokkal nem tudok mit kezdeni, azok szerintem más aljasságra is képesek. Apuci, azok
ban ne bízz sohasem, akik a kocsmába nem mennek be, akik fintorognak, ha rendes kocs
mát látnak, mert elmondom neked, azok az élettől, a szegénységtől, a valóságtól fintorog
nak. Itt az van, ami az élet. Szóval, amelyik dáma ide nem jönne be veled, azt meg se baszd, 
hagyd oda a pesti pufiknak, azoknak való az ilyen nagyvilági ribancéria. Na, tehát vannak 
az egysörösek, fegyelmezett emberek, főleg az idősebb munkások között van ilyenből szé
pen. Belép, kér egyet, csöndben hajtja le, köszön, megy. Apuci, ezek olyan egyenes embe
rek, hogy félsz megkérdezni, isznake még egyet, pedig én itt sok mindentől azért nem fé
lek, volt már itt minden, késelés is, azt majd külön elmesélem, mert sok idő. Annyit meg
jegyzek, hogy azon ment az összeveszés, melyik az igazi kóla, itt véresre marták egymást 
az állatok, miközben kólát egyikük se ivott még sohasem. Csak egymásnak akartak azok 
menni, más szándékuk nekik nem volt. Aztán a többsörösek között is vannak, akik tud
ják tartani magukat, két sör, egy feles. Meg vannak a Gabikafélék, akik általában isznak, 
amíg állni tudnak. Mondjuk, most én is megkavarodtam, mert a végéről beszélek. Elein
te azért máshogy volt nála. Akkor ismertem meg, amikor itt nagy cirkusz volt náluk a gyár
ba. Bejöttek ide, itt vitatkoztak. Ment a szájtépés, hogy mit csináljanak, de apuci, egyál
talán nem bántam, annyian voltak, hogy alig lehetett beférni, Juditka is bent volt, ketten 
csapoltunk, akkor még nem volt divat újra a fehér meg a rozéfröccs, a sör ment veszettül. 
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Főleg vodkát ittak hozzá. Valamit tiltakozni akartak, mindenre már nem emlékszem. Csak 
az olyanok maradnak meg, mint a Mátéka, az milyen figurínó volt, spárgát csinált itt kö
zépen, ha megivott két sört, a harmadikat már úgy itta, spárgában, jaj, mi volt a belépők 
arcán, mikor meglátták. Ott ült előttük vízszintbe, hiába kérdeztem, sose mondta meg, 
miért tud spárgázni, ha meg tud is, miért a harmadik sörét issza a pózában. Elkalandozok 
néha, azóta van, hogy már kevesebbet vagyok bent, mióta jól megy a bolt. Szerencsére 
a Juditka olyan pultos, amilyen másik nincs az országban. Jobb, ha ő van, a férfiak inkább 
fizetnek a nőknek, ki is van rakva mondjuk mindig a csöcse, de az az üzleti terv része, ne 
hidd, hogy mi csalafintaságok nélkül bizniszelünk itt Borsodban, tudjuk mi, milyen a mar
ketingpolitikai gondolkodás. Szóval, Gabika akkor a munkások vezére volt, megállt a ke
zem a csapon, olyan szépen szónokolt, még mondtam is valamelyiknek, hogy nézd már, 
a végén még lesz belőle valaki. Aztán kibaszták az üzemből. Arra azért emlékszem, mert 
utána mindig itt volt. A szerencsétlen felesége jött érte, visított itt vele, mint egy malac. 
Ezek az asszonyok se értik, hogy ordíthatnak, de az nem megoldás. Jaj, arra emlékszem, 
hogy még rögtön a kirúgás után lehetett, piált itt, megjött az asszony meg a gyerek. Eri
ka volt a felesége. Vagy Eszter, de inkább Erika. Itt kezdett kiáltozni, hogy a gyerek azt lát
ja, egy komcsatöltelék az apja, bele fog őrülni ebbe az egész család, takarodjon felfelé. Ga
bika, egyem a  szívét, azt mondta neki, dehogy kocsmatöltelék, éppen művészi teljesít
ményre készül. Felkapta a gyereket, felültette a bárszékre, mondta neki, hogy anyáék tánc
művészeti produkció miatt jöttek ide. A Szomorú vasárnap ment a Retró Rádióban, mi 
azt hallgattuk mindig. Látod, itt van ez a körasztal, a körül járta el a feleségével, ment 
a szöveg, hogy: Bánatom hintaja nélküled visszajött, / Azóta szomorú mindig a vasárnap, / 
Könny csak az italom, kenyerem a bánat, / Szomorú vasárnap. Bocsánat, hogy énekeltem, 
de apuci, imádok ám nótázni. Szóval, ott táncoltatta a feleségét, aki tátott szájjal ment 
utána, a torkába fagyott a kiáltása, a kisfiú meg csak leste a bárszékről őket. Amikor vége 
lett a számnak, istenemre, kezet csókolt a feleségének, aki olyat lebaszott neki, csoda volt, 
hogy Gabika nem tántorodott meg. Utána is sokszor üvöltözött itt a nő, de egyszer haza
zavartam, mert éppen Riománi Lipót, a híres hegedűművész volt az exkluzív vendégünk, 
amikor jelenetet rendezett. Apukám, ő aztán nem egyszer jött ide, volt, hogy a tokói kon
certje után ide hozatta magát a Panaszkodóba, mert ilyen nyugtató hely nincs másik a vi
lágon. Ott, a sarkon állt meg a limuzinja, várta, amíg a művész úr relaxálódik. Egy idő 
után meguntam Gabikát, nem nagyon volt már pénze. Nem is lehetett, hiszen minden 
nap itt volt. Jöttek a legrosszabb idők. Most tudom, hogy nem hiszed el, főnök, de ez ko
moly kocsma, nem ulibuli piálda. Ez kulturális tér is. Mi nem nyitunk ötkor, hatkor, hogy 
az alkoholisták már kaparják aztán hajnalban az ajtót. Mi munkásokkal dolgozunk, ne
künk ők a célcsoport, nem a dologtalanok. Gabika persze más volt. Akkor tudtam, hogy 
baj van, amikor már ott várt reggelente. Fogta a rácsot, hogy ne remegjen a keze. Ilyet már 
sokat temettem el. Korábban azért én másik egységekben dirigáltam, voltam a Múltunk 
meg az Májkrém tulajdonosa is, láttam elhullani sorban az ilyen figurínókat. Ez is már 
olyan stádium volt, hogy ki kellett töltenem bent egy vodkát, kihozni neki, felhajtotta, 
úgy simult ki a keze. Aztán jött be, hogy újra igyon. Ez ment sokáig, míg ki nem tiltot
tam. Nem maradt más választásom azok után, amit csinált. Megfogta Juditka csöcsét. Oké, 
főnök, hogy ki vannak rakva, de hát a sörcsap is ki van rakva, mégsem húzhatsz le magad
nak egy Drehert. Kitiltottam, örökre. Nem is találkoztam aztán már vele, a temetésre vi
szont kimentem, nem sokan voltunk. Munkások, a család. Jaj, még jut eszembe, amikor 
ketten voltunk, sokat mesélt a gyerekkoráról. Hogy későn értette meg, őt a szülei nem sze
rethették. Erről többet nem tudok. Azt igen, hogy az apja nem nagyon játszott vele. Erre 
panaszkodott. Kérdeztem is, hogy vertéke, de azt mondta, soha a büdös életben egyetlen 
mozdulatot sem tett felé az apja. Pedig volt már, hogy nagyon provokálta, hátha kihúz be
lőle valamit. Tízévesen lopott egy cigit, betette a szájába, beleivott a sörbe, aztán leverte 
a fikuszt a tévé mellől, de az apja szó nélkül feltakarított, a cigarettát meg csak kivette 
a szájából. Apuci, azért jegyeztem meg, mert itt ilyet még nem hallottam, hogy az apa nem 
hajlandó megütni a gyereket, hiába tesz meg mindent érte. Ezek itt olyasféle figurínók, 
akik imádják a sajátjaikat, de imádják a rendet is. Ehhez képest Gabika panaszkodott, hogy 
neki egy nyakleves sem jutott, ordítás se, semmi. Nem bírt az apjából sohase kihúzni se 
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ilyen, se olyan dühöt. Aztán képzeld, még egy sztori volt, az is csak most jut az eszembe. 
Üldögélek itt bent, rajtam kívül tán csak a Csőzik bácsi volt. Meg a kutyája, Spagetti. A hü
lye puli miatt mindenki azt hitte, hogy ez ilyen kutyabarát hely, de hát minden ebet kita
karítottam én innen, Spagetti csak az öreg miatt maradhatott, több büdös dög ide nem 
kellett, még az emberekkel sem bírok el, nemhogy állatokat vegyek a nyakamba. Szóval 
ültem szépen, vártam, hogy történjen valami, addig betelefonálós műsort néztem, 
ellenzékiset. Mindig ellenzékit kell néznie a kocsmárosnak, mert a kocsmában elégedet
lenek vannak. Olyan hatalom nincsen, amit én nyilvánosan megbecsülök, mert boldog 
emberek nem üldögélnek nálam naphosszat. Még a nevünk is az, hogy Panaszkodó! Ez, 
kérlek, apuci, identitás. Tehát ezeket az adásokat néztem én, puffogtam, hogy lehetne több 
a nyugdíj, a fizetés, Borsod megyét nem szabadna háttérbe tenni Budapest miatt. Ilyene
ket mondtam, ahogy kell. Egyszer csak bejött egy fiatal gyerek. Olyan kis divatosnak lát
szott, ki volt csípve, haja is beállítva. Jó napot, jó napot. Köszöntöttük egymást. Azt kér
di, mit isznak itt a munkások. Azt akarja ő is. Mondom neki, nincs olyan, hogy munkás
menü, mindenkinek megvan a maga ízlése, ne nézze le őket, mintha egyenbuták lenné
nek. Azt mondja, dehogy nézi, az apja is munkás volt, csak valami olyat akar inni, amit 
itt azok ittak, kíváncsi, mi tartotta őket itt. Jaj, erre azért felkúrtam magam, hát hogy kép
zeli, hogy csak az ital. Hiszen inkább a hangulat, a vendéglátás, a kulturálisosság is. Ez 
azért egy közösség. Itt lehet szabadon beszélgetni, nincsenek asszonyok se, akik okoskod
nak. Elkezdtünk tereferélni, adtam a gyereknek elsőre egy Royal vodkát, úgy megkarcol
ta, látszott, hogy nem ahhoz van szokva. Igazi városi ficsúr volt, nem is értettem, hogy té
vedt el annyira, hogy nálunk kötött ki. Már a harmadik kört pumpáltam belé, mire ki
bökte, hogy mielőtt visszamegy Amerikába, még meg akarta nézni, miért hagyta el vég
leg, végleg az apja. Mi volt fontosabb, mit szeretett jobban, mint őt meg az anyját. Akkor 
már csak ketten voltunk bent. Mondtam neki, nem így működik ez, sok ember életét vé
gignéztem. Az igazán büszkék azért voltak itt, mert túlságosan szerették a családjukat. Nem 
tudták elviselni, hogy dologtalanok, hasztalanok, nem hogy példaképnek nem jók, de 
utolsó csicskának nézik őket. Italba fojtották a nyomorukat, így lettek még nyomorultab
bak. Túl büszke, túl gyönge lehetett az apja, de biztosan nem azért volt itt, mert jobban 
szerette a pultot, Spagetti kutyát, a betelefonálós műsorokat meg a sört, a vodkát, mint 
a családját. Maximum a Juditka csöcseit szerethette jobban, de hát azt a Gabit, bármeny
nyire szerettem is, ki is tiltottam, aki megfogta a kocsma díszdudáit. Addig az ablakon né
zett ki, akkor rámkapta a tekintetét. Nem is jutott eszembe hirtelen, főnök, hogy mi rosz
szat mondhattam. Kérdezte, mi lett ezzel a Gabival. Mondtam, meghalt, öngyilkos lett. 
Akkor mondta, hogy ő a fia, és meg is tudta, amit akart, most már elmegy megint Ame
rikába. Kiment az ajtón, nyitva hagyta. Arra tisztán emlékszem, hogy nyitva hagyta. Át
ment az úton és visszanézett, apuci, tuti azért hagyta nyitva, hogy vissza tudjon még néz
ni. Ennyit tudok én erről összesen elmondani, főnök. Tényleg, túl sok az ilyen emberem 
meg történetem, hogy részletekre emkékezzek, a Májkrém, amit már mondtam, az volt 
az első kocsmám, onnan például már egyetlen ember sincs meg. Mind így ment el, vala
hogy így. Na, lehúzok még neked egy sört. Meg magamnak is. Aztán bezárok.    #halálka
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