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Én is
Én is szeretem az embereket, mondta.

Nem akart hazudni, de megbaszta volna Hauser Sárát. Tulajdonképpen 
már azelőtt, hogy találkoztak volna. Lehetett volna akár egy darab fa is, 

az alján egy nedves lyukkal, de speciel szép is volt. Ugyanazt írta az adatlapjára, mint ő, 
hogy szőke, kék szemű. A maga részéről már ezzel hazudott, úgy adta el magát, mint aki 
egy kasztba tartozik az ilyen hausersára-féle szőke kékszeműekkel. Úgy érezte magát, mint 
aki a nyár utolsó nagy erőbedobására készül.

Hauser Sára kis okos volt, de közben meg buta. Olyan kis okosan buta. Egy belváro-
si, széplelkű emberbarát. Egy szétbaszni valóan jóhiszemű emberbarát. Vagy csak túl ré-
gen baszott.

Hauser Sára valami horgolt rongyot viselt, és sortot az ingerlő combjain. A biciklijére 
mindenféle színes matricák voltak ragasztva. Biztos kurva jótékonysági szervezetek emb-
lémái. Érkezéskor kecsesen pattant le a bicikliről. Arra gondolt, hogy ő szarrá izzadva, li-
hegve kászálódna le. Ha volna biciklije, vagy ha tudna egyáltalán biciklizni, vagy ha nem 
volna ki egyébként is a fasza az összes divatos oldaltáskával karikázó kreténnel. Sejthető 
volt, hogy nem lesz könnyű menet. Eleve a Deákon találkozni. Az árnyékot elfoglalták 
a csövesek, szarrá izzadt bicikli nélkül is.

A hely, ahová be kellett ülni, úgy tett, mintha szakadt lenne, de persze baszott drága 
volt. Biztos annak illett örülni, hogy körben mindenféle gazok nőnek. Tartott tőle, hogy 
amikor kérdezik, hogy egybe vagy külön, a Hauser Sára majd kussol, sunyin kivár egy ki-
csit, hogy muszáj legyen rávágnia, már eleve késve, az egybét. Hauser Sára könnyeden rá-
vágta, hogy külön. Ez szinte jókedvre derítette. Kedves lány volt amúgy tényleg ez a Hau-
ser Sára, elég okos, még ha egy kicsit buta is, meg jól nézett ki a segge abban a sortban.

Hauser Sára élénk volt, nem sokat kellett kérdezni. Szerencsére, mert azt nem tudott 
valami jól. Mondjuk, magáról beszélni se. És Hauser Sárának nem is akart egészen addig, 
amíg ki nem derül, mivel foglalkozik. Biztos filozófiából vagy pszichológiából vagy más 
hasonló áltudományos bulsitből diplomázott, amúgy meg egy liberóbringás szervezet-
nek a valamije, titkára vagy szószólója, faszba hívják ezt, lehet, hogy szóvivője, mindegy. 
Ezek a hausersára-félék mintha mind ugyanabba a belvárosi hipszterképzőbe jártak volna.

Hauser Sára azt mesélte, hogy szociális munkából diplomázott. Ő az embereken sze-
retne segíteni. Miközben ezt mondta, mosolygott. Általában is, de most ehhez külön du-
kált egy még nagyobb mosoly, neki vagy az egész emberiségnek címezve.
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Megkérdezte, szereti-e az embereket. Ez persze nyilvánvaló volt, de hamarjában nem ju-
tott eszébe jobb. Legalább addig is szövegel az emberekről, és ki lehet gondolni, mi legyen 
akkor ő. Szocio. Szociopata. Szocialista. Szociológus. Az, szociológus. Annak is van diplo-
mája, és az is ezekkel a szocioszarságokkal faszol. Tévében is szokták mutatni őket. Ilyen csó-
kák, akik megmondják, hogy nagy fosban van az ország. Hát azt ő is meg tudja mondani.

Hauser Sára befejezett valamit, amiről lemaradt a szocioszarságok végiggondolása mi-
att. Hauser Sára rámosolygott.

Én is szeretem az embereket, mondta. Hauser Sára örült. Minden másodpercben, amíg 
Hauser Sára valamit megnyilvánult, neki sebesen kellett gondolkodnia a következő utá-
ni lépésen, beelőzve a beszélgetést. Hauser Sára már meg is kérdezte, és ő mivel foglalko-
zik. Közben arra jutott, hogy a szociológus mégsem jó, akik szerepelnek a tévében, azo-
kat a Hauser Sára biztos ismeri, biztos direkt meg is nézi, mert mindent követ, ami ilyen 
szociolófasz, akkor újságban sem szerepelhet, meg blogon, sehol, mert ezeket a kurva Hau-
ser Sára mind-mind elolvassa és megérti.

Szociológus vagyok, mondta. Nem így tervezte. Nem tervezte sehogy. Hauser Sára örült.
Úgy érezte magát, mint aki az év utolsó nagy erőbedobására készül.
Hauser Sára azt mesélte, hogy volt egy hosszabb kapcsolata egy francia faszival. Fiúval, 

így mondta. Építésszel, és kimentek Etiópiába vagy hova, hogy hulladékból építsenek is-
kolát. Próbált nem vágni semmilyen fejet, mert nem tudta eldönteni, ezen most szabad 
röhögni, és a Hauser Sára mondandója is oda fut majd ki, hogy mekkora gyökérséggel 
baszták el az idejüket, vagy csodálkozni kell, esetleg elismerőn nézni. Hauser Sára persze 
arra is kitért, hogy PET-palackokból meg valami lemezekből csinálták, farost- vagy acél-, 
szinte azonnal kiment a fejéből, egy komplett csapat, a faszija tervezte az egészet. Fiúja. 
Lett klotyó is, meg bevezették a vizet, az tényleg valami leírhatatlan, így mondta a Hauser 
Sára, hogy milyen, amikor ezek a gyerekek először látnak csapot. Gyerkőcök, egész pon-
tosan ezt a szót használta. El tudta képzelni a tetves kis majmokat. Rosszabbak lehetnek, 
mint azok a kölyökcigányhordák, amelyeken keresztülvág hazafelé. Gyanakodni kezdett, 
hogy ez most valami tesztelés, hogy neki is mondani kéne valamit, hogy ő meg a kambo-
dzsai árvák seggét mosta, de inkább hallgatott. Hauser Sára azt mesélte, hogy neki ez volt 
az álma, csak az lett a baj, hogy ezt a Lüszient vagy Etyient meg már tényleg nem érde-
kelte semmi más. Valahogy kizárólag a munkáról szólt az életük. Ami persze örömmun-
ka volt, így mondta, mintha ez a kettő nem zárná ki egymást eleve, de mégiscsak olyasmi, 
ami egyfolytában másokról szólt, nem róluk.

Most egy kicsit élénkebben kezdett fülelni, félretéve a kérdést, hogy ő akkor mi a ret-
kes tetűvel is foglalkozik úgy bővebben. Ha jól vette ki, a Hauser Sára végül mégiscsak azt 
próbálta elmondani, mintegy szavakkal körültáncolni a maga választékos módján, hogy 
hülyeség volt odamenni, és valami ungabunga törzzsel baszódni, akiknek az ágyékkötős 
faszuk hátára sem hiányzik egy PET-palackból összetákolt iskola, szarásra pedig nyilván 
eddig is megfelelt és ezután is megfelel a dzsungel.

Hauser Sára azt mesélte, hogy a Falat Kenyér Alapítványnál dolgozik, árva és mélysze-
génységben élő gyerekeket (gyerkőcöket) visznek táborozni. Rengeteget játszanak, és min-
denféle foglalkozásokat is tartanak nekik, korcsoportok szerint. Persze semmi iskolai hangu-
lat, minden csupa móka-kacagás. Rajzolás, ének, előadnak dolgokat, és hogy milyen fogé-
konyak. Na, már várta, nyilván ez is valami leírhatatlan. Csillogó szemek, satöbbi, satöbbi.

Én is szeretem a gyerekeket, mondta. Minden mondat után úgy érezte magát egy pil-
lanatra, mint egy elborult ámokfutó, aki embereket kaszabol halomra rohantában, majd 
egyszerre megáll, körbenéz, és nem érti, hogy került ide.

Hauser Sára örült, ilyet is ritkán hallani férfiaktól. Ő világéletében imádta a gyereke-
ket. Már gimis korában azzal keresett zsebpénzt, hogy gyerekekre vigyázott. Most nem úgy 
mondta, hogy gyerkőcökre, hanem hogy porontyokra. Erről valami nyálkás ebihalfélék ju-
tottak eszébe. Belekortyolt a felmelegedett szódába, és enyhe émelygés tört rá.

A maga számára is váratlanul az unokaöccséről kezdett beszélni. Illetve sokat nem be-
szélt róla, tekintve, hogy nem is létezett, csak mondta, hogy van, és milyen aranyos. Ezt 
a szót használta. Hauser Sára persze ráharapott, jaj de jó, mintha önmagában bármiféle 
emberi lét az olyan hű de kurva örömteli lenne, meg hogy hány éves. Öt, bökte ki. Sehány 
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éves gyereket nem ismert, leszámítva a fölötte lakó kis szörnyeteget, közelebbről legutóbb 
saját magát, de azt már jobbára elfelejtette. Arra emlékezett, hogy valami négy-öt évesen, 
magától megtanult olvasni. Ez nagyon tetszett a Hauser Sárának, már hogy az unokaöcs-
csére vonatkoztatva. Még gondolta is, most szépen elbaszta, mert ha mindjárt a saját gye-
rekkorról kell édelegni, van rá esély, akkor többet nem sütheti el, pedig a Hauser Sára biz-
tos szívesebben vágatná gerincre magát, ha tudná, hogy ő olvasott négy- vagy ötévesen, 
nem a kitalált unokaöccse.

Közben egész belerázódott. Mármint a szociodologba. Fülledt meleg volt, a semmiből 
szédültek be az agyába az ötletek. A könyvé például, amelyet persze hogy nem ismerhet 
a Hau ser Sára, ha egyszer most írja.

Komolyan, kérdezte Hauser Sára. És miről ?
Hát, mondta, sok mindenről. Elhallgatott. Hauser Sára várakozón nézett rá. Közben 

az italába szürcsölt. Ajka O-vá kerekedett a szívószál körül. Nyelt egyet. Próbált valami 
másra gondolni, Bardi Bandi szennyes zoknijára, a múlt héten kidobásra került, közel fél-
évesnek saccolható babgulyásra. Porontyok szétfosott pelenkájára.

Hogy nagy fosban van az ország, mondta. Főleg arról.
Hauser Sára szomorkásan nevetett. Mindannyian ez ellen harcolunk.
Én nem harcolok, mondta, én csak gondolkodok, hogy mondjon végre valami rész-

ben igazat is.
Ezen nagyon megindult a Hauser Sára a szólásszabadsággal meg azzal, hogy a gondo-

lat az ő utolsó fegyverük. Egy ponton ki is kapcsolt, tényleg kedves csaj volt, csak annyit 
jött ilyen elvont szarokkal. Ő néha bevakkantott dolgokat, hogy ez milyen fontos meg 
az milyen fontos. Valamit a hátrányos helyzetűekről is, ezt mondjuk telibe találta. Köz-
ben eszébe jutott, ő vajon annak számít-e, vagy ahhoz még kevesebbet kéne keresni, buzi-
nak vagy nyomoréknak lenni, és hogy díjazta volna, ha tizennyolc éves korában vele fog-
lalkoznak az ilyen hausersára-félék a cigány kis pondrók meg nyáladzó drogosok helyett. 
Vagy akár most. Az például miért nem járhatna szociális alapon, hogy néha megköpülik 
az embert. Nem fizet érte, nem bohóckodik érte. Egyfajta segély. Többször felmerült ben-
ne, hogy az egésznek semmi értelme. Mire végre-valahára berakhatná, annyira lefáradna 
ettől az egésztől, amit össze kell hordania, hogy megdöngetné a Hauser Sárát, és paff, ki-
dőlne. Lehet, hogy meg se tudná baszni rendesen.

És akkor még elkezdi a Hauser Sára, hogy lesz holnap egy tüntetés, biztos tudja. Ha van 
kedve, csatlakozhatna, néhány emberrel már megbeszélte. Melyik is, kérdezte, miközben 
arra gondolt, hogy ezeknek a művelt geciknek mitől van ennyi idejük tüntetésekre járni. 
Hauser Sára bólogatott, jogos, a Független Iskolákat tüntetésére sajnos nem tud elmenni, 
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mert egy kedves barátjának lesz előadása az intermedikalitásról, eszméletlen érdekes. Szó-
val a Gellért-hegyi fákért szervezett tüntetésre értette.

Ja, mondta. Arra gondolt, hogy még soha életében nem járt a Gellért-hegyen. Nem is 
nagyon tervezte.

Mintha célul tűzték volna ki, hogy minél több fát irtsanak ki Budapesten, mondta 
Hau ser Sára. A fejét csóválta. Követte a példáját, ő is a fejét csóválta. Csóválták a fejüket.

Felvetődött benne, hogy mi lenne, ha mire a baszásig jutnának, már fel se bírná állíta-
ni, de a Hauser Sára pont előrehajolt a fák miatti hevület okán, és az aprócska csöcse tö-
kéletes formája meggyőzte, hogy nem futamodhat meg ilyen könnyedén.

Ja, mondta, minden nekikeseredett baszódühét a fakérdésre összpontosítva, lángszóró-
val kéne kiirtani az összes kurva fagyilkost.

Hauser Sára kényszeredetten nevetett. Ő, mondjuk, az erőszakra nem tartja helyes meg-
oldásnak erőszakkal válaszolni. Ha ők nem őrzik meg a hidegvérüket, akkor elvesztik az 
egyetlen utolsó fegyverüket is.

Hidegvérrel is lehet lángszórózni, röhintett szárazan. Eszébe jutott, hogy az előbb még 
a gondolat volt az utolsó fegyverük. Hauser Sára erre már egyáltalán nem nevetett. Vicc 
volt, tette hozzá. Neki speciel tetszett. Hauser Sára azt mondta, ne haragudjon, de ő a sza-
vak használatára nagyon kényes. Arra gondolt, hogy a szavak használatára ő is eléggé ké-
nyes, még egy porontyozás, és egy kortyot sem iszik többet a szódából. Hauser Sára azt 
mondta, hogy mindig minden a szavakkal kezdődik. Először mindig a szavak devalválód-
nak, aztán az emberélet. Tényleg ne haragudjon, végül is alig ismerik egymást, de ő min-
dig mindenkire rászól, aki olyanokat mond, hogy bár követnének el merényletet a mi-
niszterelnök ellen, vagy törjön ki forradalom, mert itt más már nem segít, csak a vérontás, 
nem, ő ezt nem fogadja el, akkor se, ha az ilyen emberek jót akarnak, és nem gondolják 
végig, micsoda veszélyt rejtenek a szavaik. A végső megoldás, az is csak egy kifejezés volt, 
milyen ártatlan, milyen megnyugtató. Milyen nyugodtan lehetett a használatával máglyá-
ra küldeni ártatlanok millióit.

Bólogatott. A fasza holtan hevert a nadrágjában. A maradék másfél óra úgy telt, ahogy. 
Kértek még egy kört, ő szódát, Hauser Sára valami lónyálat. Hauser Sára mosolygott, va-
lószínűleg inkább az emberiségnek, mint neki címezve. Néha arra gondolt, talán mégis 
neki. Többnyire azonban arra, hogy a kurva Hauser Sára, ha tehetné, egyetlen emberba-
ráti mosolyával elgázosíttatná, savba mártatná, főbe lövetné őt, egy kivágott Gellért-hegyi 
fát nem adna az életéért. És nem is ezzel volt a baj, ebben a Hauser Sárának igaza lehetett.

Aztán véget ért. Hauser Sára puszit adott, azt mondta, örül, hogy megismerhette, és 
legközelebb folytatják. Üres tekintettel bámult Hauser Sára után, ahogy a biciklijére pat-
tant, éppolyan frissen, mint amikor leszállt róla, és elkarikázott. Izmos segge ütemesen 
mozgott a sortban.

Égett a gyomra a  szódába karikázott citrom levétől. Ki kellett volna piszkálni. Arra 
gondolt, ez vajon már az öregedés jele, és hogy savcsökkentőt vegyen-e, vagy majonézes 
krumplisalátát.   
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