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I deje. Ideje. Ideje. Nem várhatok vele. Helyre kell állítani ezt az épületet. Hámlik, 
porladozik, rohad szét valamennyi fala. Az utcai, az udvari, a hátsó sori. Legkormo-
sabb a homlokzat. Ha egy madár hozzásúrlódik, lecsap az első pocsolyába tisztálkod-

ni. Meleg időben a rátelepülő legyek sem bírják sokáig. Minden részletében látják a szuty-
kot, próbálják hátsó lábukkal átlátszó szárnyukról lepiszkálni, gurgula szemükbe kiül az 
undor. Nehéz az ilyesmit túllicitálni. Azt viszont nem lehet szó nélkül hagyni, hogy az ut-
cában rókázó részegek éppen erre a felületre borítják gyomruk tartalmát, s az éjszaka or-
vul kakkolók is épp ide rondítanak, holott rondíthatnának bármelyik falra a szomszédság-
ban, de nem, nem, be kell látni, hogy az ürülék mágnese lett a szóban forgó fal, s így ma-
guk a szavak sem ússzák meg tisztán. S akkor még nem is említettem a tömény húgysza-
got, beveszi magát az erre járókelők ruhájába, minekutána megszűnik a különbség a gon-
dozatlan büdösek és a példásan szappanillatúak között.

Igaz, ami igaz, én rittyentettem ide e rusnya házat, s azt sem tagadhatom, hogy nem 
ilyet akartam. Melléfogtam, vannak az embernek balkezes napjai. Nem végzetes, persze. 
Azt írok, amit akarok, és hely is van elég. Azt se bánom, hogy megdolgozom érte. A hom-
lokzattal kezdem, az a legsürgősebb, a külalakot az határozza meg. Generálvakolás min-
denképpen szükséges, ahhoz pedig előbb részletesen fel kell térképezni a fal állapotát, az 
omlások, repedések, beázások méreteit. Vagyis nem úszhatom meg a tetőszerkezetig emel-
kedő állványozást. Szerencsére ma már forgó, fix, és toldó bilincsek, valamint szemes csa-
varral merevített kikötőhorog segítségével alucsövekből időveszteség nélkül fel lehet húzni 
a kívánt magasságot, olyat mégpedig, amely sima és tagolt felülethez egyaránt felhasznál-
ható. Még egyszerűbb lenne guruló állványzatot bérelni, csakhogy annak a szilárd dúco-
lásúval ellentétben az egyensúlyát erősebb széllökések veszélyeztetik, sőt éjjeli őrök távol-
létében garázda sihederek akár az egészet a szomszéd utcába tolhatják. A bírságot viszont 
reám vetnék ki. Stabilitás kell, s  a büntetés pénzét inkább a nagyobb teljesítő képessé-
gű betonkeverő gépre, mázsás terhelésű gyorsfelvonóra költöm, nem is szólva arról, hogy 
a csúszástól védő fémterítésen veszélytelenebbül lehet közlekedni, mint a deszkapallókon, 
és arról sem, hogy hatósági előírás szerint az építkező köteles alkalmazottainak hólyag- és 
bélürítéshez műanyag euro fülkét, kétszázharminc literes vizeletgyűjtő tartályt és hasonló 
köbtartalmú, szellőzőnyílással ellátott vegytankot rendelkezésére bocsájtani, melynek el-
mulasztása szintén költséges büntetés kiszabását vonná maga után.

K A R Á T S O N  E N D R E n o v e l l a
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Az ember piszkít akkor is, ha tisztít. Tanúskodik erről a földrengésszerű robajjal műkö-
dő sitt csúszda vagy a gejzír hangon sivító ipari magasnyomású Kärcher falmosó, amely 
porlasztott kőlepedéket fröcsköl a közelében haladókra. No, meg munkaruhára, ember-
bőrre merevítőn tapadó betonsár sem kutya a keverőgép közelében. Nyilvánvaló, hogy 
egymagában a közönséges kezeslábas nem nyújt elég védelmet a tatarozóknak : műanyag 
sisak, tűzálló kesztyű, dróthálós szemüveg nélkül manapság munkást egyetlen vállalko-
zó sem eresztene fel az állványokra. A süketüléstől is óvni kellene őket, s a füldugó kivá-
lóan meg is felelne erre a célra, csak, sajnos, a füldugós melósok nem hallják meg az oda-
lentről rikoltott utasítást. Ilyenformán a munkavezetőnek kell eldöntenie, hogy rekedtre 
ordítozza magát, vagy feltornázza magát fellépőn, hágcsón, netalán férfiasan húzódzkod-
va, kitéve magát annak a veszélynek, hogy a melós közben magától is elvégzi a feladatot, 
s akkor mire volt jó a nyaktörő erőfeszítés.

Ami engem illet, ilyen ügyben kényesnek tartom a döntéshozatalt. Mert a munkások 
pofákat vágnak akkor is, ha üvöltve kapják az utasítást, és akkor is, ha a főnök közéjük 
tolakodik, vagyis a körmükre közvetlen közelből néz. Cselhez kell folyamodnom. A reg-
geli eligazításnál kiosztom a feladatokat, majd közlöm velük, hogy egy másik építkezés-
nél kell felügyelnem, de van ott egy jó emberem, akiben megbízom, ő jön helyettesíte-
ni. Bízzanak meg Jocóban. Ha van valami hézag, őt kérdezzék, ő majd áttelefonál nekem. 
Ja, igen, viselkedjenek tisztességesen, nehogy panaszt halljak a lakóktól, és ne is bámész-
kodjanak az ablakoknál. Ezzel rájuk bízom a feladat elvégzését. Senki se fog rám ismerni 
parókásan – én kopaszodó vörös vagyok, a vendéghaj pedig bozontos barna lesz – és ko-
pott, olajos overallban fogok érkezni, amilyet a Retyezátiak viselnek. Senki nem fog irigy-
kedni rám, bevándorló segédmunkás leszek a saját szövegemben. Nem hétköznapi státus. 
A tetejébe teljhatalmú. Igazában ez mindig így van. Csak sokan visszaélnek vele. Azon le-
szek, hogy én ne. Ígérem.

Úgy intézem, hogy már az állvány felhúzása után érkezzek. K-val, hogy elkerüljem az 
irodalmiaskodás gyanúját. A hatodik emeleti magasságban, vagyis legfelül négy szaki tar-
tózkodik. A Sanya, aki a szórópisztollyal lövell, a Jaki, aki a robbanómotoros pumpaegy-
ség működését igazgatja, a Lufi, aki biztosítja a víz- és az üzemanyag-ellátás folyamatos-
ságát, s Kukonya, aki ügyel arra, hogy se víz, se törmelék, se a szaktársak ne hulljanak az 
utcai járókelők fejére. Rólam azt tudják, hogy a fegyelmező összehangolás mindenese va-
gyok : egyfajta spicli. Már csak ezért is bizalomgerjesztéssel érkezem. Rájuk kacsintva. Per-
sze összekacsintásról nincs szó, azt ki kell érdemelnem, de kezdeti kedvcsinálónak nem 
vagyok rossz, úgy érzem. Megkérdem, kinek lenne kedve rágyújtani, mert annak a helyé-
re szívesen beállok, amíg ő lent rontja a tüdejét. Bajtársias az ajánlat, ám egyben rosszal-
ló. Csapdától tartanak, úgy foglalatoskodnak, mintha nem hallották volna. Mert én épp 
most rontottam, teszem hozzá. És megtoldom :

– Sajnos, itt fenn nem lehet, pedig de sze-
retnék slukkolni kukkolás közben.

– Az király lenne – vigyorodik el Jaki, és 
rövidesen a többiek is amondók.

– És slukkolás nélkül mi kéne, milyen lát-
nivaló ?

Kitör a röhögés :
– Pornó, persze, hogy pornó. Mért, ne-

ked más kéne ?
– És milyen pornó lenne jó ? Milyen itt 

a kínálat ?
– Elég hitvány – értékel Lufi, aki peremvá-

rosból bedolgozó kőműves. Elmondja, hogy 
ő bizony kanos, türelmetlenül kanos, már 
reggelizés közben megdugja a  kertben ne-
velt kendermagosát, s  itt aztán látványban 
sok öröme nincs, mert a lakók alig vannak 
otthon, vagy dolgoznak, vagy menekülnek 
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a tatarozás ricsajától. Különben is ő ter-
mészetbarát, a szabadtéri mutatványokat 
bírja, egyszer járt külföldön, egy híres ál-
latkertben a medvék vermében két mac-
kó kúrt fergetegesen, s körbe a korlátok 
mögött a sok néző, mind zöld, magánkí-
vül biztatta őket, az egyik még az ernyő-
jét is, egy zöldet, ledobta hozzájuk bíz-
tatásul, de ezt már csak a numera után 
vették észre. A nőstény akkor miszlikbe 
tördelte, amit a  zöldek, köztük ő is el-
ismerő ujjongással fogadtak. Hogy íme, 
sikerült kifejezésre juttatniuk a medve 
iránti érzelmeiket, s  ezeket a  tányértal-
pú tüstént viszonozta. Ígéretnek tekin-
tették várható elmélyültebb beszélgetés-
re. Ő személy szerint pásztorórát is el tu-
dott képzelni, s előre élvezte a dús bun-
da sörtés közelségét.

– Hű, de parázna dög vagy, te Lufi – 
így hozzá Kukonya láthatóan irigykedve. 
– Medvét hoznál az állványzatra. Táncol-
tatnád, az kéne ?

– Miért ne ? Ha nincs más pornó.
– Aki keres, az talál – gúnyolódik 

Kukonya. – Az ott mi, odaát ?
Szemközt, az utca másik oldalán, nyi-

tott konyhaablakban sárgarépát pucol 
egy menyecske ügyesen mozgatva a zöld-
séghámozóját.

– Neked az pornó ? – hökken meg Lufi. – Hiszen az ennivaló.
– Van ennivaló pornó is – rázza meg szórópisztolyát Sanya. De hiába rázza, Lufi csak 

a répát látja, amint dinsztelve fogja köríteni a főtt marhahúst. Vita kerekedik a felfogás kü-
lönbségből, melynek során a motoros Jaki földhözragadt pornópártinak minősíti a zöldeket.

Elégedetten hallgatom őket : nem sandítanak felém gyanakodva, és alig jelentek meg az 
állványon, máris éreztetik, hogy önálló véleményt adok a szájukba. S ha már így van, nép-
szerűségre is törekszem. Az tud dolgoztatni, akiről elhiszik, hogy a kedvükben jár. Vagyis, 
hogy lógáson jár a feje. Annál az ablaknál, ahol Sanya a falat mossa, gyorsan az üveg mö-
götti szobára hívom fel figyelmüket, ahol két gyerek rajzfilmet néz a tévében. Csak lopva 
nézzék ők is, nehogy megijesszék a kicsikéket.

Zaci néni guggol az örökzöld fűben. Gilisztát keres a  férjének, aki horgászni készül. 
Megragad egyet, melynek épp csak a csücske látható. Lassan, érzéssel, húzogatja. A gilisz-
ta nem ellenkezik, hagyja magát cibálni. Egyre hosszabb. És még mindig nincs vége. Ki-
csit vastagodik azért, de továbbra is feketés rózsaszínű. Zaci néni meghökken. „Laci, gye-
re már, még ilyen hosszút sose láttam !” Laci is húzza. Egyszer csak a felesége felsikolt. „Ne 
húzd ! Fáj !” Feldől a guggoló asszony, és Laci a lába között látja, amit lát.

Cérnahangon ujjonganak, tapsikolnak a kicsikék. Én is mutatom, hogy jól szórako-
zom. Nem úgy az én igényes társaságom. Fanyalognak ezek a fenegyerekek, hogy pornó-
nak ugyan pornó, amit látnak, de nincs benne öröm. Akkor már inkább vissza a falmo-
sáshoz. Ráadásul csalódásában Kukonya leejtett egy vödröt az utcára, és most nekem kell 
közbelépnem a közlekedők védelmének érdekében. Kukonyát leküldöm a vödörért, hogy 
ha esetleg valaki megsérült, legalább a bűnjel tűnjön el. A másik hárommal pedig nekiál-
lok kisebb szélességű, konzolos védőtető kialakításának. Rögzítés végett le kell másznom 
egy emelettel lejjebb. Magammal viszem Sanyát : ő a legügyesebb, ő a legfelvilágosultabb. 
Miközben a tartóelemeket hurkoljuk, mutatom neki, hogy ezen a soron igenis van élet, 
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csak alaposan elfüggönyözték az ablakokat. Azt hiszem azért, mert itt egy kupleráj műkö-
dik, ennek szüksége van a homályra. Ha a karnis és az ablakkeret közti résen be tud lesni, 
valamit azért láthat a fizetős pornóból. Kérem, hogy közölje velem is érdekesebb megfi-
gyeléseit. Nehogy rajtakapják, közben azért a konzolokkal bíbelődjön.

Elég lassan tanul bele, hogy egyik szemével a védőtetőre fölfelé, másik szemével a füg-
göny réseibe lefelé célozzon. Öt percbe is beletelelik, amíg hírt ad egy testi görbületről, 
ami lehet vádli, segg vagy csöcs. Helyesbítenie kell, mert a görbület egy kopasz, kövér fe-
jé, amely lehet a főnöké vagy egy kuncsafté. Észrevétlenül megnövelem a rést. Kiderül, 
hogy egy szmokingos krupiéról van szó, akinél a nyerőszámosok soron kívül mehetnek 
szobára, akkor is, ha egy előző nyerő már benn van. De mi van a szobában ? Ki van a szo-
bában ? Csak egy széles, üres ágy látható bordóbársonnyal leterítve. Biztos ingyenélők jön-
nek ilyenkor délelőtt munkanapon.

– Más bútor nincs ?
– Két zsöllyefotel, szintén vörös huzatú. Egy metszett tükör s egy tusoló fülke. No, meg 

egy éjjeli szekrény, rajta egy doboz jó minőségű koton és egy illusztrált Káma-Szutra.
– Nő ?
– Mondom, hogy sehol. De várj csak. Nyílik az ajtó. Egy overallos faszi.
– Vízvezeték-szerelő ?
– Óvatosan lép, valósággal lopakodik.
– Mit csinál ?
– Körbejárja a szobát. Megnyomogatja az ágyat. Leolvassa a koton márkáját. Félrehúz-

za a tusoló függönyét. Belenéz a tükörbe. Az ajtó felé fordul.
– Jön be valaki ? Biztos a nő.
– Tévedsz. Egy másik overallos óvakodik be. Meghökkenve nézi a bennlevőt. Az is meg-

hökkenve bámul vissza.
Maga Sanya is elképed.
– Hű, badmeg, árulás. Figyuzz te is be !
Figyuzok és látom Lufit és Jakit. Sanya szerint Jaki érkezett elsőnek.

– Neki már a neve is rossz ómen – mon-
dom oda se figyelve, hogy túl választékosan 
fejezem ki magamat. De Sanyát leköti a vá-
ratlan látvány s a méltatlankodás.

– Milyen kurvák. Otthagyták a munkát.
– Otthagyni otthagyták, de nem kurvák, 

hanem kliensek. Lássuk, milyen lesz a par-
ti. Milyen lesz a nő.

Várunk. Ők is várnak. Összebeszéltek ? 
Úgy fest, hogy nem. Fizettek ? A krupié mit 
sem sejtve gördíti golyóbisát. Ha nem fi-
zettek, akkor belógtak. Akkor mégis össze-
beszéltek. Csak másra számítottak. Egyelő-
re várnak. Sanya szerint nem tudják, mité-
vők legyenek. „Micsinájanak”, hogy pon-
tosan idézzem. Ülnek a két zsöllyefotelben 
lesütött szemmel. Ahogy múlik az idő, ki-
csit nevetségesen. Nő, sem egy, se több, se-
hol. Egymással pedig nem tudnak mit kez-
deni. És persze bemelegedéshez sincs érke-
zésük. Egyszerűen nem melegek. Kínosan 
pillognak, s egyszer csak Sanya megbök : – 
Te Jocó, a Jaki látja, hogy látjuk.

Négy vegyes érzésű szempár mered egy-
másra. A mienk a munkaerkölcs lábbal tip-
rását kárhoztatja, az övék a kémkedést. De 
valamennyiben ott az elmaradt pornó fáj-
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lalása, a végignézettben a vérbőség hiánya. Ejnye, valami hézag van itt. Torpan 
a lendület. Meghasonlunk.

Ekkorra ér vissza Kukonya a vödörrel, melybe egy ismeretlen személy belepösölt 
odalent. Kutyafuttában, de azért bőségesen, habosan. Méltóan ehhez a mocskos, min-
den álmodozásra fittyet hányó épülethez. Klityó ez, olyan, mint a róla szóló történet.

Nehogy pártütés, meddő perlekedés szülessen az elterjengő undorból, közpor-
nóra vezérlő jelszavakat mormolok mintegy magam elé, úgy azért, hogy a többi-
ek is meghallják.

– Aki nem dolgozik, ne is pornózzon ! Egységben a pornó !
Megkérem Kukonyát, vigye le a vödröt és ürítse tartalmát vizeletgyűjtőbe. Az-

tán jöjjön vissza a negyedik emeletre, mi majd ott dolgozunk szépen mind az öten 
együtt. Mozgolódik egy hátsógondolatom, de egyelőre azon vagyok, hogy a pisz-
toly szórjon, a robbanómotor pumpáljon a víz- s az üzemanyag-ellátás folyama-
tosságával. Haladunk is. Kicsit komoran, aztán egyre komorabban, hiszen por-
nónélküli munkát végeznek. Már az utolsó két ablakmélyedésnél tartunk, mikor 
visszaér Kukonya, és vihogva közli, hogy érkezik az utánpótlás. Egy kasa spinkó 
és egy szőrös csávó fordult be az épületbe.

– Nyomjátok akkor, rögtön jön a jutalom.
Úgy nyomják lelkesen, mintha észre se vennék, amit látnak. Mintha észre se 

vennék, hogy azok ketten egymásnak esnek, mihelyt a kicsiny lakásba belépnek. 
Tépik le egymásról a ruhát, nem gondolják, tépik, és markolásszák egymás pornó 
szempontból szájba vehető testrészeit. És nyalják-falják, harapdálják, ordítva, si-
kítva marcangolják egymás selymes, ruganyos bőrét. És ahol van, a szőreiket is te-
nyérrel, ujjbeggyel, körömmel borzolják, és mivel a csávónak jóval dúsabb, ő las-
san olyan, mint egy gépi autómosó, mely hosszában és széltében kefél.

Sanya begerjed, szinte trappol a fémterítésen, úgy kell lefogni, nehogy odabent 
felfigyeljenek rá. Így is rázza a pisztolyt minden irányba, s egy másodperc alatt 
csuromvizesek leszünk. A váratlan zuhé eltereli figyelmünket az ablakról, s ami-
kor végre megint belesünk, már bejött egy pörge kalapos ficsúr és láthatóan meg-
hökken a szertelen tépázáson.

– Ki ez ? – hökken meg Kukonya, aki csak a csávót látta odalent, a ficsurat nem. 
Azon tépelődik, hogy vajon melyik is a férj. Mondom neki, nézze, van-e jegygyű-
rűje, én is csak abból következtetek. Mindannyian fixáljuk, de gyűrűt ujján nem 
látunk, viszont a másikén sem. Sőt a nő gyűrűsujja is csupasz. Ráadásul egyik fér-
fi sem idősebb a másiknál, mindkettő aránylag jóképű, nem pohos, nem is olyan 
elfásult, aki hirtelen ráébredne valami alattomos árulásra. Legfeljebb az új vendég 
szőrzete némileg ritkásabb és göndörebb, mint a szoba közepén a nővel tépázódóé. 
A ritkább és göndörebb szőrzet azért hiteles állítás, mert a tulajdonosa egykettőre 
letépi magáról az öltönyét, kalapját meg ügyesen felpenderíti a fogasra.

– Itt a pornó – ujjong fel Jaki. Alig bírom akadályozni, hogy odanyomja mohó 
pofáját az ablakhoz. Látnivaló van így is. A pár ugyanis abbahagyja a tépázást, és 
megindul meztelenül a szomszéd szobába, az új meztelen kíséretében.

– Szaktársaim az ígérkező partit a jó munkáért elnyert jutalomként nyugtázzák. 
Vigyáznom kell, nehogy észrevegyék, hogy markomba nevetek. Mert nem akár-
milyen a meglepetés. Nádpálca jelenik meg a két hím kezében, magasra emelt 
nádpálca, mely lecsap a felhevült nőszemély fenekére. Nem egészen egyszerre, de 
ugyanolyan magasról csap le megint mindkettő ugyanoda, folyamatosan. A nő, aki 
nem számított páholásra, feljajdul, ficánkol, megpróbál ráülni a tángált testrész-
re, mely egy-kettőre vörösödik. Felrántja azonban hol az egyik, hol a másik verő, 
és botozzák ugyanott hevesen, áldozatuk számára keservesen. Egyhangú munka : 
várom, hogy ki fog először ráunni. Hát a lelkiismeretes üzemanyag-adogatóban, 
a Lufiban támad fel a rossz érzés.

– Hogy nem szégyellik magukat. Ketten egy ellen.
Azok ott benn egyáltalán nem szégyellik magukat, és láthatóan élvezik a túle-

rejüket.
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– Egy védtelen nőt – háborog Kukonya is.
A pontosan célzó Sanya mondja ki a mozgósító szót.
– Ez biz’a nem pornó. – Egyből a többiek is azt kifogásolják, hogy nem azt kap-

ják, amit várnak. Nekibőszülve zörgetik az ablakot.
– Hagyják abba. Dugjanak békében.
Nem is tudják, hogy miért kap ki a nő, csak a jussukat követelik. És összhan-

got a látványban – ezek a túlérzékeny laklik. Ha nem ügyelek, felháborodásuk-
ban rátörik az ablakot a bentiekre : olyat tesznek, amit tilos a tatarozóknak. Nó-
gatom őket, hogy tatarozzunk arrébb. Bent megzavarodva abbahagyják, észrevé-
ve kint a viharos közönséget. De mi már messze járunk, az állványzat végén. Úgy 
vélem, most, hogy lekászálódunk a harmadik emeletre, hiánypótlóként betekin-
tést nyerhetnek az összhang látványába. Pornóra hangolva.

Elég poros ablak körül kezdünk tevékenykedni, a piszok illik az épülethez, csak 
helyenként enged belátást, és a szemközti épület tömege is növeli a homályt. Mire 
a tekintet itt eligazodik, váratlanul gazdagon berendezett irodában nézhet szét. Már 
ami a Regency stílű mahagóni íróasztalt, rugalmas bőrpamlagot és süppedő bőr-
karosszékeket illeti, hozzá egy termetes asszonyság szárnyas szobrát, melynek ara-
nyozott mellét páncéling juttatja érvényre, húsosan kígyózó karja pedig, ha a vil-
lany be van kapcsolva, a fényt foltosan szűrő, pergament-lámpaernyőt tart. Egy-
előre nincsen bekapcsolva, de azért a tekintet, mind az ötünké, észreveheti, hogy 
a kényelmes gondozottság könyveket keretez. Válogatott köteteteket, melyekhez 
nem tartozik zsúfolt gyűjtemény, mint amilyen rendezetten sorakozik neves jogász, 
illetve jómódú betegeket vonzó szakorvos tékájában, vagy rendetlenül halmozódik 
tanárok polcain torlódó észjárásukat testesítve. Kis mennyiségű, finom hártyába 
kötött olvasmányokról van szó, melyet gyakran vesz kézbe az olvasójuk el-elgon-
dolkodva pörgetve lapjaikat. Pap lesz ez, vagy bölcselő, netalán bölcselő lelkipásztor.

Persze ez az elvont csendélet nem ígér olyasmit, ami a szakikat izgatná.
– A látszat csal – suttogom, mintha magamat bátorítanám. – A hit is lehet kéjes.
Nem különösen ígéretes figura lép be. Ábrázata petyhüdt és írósan túrószínű, 

rosszul tartja magát, hangja olyan kásás lehet, mint a tekintete, melyet karikák ár-
nyékolnak.

– Lehetni lehet – válaszolja gúnyosan Jaki, s mint akit a továbbiak nem érde-
kelnek, beindítja robbanómotoros pumpaegységét. A benti szereplő is beindítja 
a maga jelenetét. Aránylag frissen, ahogy munkanap kezdetén szokásos az írástu-
dóknál, kiválaszt egyet az asztalon heverő könyvekből és süpped vele a bőrfotelbe. 
Magas nyakú celofángalléros zakót visel, foglakozásához illőt, és hozzá fűzöld pi-
zsamanadrágot. Talán még nem is mosakodott, és láthatóan nem borotválkozott. 
Sanya próbálja kibetűzni a könyv címét, majd sikertelen igyekezetét tréfával üti el :

– Kotonba van kötve, nem átlátszó.
A benti olvasó megáll egy passzusnál, s a kiszemelt szöveget hangosan, vagy leg-

alábbis félhangosan olvassa, esetleg suttogja. Kintről mindezt némafilmként lehet 
csak követni. Kukonya veszi észre, hogy az olvasás nem folyamatos, mert a kleri-
kus, ő így nevezi, tekintetével nem mindig a sorokat követi, hanem révedezik, fő-
leg a lámpát tartó, szárnyas asszonyság irányába, ajka viszont megállás nélkül mo-
zog. Szóval, hogy kívülről tudja, ami a nyomtatásban áll. Más szóval ismétel. És 
hogy az ismétlés lelki rúgókat hoz működébe. Elevenedik a petyhüdt arc, és áhí-
tat ömlik el rajta. A magasztos érzés pedig felgyorsítja az ajkak mozgását, egyút-
tal színezi és fényezi ezeket.

– Nézzünk csak oda – vihogja el magát Jaki.
Hívő ez az ember, az látszik. Bal kezébe veszi a könyvet, jobbjával kipakolja 

a faszát, s a könyvvel kialakított, mormoló kapcsolatát meg nem szakítva, neki-
lát e terebélyes ivarszerv megdolgozásának. Húzza és vonja látható gyönyörűség-
gel. A fasz kiáltó vörösen meredezik a zöld pizsamanadrágból. Egyébként semmi 
más nem harsány ott : a fehér ujjak békés munkája párhuzamos az írott sorok sze-
líd lüktetésével. Vajon mi ez a mű, mely kikelti az összhang jelenlétét ?
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– Vajon mi a  pornó eme szent 
írásban ? – veti fel Sanya, akit a lát-
vány bölcselő kedvre hangol.

– Ha-ha – nyilatkozik Lufi min-
den bővebb fogalmazástól elzár-
kózva.

– Ez a hittankönyvek titka – re-
zeg be Kukonya.

Jaki viszont nem enged anyagel-
vűségéből, amit lát, azt nevezi meg :

– A  Tőkéről van itt szó. Biz-
tos az ígéret benne a pornó. Hogy 
előbb-utóbb minden jó lesz. Csak 
hinni kell és meglesz az összhang. 
Szorgos munka árán, tartós imád-
ság közepette.

A  fasz elsül. Belefröcsköl a  nyi-
tott könyvbe.

– Nesze semmi, fogd meg jól – nyilatkozik Lufi lenézően.
– Itt az összhang, fuss el véle – helyesbíti Sanya gúnyosan.
A petyhüdt arcú folytatja memoriterét. Nem pakolja vissza a munkaeszközt, kásás te-

kintetét a lámpát tartó, páncélinges szobron nyugtatja.
A szakik meg őrá meresztik szemüket megütközve, el is szontyolodva és mégis kíváncsian.
– Újrakezdi hamarosan – bizakodik Kukonya és letelepszik az állványra. A másik há-

rom mellékuporodik.
Megriadok. Jövőképük már van, de a munka nem halad. Ha így folytatják, mi lesz ez-

zel a szurtos, kormos, leprás, alapjaiban többszörösen lepisált épülettel ? Ráadásul a szem-
közti házból megbotránkoztató a rálátás erre a pornós semmittevésre. Még majd tárcsáz-
za onnan valaki az erkölcsrendészetet. Felelősségérzetem is riadozik, hiszen én rittyentet-
tem ide ezt a rondaságot.

Jocó tehát odamegy a kukkoló szakikhoz, és felfedi nekik aggályát a szemközti rálátást 
illetően. Azt mondja nekik selmásan :

– Gugulnék én is összhangban veletek, csak előbb jó volna rejteni és fedni magunkat.
És kifejti nekik a megoldást. Egy hatalmas kültéri reklámponyváról van szó, amellyel 

teljesen beborítják a homlokzaton emelt állványzatot. Ő pedig, Jocó, szerkeszt erre egy 
ugyanolyan méretű fotógrafikát magáról az állványzatról, amelyen Sanya, Lufi, Kukonya, 
Jaki és Jocó képmása szorgoskodik az épület tatarozásán. Hallani lehet majd napi nyolc 
órán át az ipari magasnyomású Kärcher falmosó sivítását DVD-ről, mely megtakarítja 
a robbanómotoros pumpaegység üzemanyag-fogyasztását.

Fölösleges részletezni a roppant PVC molinó beszerzését és felaggatását, nem tettem ezt 
a szennyezett épület idetelepítésekor sem. Elég annyit tudatni, hogy a valóságos Sanya, Lu-
fi, Kukonya, Jaki és Jocó most már háborítatlanul és időtől függetlenül várja, hogy a po-
ros ablak mögött az ő zöld pizsamanadrágjában mormoló hívő ismét felállítsa az össz-
hang jövőképét.   
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