
Belvárosi duplaablak

A duplaablak két üvegtáblája, a belső, a kis repedéssel, melynek
keletkezése körülményeire már senki nem emlékezett, na meg a
külső, a kissé mindig poros, úgy élt egymás mellett, mint az ikrek.
Egy műhelyből származtak, egyszerre illesztették őket a keretbe, s
egy feladatot láttak el évtizedek óta, nevezetesen, teret nyitottak egy
valaha patinás, mára ódon belvárosi bérház ötödik emeleti lakásából
a külvilágra, egyidejűleg kizárták onnan a lármásan nyüzsgő, kinti
világot.

Amellett, hogy csendben elvoltak, az üvegtáblák időnként – a
külső szemlélő számára észrevehetetlenül – szóba is elegyedtek egy-
mással. A belső tábla aprólékosan elmesélte, mi újság a tágas, magas
belterű, régies bútorokkal berendezett lakásban éldegélő két öreg-
gel, a külső pedig hitelesen tudósított az utca mindennapjairól.

A lakásbelső már régóta ismert volt az elbeszélésekből, a dupla-
ablak külső tagja is tudta, hogy a kiszáradt, recsegő parkettát színte-
lenre fakult, kopott perzsaszőnyegek borítják, a falak sem a piszoktól,
az eltelt időtől váltak szürkévé, a sötét, fényüket vesztett bútorok
eresztékei nyikorognak, s a pohárszékben mára csak a megfogyatko-
zott számú bögrék és tálak díszelegtek. Ez évek óta nem változott.
Szívet szorítóan változott azonban e falak között lélegző élet. A két
öreg gyertyája napról napra, egyre jobban pislákolt.

Így, túl a nyolcvanon, mindketten korán ébredtek, számukra már
hosszú volt az éjszaka, alig várták, hogy megvirradjon. Az asszony
volt a frissebb, óvatosan kászálódott az ágymelegből, s kióvakodott
a hideg konyhába, hogy feltegye a kávénak valót, életük utolsó meg-
maradt luxusát. A kávét kevés tejjel, még több vízzel feleresztette, s
mellé tette a karéj szikkadt kenyeret. Aztán bement az öregért. Az
embere már alig élt. Testi ereje rég elhagyta őt, az érszűkület min-
denét behálózta. Nem tudott egyedül járni, ezért a nő átkarolta, s
együtt lépegettek csendesen az étkezőbe. Az asszony kisebb dara-
bokra tördelte a kenyeret, bögrébe rakta, megkavarta, és segített az
öreg szájába kanalazni. Csendben szürcsöltek, eddegéltek. Egy-egy
szó hangzott csak el közöttük: Tudtál aludni? Keveset. Kérsz még
kávét? Köszönöm. Aztán nagyokat hallgattak.

Az asszony feltámogatta az öregurat, áttipegett vele a tágasabb
nappaliba. Odavezette a kényelmes fotelhoz, leültette, eligazította a
lábait, vastag plédet terített rájuk. Aztán, teendője nem lévén, visz-
szament a konyhába. A belső ablak sosem látta, hogy ezután mit csi-
nált, csak sejtette, hogy – mivel az ebédhez még korán lett volna
hozzáfogni – csak leült, s ölébe ejtett kézzel mélázott. Ugyanezt tette
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az öregúr is a fotelban, lehunyt szemmel ejtőzött. Hosszú ideig csak a nagy réz állóóra
tiktakolását lehetett hallani. A békés csendben, azt hihetné az ember, boldog nyugalom
honolt, de nem, az elmúlás fojtott hangulata, a visszafordíthatatlanul elcsorgó idő, a
neszező percek között hangtalanul szállongó gondolatok alkottak gomolygó kavalkádot
a fejekben és a levegőben…

A külső ablak, hogy szomszédját felvidítsa, az utca eseményeire terelte a figyelmét.
Kár, hogy nem látod, ragyogó, piros sportkocsi állt meg a cukrászda előtt. A szemközti
iskolából megint kiszökött két kiskamasz, a közeli pékségbe igyekeznek. Az iskola kerí-
tésén belátni, magasra száll a labda, az egyik tanteremben még tart az énekóra, vidám
melódia hallatszik ki az utcára. A sarki templom felől kis csoport közeledik, a buszmeg -
állóba tartanak. Az érkező jármű hirtelen fékez, már megint figyelmetlen volt egy járó-
kelő.

A belső ablak érdeklődéssel hallgatta a másikat. Aztán átvette a szót. Aggódom
értük, különösen az öregúrért. Néha alig hallom a lélegzetét, elfáradt. Ő már nem kíván-
csi se kocsira, se labdára, se melódiára, talán csak a templomra, ahová még egyszer,
majd utoljára látogatást tesz.

Az egyszerű ebédet csendben fogyasztotta el az öreg pár. Míg az asszony valószínű-
leg rendbe tette a konyhát, az ura csak üldögélt. A belső ablak tudta, még emlékezett,
régebben ilyenkor rádiót hallgatott, még régebben átböngészte a lapokat, és az ősidők-
ben néha kártyázni is leültek. Ilyenkor időnként kis évődés, vidám kacaj hallatszott. De
távoli is ez az emlék!

Alkonyodni kezdett, késő délutánra járt az idő. Az asszony bejött a konyhából, halkan
tett-vett az ura körül. Ha éjszaka nem aludt, tán délután pihen egy kicsit. De milyen csen-
des, alig szusszan! Valamit ennie kellene. Puhán megsimítja a szendergő arcát, majd a
keze után nyúl. Fogja a kezét, és egész bensőjét átjárja a rémület. Hideg, nagyon hideg.
Megmozdítja, és a galambősz fej fáradtan a vállára dől. Az asszony odahúz egy széket,
leül és vár. Virraszt.

A belső ablak látja ezt, és megrendül, megértette. Épp szólni akar, amikor a külső
ablak ujjongva szólítja... 

A rajzszög

Már évek óta nem kesergett a nyomorán. Megszokta, mint a saját bőrét. Levetni úgysem
tudta, hát miért foglalkozott volna vele? A kis padlásszoba, ahol lakott, zsúfolt volt a
semmitől: a berendezés egy ágyból, gyalulatlan asztalból, támlásszékből, falikútból, egy
függönnyel elkerített WC-ből, vaskályhából s a falon sorakozó, ruhaakasztót, egyben
szekrényt helyettesítő kampósszögekből állt. A sivár szoba egyetlen dísze egy ócska
rádió volt, amit az előző lakó, lakbérhátraléka fejében, az adósság kiegyenlítése végett
hagyott hátra. Az ablak csupaszon ásítozott, unottan nézegetett kifelé a nagy, üres hát-
sóudvarra, ahol a meleg por súlya alatt kókadozó gazok burjánzottak, és az odadobált
ételhulladékon döglegyek ejtőztek.

A falikút fölötti, foncsorhibás tükördarab a szoba lakóját sem tüntette fel jobb színben.
A visszatükröződő kép igen lehangoló volt. Sovány, sápadt, beesett arc. Az apró szemek
gyanakodva kémleltek a világba, mintha attól féltek volna, gazdájukra bármikor lesújthat
a végzet. A szigorúan összeszorított ajkak fölött ritkás kis bajusz búslakodott, mintha nem
telt volna többre belőle. A szemöldök apró, savószínű szemekre borult, a haj sötéten,
még fésülten is elfeküdtnek látszón, alig takarta a szűk kis fejet. Termete sem hazudtolta
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meg a képet: az alacsony, sovány, fiatalon is hajlott test mitől is növesztett volna
nagyobb fejet és több észt?

Eddigi életében elkerülte a szerencse, ez tény. Jövője kilátástalan volt, rokona nem
lévén, kitől, mitől is várhatta volna, hogy egyszer ráköszönt a jólét. Szűkösen, beosztó-
an élt, egyetlen szenvedélye volt csupán, a lottó. Azt sohasem mulasztotta el, hogy a
soros heti lottóját megvegye és kitöltse. Mondhatni, ez volt az úri passziója. Ugyan ezt
sem engedhette meg magának, na de mit engedhetett volna meg? Hogy éhen haljon,
vagy hogy télen ne fűtse fel a kis szobát? Igen, ezt mind megtehette volna. De hát még
csak huszonhét éves volt, és valami ismeretlen okból kifolyólag élni akart, és még remélt.

A borongós reggelen, szokás szerint, már az ébresztőóra csörgése előtt kipattant a
szeme. Fel kell kelni, várja a munka. A céltalan, értelmetlen vonalak húzogatása, körök és
szegletek, melyekből talán kialakul valami épület körvonala, amit ő sosem fog látni,
hiszen hogy jön ő ahhoz?! Ő csak egy egyszerű segéd műszaki rajzoló. Egy senki, akit
észre sem vesznek. A kollégái csak cukkolják, gúnyolják, a nők, különösen az a kis szőke
a bérszámfejtésről, átnéz rajta, jó, hogy amikor látja, legalább a hódolatteljes köszönté-
sét fogadja. Semmi esélye nála, pedig ha tudná, hogy akár meghalni is kész lenne érte.
Évek óta nem volt nővel. Nem tellett rá. Önszántából pedig nem állt vele szóba egy vala-
mirevaló nő sem. 

Ez mind végigfutott az agyán, amíg elvégezte a dolgát, arcot mosott, magára húzta
szokásos, mindennapi gönceit, és leült az asztal mellé. Baloldalt félig üres lekvárosüveg,
mindennapi reggelije elmaradhatatlan kelléke, zacskóban szikkadó kenyér, vizeskancsó,
jobbra pedig már nem nagyon nyújtózkodhatott, mert könyökével óhatatlanul leverte
volna a papírdobozban tárolt ceruzacsonkokat, tompa körzőt, radírdarabokat, a kupacban
álló rajzszögeket, na és persze az otthoni munka elmaradhatatlan kellékeit, a néhol zsír-
foltos, gyűrött sarkú rajzpapírokat, amin a hazahozott szerkesztési feladatokat szokta fel-
vázolni.

Elmerengve, félig még az ágymeleg bódulatában, rágcsálta a mutatóba megkent
kenyeret, közben, szinte öntudatlanul, a rádió felé nyúlt, és elcsavarta a gombot. A reg-
geli hírek után a lottóhúzás számait kezdte sorolni a monoton, szenvtelen női hang.
Biztosan nem lottózik – futott át az agyán. Hallgatta a számokat, mint aki számára ez tel-
jesen közömbös információ, hiszen a nyerés élményét még sohasem élte át. Elhangzott
a hat szám, melyek egyszerre csak olyan ismerősnek tűntek. Az ismétlésre már kiélese-
dett a hallása. Nagy isten, ezek az ő számai! Nem lehet! Megütötte a főnyereményt!
Biztosan meg fog halni, vagy talán már nem is él! Nem, vele ilyesmi nem fordulhat elő!
Ő nem győzelemre született…. vagy mégis?!

Felugrott. Lendületétől borult a szék, röpült a kancsó, a lekvárosüveg, a ceruzatartó
doboz a padlón landolt, a rajzszögek szanaszét gurultak, a lapok csúsztak, mint kavics a
tó felszínén…Maga után becsapva az ajtót, mi nem volt szokása, leszáguldott a kopott
lépcsősoron, kivágódott az utcára és körülnézett. 

Az ébredező házak között, már pislogva sütött a nap. Úgy érezte, ez most csak az ő
kedvéért kelt fel. Igen, ez az ő napja! Munkába menet útba ejtette a lottózót, hogy meg-
győződjön róla, a kihúzott számok azonosak az övéivel. Semmi kétség, megütötte a
főnyereményt! Az irodába úgy ment be, hogy a porta előtt elhaladtában csak intett az ott
ülőnek, aki kellően el is bámult ezen. Mi lelhette ezt az amúgy szerény fiatalembert, hogy
még csak nem is köszön? Leült az íróasztalához, elővette a szelvényt, nézegette, forgat-
ta a kezében. Majd egy döntő elhatározással odament az irodafőnökhöz, és elkéredzke-
dett „ügyet intézni”. A főnök meglepődött ekkora merészségen, de amikor tudomására
jutott az „ügy” mibenléte, nyájasan engedélyt adott a távozásra.
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Hogy, hogy nem, de még mielőtt eljöhetett volna, az irodában híre ment a lottónyere-
ményének. Sorra jöttek gratulálni olyan kollégák is, akik addig a létezését sem kívánták
tudomásul venni. És láss csodát, egyszer csak ott állt az asztala előtt a szőke szirén a bér-
számfejtésből! Kedveskedve odahajolt hozzá, úgy mondta, hogy egyik rokona remek
befektetési lehetőséget tudna ajánlani a pénze számára, és ha nem bánja, este felugrana
hozzá, ezt megbeszélni. Úgy bólintott rá, hogy szinte nem is volt magánál. Csak elhadarta
a címét, és már menekült is – nehogy felébredjen. A lottózóban biztosították arról, hogy a
nyereménnyel minden rendben lesz, másnap menjen vissza, lehetőleg kísérővel, és ajánl-
ják, hogy átmenetileg a pénzét helyezze el egy bankfiókban, míg nem dönt a további fel-
használásról. Holtfáradtan ért haza. Aznap nem dolgozott semmit, mégis olyan elnyűttnek
érezte magát. Talán a sok új élmény fárasztotta ki, a lehetőségek tárháza, amely most úgy
nyílt meg előtte, hogy egyszeriben fel sem tudta fogni. Holnaptól minden másképp lesz?!
Hogy lehet ezt elhinni? Mi lesz, ha kiderül, mégsem igaz? Azt nem élné túl! De ezen most
nem is érdemes töprengni, este jön hozzá a kis szőke a bérszámfejtésről. Már vásárolt is az
esti találkához, persze csak szerényen, hiszen a vésztartalékát kellett felhasználnia, a nyere-
mény még nincs a kezében. Kiemelt figyelmet fordított a külsejére, úgy készülődött. A
fekete öltönyét vette fel, amit anyja temetésén viselt utoljára. Ezt érezte az alkalomhoz illő-
en elég elegánsnak. Ekkor eszébe jutott, mint valami zsugori öregúrnak, hogy mi van, ha
ellopják tőle a nyertes szelvényt? Talán a szőke tündérnek is vannak efféle szándékai? Egy
hirtelen ötlettől vezérelve, felhasította otthoni lábbelije gumitalpát, és a résbe belecsúsztat-
ta az összehajtogatott szelvényt. A rés azonban nyíltan tátongott, hát rányomott egy rajz-
szöget. Úgyis cipőt húz, ha jön a vendég – gondolta. Ebben a percben felvijjogott a bejá-
rati csengő. Megjött a szőke démon. Mától kezdve az én Istennőm! Nem is gondolt másra,
rohant az ajtó felé. A kopott kőlépcső tetején a papucs rajzszöggel vasalt talpa megcsú-
szott, és ő repült lefelé. Mire a húsz fokon lebucskázott, nyakát szegte. 

Az ajtócsengő még percekig harsogott, mígnem a bejönni szándékozó megunta,
hogy nem engedi be senki, és mérgesen odébbállt.

Harmadnap, mivel a munkahelyén nem jelentkezett, ki sem lépett a cégtől, ügyinté-
zés céljából keresték a lakásán. A kulcs belül volt a zárban, ezért bajt szimatoltak a láto-
gatók. Feltörették a lakást, de a sérültön már nem tudtak segíteni. A nyertes lottószel-
vény sosem került elő, tán igaz se volt, az albérlő holmijait a tulajdonos – hozzátartozó
híján – a szeméttelepre vitette.

A gumitalpú papucsot egy hajléktalan csavargó találta meg, aki aztán gyakran hálál-
kodott a korábbi tulajdonosnak, mivel így nyár közepén egy kényelmes papucs, minden
kincset megér.

Élő reklám

Az éjszaka csillagok tűpettyeivel teleszórt, mélyfekete palástot borított az alvó város fölé.
Az utcákon csend honolt, melyet csak itt-ott tört meg valami apró nesz, eltévedt galamb
szárnyának suhogása vagy a lusta szél által időnként meglibbentett száraz falevelek zöreje.

Az utcasarkon régi, kicsit elferdült vas hirdetőoszlop álldogált, mintha a múlt század-
ból felejtették volna itt. A ráragasztott reklámszövegek és plakátok ugyanakkor moder-
nek voltak, mindazt a friss információt hordozták, amire az ember egyáltalában nem
kíváncsi vagy már unásig ismer, néha azonban mégis odakapja a szemét, amikor valamit
kirívóan különleges tálalásban láttatnak vele, vagy épp ellenkezőleg, az ostoba tartalom
készteti megállásra és rácsodálkozásra.
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A hirdetőoszlop felől váratlanul roppanó, reccsenő hang hallatszott, mintha csak az
öreg jószág elferdült derekát próbálta volna kiegyenesíteni. A vas alkotmány megrázkó-
dott, kiterebélyesedett, úgy látszott, szét akar durranni, de nem ez történt. A legnagyobb
plakátról, mely tejcsokoládét reklámozott, a maga teljes valóságában és testiségében,
földre huppant a mogyorómintás, lila tehén. Lábai szétterültek a járdán, de szerencsére
nem sérültek, így az állat egy pillanat múlva nehézkesen talpra állt. Újabb reccsenés hal-
latszott, és egy tűzről, vagy inkább plakátról pattant, österreichisches Fraulein pottyant az
állat mellé. Ügyesen a talpára esett, dirdli ruhája ujját meg a sokrétű ráncos szoknyát
leporolta, eligazította magán, majd a hűvös nyáresti levegőtől megborzongva körülné-
zett. Az előtte elterülő utcarészletet már úgy ismerte, mint a tenyerét, hiszen hetek óta
mást sem látott, akár behunyt szemmel is végig tudott volna menni a járdán a követke-
ző belátható sarokig, de mindig is furdalta a kíváncsiság, mi lehet a sarkon túl. A tehén-
re nézett, mely mellette álldogált. Az eltelt pár hét alatt, amit a plakáton töltöttek,
nagyon megszokták egymás közelségét.

Biztosan te is vágysz már egy kis változatosságra, nézzünk körül, használjuk ki a lehe-
tőséget – mondta a lány a tehén felé fordulva, de tulajdonképpen a saját vágyainak adott
hangot, a maga kívánságát mondta ki fennhangon. Az állat helyeslő beleegyezésének
úgy adta jelét, hogy hangosan elbődült. A szemközti ház földszinti lakásában éppen
akkor fordult másik oldalára a szabadnapos buszsofőr, aki álmában a tengerparton nya-
ralt, és nagyon meglepődött, amikor a kívánatos bikinis lányok egyike, kérdésére, hogy
meginna-e vele egy koktélt, tehénbőgésre emlékeztető hangot hallatott. Az álomban
minden lehetséges, gondolta az álmodó, és egy ilyen semmiség miatt egyáltalában nem
akaródzott neki felébredni, különösen, hogy másnap továbbalhatott a szokásosnál.

A mogyorómintás lila tehén és a lány eközben elindultak, hogy megnézzék a várost.
Rögtön a sarkon túl, kis park terült el, néhány paddal, egy-két virágágyással. Nem félel-
metes és nem sötét, fiatal fáit nemrégiben ültethették, és a fű is újonnan vetett, hersegő,
friss zöld volt. Jófelé indultunk, itt egy kicsit legelhetsz is – mondta a lány, és a tehénnel
egyenesen a füves rész felé vették az irányt. Amíg az állat jóízűen, kérődzve harapdálta
a füvet, a lány az ismeretlen virágokat nézegette, szagolgatta. Rájött, hogy ezt sem isme-
ri, és amazt sem látta még. Náluk, fenn a havasi legelőn, nem ilyenek díszlettek. Letépett
pár szálat a különleges virágokból, majd míg várta, hogy a tehén jóllakjon, leült egy
padra. Egyszer csak egy hadonászó, kiabáló ember tűnt elő a sötétből. Álljon fel onnan,
az az én padom! Maga csak most jött, én meg hetek óta azon alszom. Nem vette észre,
hogy ott a takaróm a pad alatt? A lány tényleg nem vette észre a földre szórt ruhahal-
mot. Szabadkozó mozdulatot tett, értésre adva, hogy már mennek is, nem akarja ő bito-
rolni a más padját. A tehén jóllakott, így továbbálltak. A hajléktalan padlakó valaha ker-
tész volt. Ahogy a lány elment a tehénnel, azonnal feltűnt neki a letaposott, legázolt fű,
a lefejezett, csupasz virágszárak. Hé, álljanak meg, maguk kárt okoztak a parkban! – kia-
bált utánuk, de a lány nem hallotta, vagy csak nem értette az idegen hangzású szavakat,
s hamarosan, a lila tehénnel együtt, már messze járt.

A tehén jóllakott volt, de a lány megszomjazott. Ahogy távolodtak a hirdetőoszloptól,
egyre-másra újabb és újabb, szokatlan fények és árnyak tűntek elő a sötétből, a gyér vilá-
gítású utcai lámpák fénykörében. Az árnyak hatalmas, többemeletes házak voltak, melyek
vészjóslóan magasodtak a két kis alak fölé, a villódzó fények kirakatok üvegei mögül törtek
elő, és késztették bámészkodásra a pásztorlány csodálkozástól tágra nyílt, káprázó szemét.
A hirdetőoszlop környékén nem voltak sem magas házak, sem fényes kirakatok, ehhez
nem volt szokva, itt új volt számára minden. A tehén nem nézett semerre, csak leszegett
fejjel, a tele has jóleső bódulatában, bambán poroszkált a lány mellett. Ekkor megint egy
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csendesebb utcaszakaszhoz értek, és a lány félhomályos helyiséget látott az üvegajtón túl,
ahol egy pult előtt magaslábú, kerek székek, mögötte tükrös háttér és színes folyadékkal
teli üvegek sorakoztak. A helyiségben nem látott mást, csupán egyetlen embert, aki talán
a tulajdonos volt vagy egy alkalmazott. A férfi a pultra borulva feküdt, remélte, nem halott,
csak pihen. Benyitott és köszönt, mert úgy szokás: Guten Abend! A férfi felriadt a hangra.
Aztán csak bámulta elkerekedett szemekkel a lányt, aki a hűvös hajnali órán rövid ujjú, tarka
pruszlikos dirdli ruhában, mezítláb állt a pult előtt, az ajtóban meg egy mogyorómintás lila
tehén busa feje furakodott be a bárba. A lány a csapra mutatott, megértette, szomjas.
Elővett egy üveg üdítőt, felbontotta, s a pohárba töltött italt a lány felé nyújtotta. Danke
schön! A lány, miután ivott, már ki is fordult az ajtón, a tehén talán ott se volt, de csak akkor
jutott eszébe, hogy ingyen szolgált ki egy vevőt. Mit mond majd a főnöknek? Aztán nyílt
is az irodaajtó, s a főnök lépett ki rajta. El is felejtette, hogy még bent van, késő éjszakába
nyúlóan a számlákat böngészte. Meglátta az üres üveget és a poharat. Ki volt a kései ven-
dég? – kérdezte. Egy osztrák lány, lila, mogyorómintás tehénnel – szaladt ki a csapos szá-
ján. Te bolondnak nézel engem? – csattant fel a főnök. Biztosan megint valami haverod volt
itt, vagy a nőd. Legalább fizetett? Igen, persze…, felelte a rajtakapott csapos, és amikor a
főnöke elfordult, gyorsan becsúsztatott egy papír ötszázast a kasszába.

A lány a tehénkísérettel ezalatt egy kis térhez ért, melyet körben alacsony kőkorlát
szegélyezett, középen pedig apró medence árválkodott, benne a sekély, poshadt víz
tetején hervadó vízililiomok lebegtek. A lány a kezével elkotorta a víz színéről a levele-
ket, majd a tehén fejét szarvánál fogva a medencébe nyomta. Az állatnak a szokatlan ita-
tóból ugyanolyan jólesett az ivás, mintha a patakból oltotta volna a szomját.

A lány ekkor jobban körbenézett. A kőkorlát távolabbi végén egybefonódó fiatal párt
vett észre. Eddig fel sem tűnt neki, hogy nincs egyedül, mert a fiú és a lány olyan csend-
ben voltak. Érezte, hogy a két fiatal rábámul, vagy tán a tehenet nézik, de hát mindegy
is, az állatnak is joga van, hogy igyon, ha szomjas. Nem törődött velük, de igazán zavar-
ni sem akarta őket, így visszafordult, s a tehenet is magával húzta. Amikor eltűntek, a fiú
szólalt meg először: Káprázott a szemem, vagy te is láttad?! A lány tétovázva válaszolt:
Én, amióta szerelmes vagyok, gyakran hallucinálok. De ez most olyan valóságosnak tűnt,
mogyorómintás, lila tehén a pásztorlánnyal…

Eközben a lány és a tehén visszafelé indultak az eddig megtett úton. Jó irányérzékkel,
lépésről lépésre felfedezve az odafelé látott épületeket, kirakatokat, a kis parkot, vissza-
találtak a hirdetőoszlophoz. Az öreg vashenger egyet reccsent, egyet roppant, és a kisi-
mult plakáton hamarosan ismét ott mosolygott a dirdliruhás, piros arcú, szőke pásztor-
lány, aki tehenével fáradhatatlanul kínálta a mogyorós, lila csomagolású tejcsokoládét…

Interjú az ördöggel

Egyszer csak a Pokol tornácán találtam magam, és egy csinos tiniördög mosolyogva
intett türelemre, hogy azonnal jön, akire várok. A tornácra ki is lépett hamarosan maga
az Ördög. Szépszál pokolfajzat volt, mit tagadjuk, kis körszakállal, tüzes szemei fölött
bozontos szemöldökkel, dús, hullámos, fekete haja szinte teljesen eltakarta azt a két
picurka, egészen elhanyagolható szarvát. A patákat is ügyesen elfedte az egyedi szabá-
sú cipő, a többit ne is részletezzük…

Kezit csókolommal üdvözölt, és megkérdezte, miben lehet a szolgálatomra. Kapva
kaptam az alkalmon, ezt nem lehetett kihagyni, és megkértem, adna némi felvilágosítást,
hogyan is mennek itt az ügyek a Pokolban.
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– Ön netán riporter? – kérdezte –, merthogy több kollégája is nálunk van.
Megnyugtattam, hogy nem riporterkedem, de írogatok. Tagadni hiábavaló lett volna,

itt úgysem maradna semmi titokban. 
– Akkor lássuk, mire kíváncsi? – adta meg a kérdezés lehetőségét őméltósága.

Nekiveselkedtem, jól meghánytam-vetettem magamban a dolgot, és előálltam az első
lényegi kérdéssel. 

– Évszaktól függetlenül, tényleg olyan magas a hőmérséklet állandóan önöknél? 
– Mire gondol, a Pokol tüzére netán? Ha arra, biztosíthatom, hogy nálunk a legna-

gyobb télben is megvan a minimum negyven fok. Itt nálunk még nem volt fagyhalál, ami-
óta én vagyok a főnök.

– Azok a szörnyű kínzások, melyekről annyit hallani, tényleg megtörténnek?
– Ahogy vesszük, kinek mi a kín. Ez nézőpont kérdése. Például azok a nagyon pedáns

emberek, akik odafenn annyit szenvednek, hogy maguk és mások után állandóan rendet
rakjanak, itt végre kiélhetik titkos szenvedélyüket: állandó rendetlenség veszi őket körül.
A nagyon erkölcsösek, kik elzárják magukat minden jótól, és szűziesen, visszafogottan
élnek, itt végre felszabadulhatnak görcsös gátlásaik alól. A szexorgiákat saját kezdemé-
nyezésre rendezik. Az antialkoholistáknak tivornyákat tartunk, és elmondhatom, még
nem merült fel panasz. Az odafenn olyan nagyon szorgalmasak itt végre lazsálhatnak. És
elárulhatom, igencsak élvezik.

– Na de miért kerülnek ide ezek a jóemberek? 
– Hát mert maguk ellen vétenek, megtartóztatják magukat olyasmitől, amire pedig

titkon annyira vágynak.
– És mi van a bűnözőkkel?
– Kikre gondol? Például a csalóknak, szélhámosoknak muszáj betartaniuk a szabályo-

kat, ezt szigorúan ellenőrizzük. Arra is nagyon odafigyelünk, hogy aki erőszakos volt oda-
fenn, az itt csak olyasmivel foglalatoskodhat, amihez lágyság, szelídség szükségeltetik,
például belőlük kerülnek ki a virágkertészek, a gyermekfelvigyázók, a lírai költők stb.

– Mi lesz a nagyon gazdagokkal?
– Velük? Hát utcaseprőre, kukásra szükség van, rendnek kell lennie a Pokolban is.
– Mi a helyzet a kapzsiság, mohóság miatt ide került delikvensekkel?
– Ők kezelik a házipénztárt, kifizetik a béreket, és igen nagy odafigyeléssel, beosztás-

sal kell gazdálkodniuk. A mohó ember itt nálunk általában raktárosi állást tölt be, de csak
kiadhat, és sohasem bevételez.

– A szenvedélybetegek?
– Ők általában nem sokáig húzzák. Ide vágytak, és amikor meg is kapják, amit akar-

nak, már nem kell nekik, nincs benne semmi érdekes, így az átlagnál hamarabb kiégnek.
– Ügyvéd?
– Ja, hát igen, az Ördögnek is szüksége van néha jó szakemberre…
– És végül, vannak-e itt írók, költők?
– Természetesen. Az ő büntetésük az, hogy folyton a saját műveiket olvassák fel

nekik. Ha tudná, mennyire szenvednek, milyen nehezen viselik! 
– Köszönöm az interjút. Ja, és még egy utolsó, személyes kérdés: télire alkalmaznak

idénymunkást? Meggondolnám....
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