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Minden jog fenntartva!

ÉN
A  hideg  macskakövön  feküdtem  üvegszilánkokkal  a

seggemben.  Nem  esett  jól  egyáltalán.  Baszottul  fáztam.
Néztem reszketve a csillagos eget magam fölött és valahogy
furcsa melegség öntötte el a mellkasomat. Az jutott eszembe,
hogy  ma  éj je l  b iztosan  nem  fog  esni .  I lyeneken
morfondíroztam  bazdmeg,  a  kibaszott  bazaltköveken
szilikát-darabokkal  a  valagamban.  Persze  tudtam  én  már
régen, hogy nem vagyok normális, de mégis. TUDATALATTI!
HALLOD?  VALAMI  NORMÁLIS  GONDOLATOT  DOBJÁL,
BASZOD! Na, tessék. Most meg a történelem. Persze, hát
végülis jogos. Kezdjük az elején:

NEM ANNYIRA RÉGI ÉN
Ököritófülpös. Igen. Ököritófülpös nem valami elbaszott

fantázianév egy kínosan magyaros kajára, amiben több zsír
van mint egy szoptatós kocában. Nem, nem. Ez bizony egy
település. Egyszer jártam ott. Átutazóban. Fingom sincs miért
utaztam  át  rajta,  és  lássuk  be  nem  is  kellett  volna,  de



valahogy  mégis  úgy  alakult.  Valahogy  mindig  úgy  alakul.
Hogy rábaszok. Előbb-utóbb.

Na, szóval: Ököritófülpös keleten van. Nagyon. Azért is
tévedtem  oda,  amikor  Jürgen  haveromtól  jöttem  hazafelé
Kijevből.  Jürgen  nagy  hazafi.  Ízig-vérig  orosznak  mondja
magát,  holott  a  neve alapján kurvára  német.  De ő  mégis
orosznak  vallja  magát  és  eme  meggyőződését  nem  illik
kétségbe  vonni.  Nem  csak  azért,  mert  illetlenség  már
önmagában is, hanem azért is, mert Jürgen szűk két méter
magas és nem szűk százötven kiló. Amatőr bokszoló és nem
amatőr módon tud úgy tarkónbaszni bármilyen keze ügyébe
kerülő tárggyal  akármilyen nála  lassabban mozgó haragra
érdemes lényt, hogy annak bizony utána komoly problémái
lesznek a memóriajátékokkal, hacsak nem lesz az illetőnek
már az evés/ivás/wc-be szarás önmagában is nagy kihívás. Na,
ennyit Jürgenről egyelőre.

Megyek  tehát  ennek  a  röhögésre  ingerlő  nevű
településnek a főutcáján (nem fogjátok kitalálni mi a neve:
Kossuth utca persze,  mi  a rosseb lehetne más? Ebben az
országban, ha van település, amiben nincsen Kossuth utca
akkor itt helyben megiszom egy üveg Tequila Sunrise koktélt,
pedig  az  valami  rettenetesen  elbaszott  édes-színes
szörnyeteg, aminek már a nevétől is hányingerem van és fel
nem  foghatom,  hogy  tequilát  hogy  lehet  így  elkúrni
szándékosan).  Egy  jobb  napokat  látott  ütött-kopott
citromságra  Ignis  rázkódott  alattam  nem  létező  lelkét
morózusan köpdösve az út  menti  tujákra melyet  jóleső és
válogatott  szidalmakkal  honoráltam,  aztán  a  Református
Templom melletti kereszteződésben sértődöttségében jól le is
rohadt.  Kiraktam  az  elakadásjelzőt,  kiszálltam,  ráültem  a



motorháztetőre és rágyújtottam egy cigire.

Pöfékelésemet kisvártatva nem várt incidens zavarta meg.
Hátranéztem.  Egy  meglehetősen  újnak  tűnő  BMW  állt
mögöttem  reflektorát  villogtatva,  hangos  dudájának
hangterjedelmét  próbálgatva,  a  lehúzott  ablakon keresztül
öklét rázogatva. Jó, ez utóbbihoz tartozott egy igen mérges és
igen  méretes  faszi  is  haj  nélkül,  aki  látva  méretes
ignoranciámat előbújt autójából és kezében fegyvernek látszó
tárggyal elindult felém.

Lepattantam  a  motorháztetőről,  kabátom  zsebében
rászorítottam  az  F-1-re  és  amúgy  Ford  Fairlane-esen
odaszóltam a figurának miközben - biztos ami megvéd - úgy
mozogtam,  hogy  a  kis  tragacsom  kettőnk  közé  kerüljön
((magyarázat egy: az F-1-nek semmi köze a Formula One-hoz,
viszont  -  Jürgen  szerint  -  régen  az  oroszok  Tigrisek
működésében  is  kárt  tudtak  tenni  vele  rettentő  hatóereje
okán, mert hogy ez bizony egy nagyon régóta gyártott ruszki
gránát, ami amolyan búcsúajándékféleképpen maradt nálam
aznap.) (magyarázat kettő: akinek Ford Fairlane neve nem
cseng ismerősen, az gecigyorsan hagyja abba az olvasást és
húzzon  el  megvenni  a  DVD-t,  aztán  ha  a  megnézésével
orvosolta  tudatlanságát,  akkor  visszatérhet  eme  sztorihoz
látókörét  tágítandó)):

- Úgy fogod azt a fegyvert mint egy csaj, legyél férfi ha
bajod van! - mondtam neki észérvek helyett, mert csak valami
ilyesmi feldolgozását feltételeztem róla.

- Szétlövöm a tragacsod te köcsög! - így ő (mit is mondtam
az észérvekről ugye?).



- Dobjuk el inkább ami a kezünkben van és küzdjünk meg
mint férfi a férfival!

Ezen szemmel láthatóan elgondolkodott, egyrészt mert az
agya helyén is tesztoszteron lötyögött, másrészt mert neki is
kimaradt a filmtörténeti klasszikus. "Eszem faszom megáll!"
Persze, eldobta. Én is. A zsebemben kibiztosított kézigránátot
az ablakon keresztül a kocsimba és oldalra vetődtem a BMW
takarásába. A meglepődés őszinte hangját hamar elfojtotta a
robbanás zaja, és amíg a kopasz a hátrafelé tartó repüléssel
volt elfoglalva, addig én békésen becsüccsentem gazdi nélkül
maradt  autójába,  és  a  tükörben  a  valahavolt  autómat
nyaldosó  lángokban  gyönyörködve  elhajtottam.

"Szegény Jávor Pál, biztos sokat smároltál le ronda nőt" -
dudorásztam félhangosan a kátyúktól nem mentes 49-esen
úton hazafelé frissen inkasszált autómmal, amikor egy ütés
érte a jobb vállamat. Nem volt túl erős, de mégis. Aztán még
egy. A harmadiknál odakaptam és rámarkoltam. Egy könyvre.
Előrerántottam. Jött  vele egy kéz is.  Egy vékony kéz,  ami
elfehéredett  ujjakkal  markolt  egy  Coelho  kötetet,  amivel
kicsivel korábban a vállamat csapkodta. Az alkimista. Ez volt.
A  könyv  címe.  Tudtommal  nem  lehet  belőle  megtanulni
aranyat  csinálni.  Na  nem  mintha  elolvastam  volna,  nem.
Dodó mesélte.

Dodó.  Dodó  azért  Dodó,  mert  imádja  a  dinnyét.  Ha
dinnyeszezon van, akkor bizony a kocsija csomagtartójában
mindig  görög  ide-oda  egy  méretes  kerek  zöldség  (vagy
gyümölcs; a faszom sem tudja). A hűtőjében is hever két fél
darab. Úszik pár darab a piájában, amit dinnyehéjba tölt ki az
üvegéből,  és  képes  volt  egyszer  egy  szerencsétlen



dinnyeárust két hétre kórházba juttatni csak azért, mert az
közölte vele, hogy már bezárt aznapra és Dodó semmilyen
körülmények között nem juthat az általa kiszemelt zöld csíkos
gyümölcshöz (vagy zöldséghez; a faszom sem tudja). Amúgy
nem  volt  erőszakos  a  srác  soha.  Cseppet  sem.  Az  csak
legenda, hogy már az óvodából is kirúgták amikor hirtelen
középsősként a helyi rendőr fiának belepisált a cipőjébe, mert
az  elszerette  a  barátnőjét,  a  Szandikát,  akinek  még
téliszalámis szendvicset és Donald rágót is lopott a Flóris úti
kisközértből.  Egyébként  is.  Dódó mindössze  160 centi,  és
akkor  a  vastag  talpú  cipőjét  is  beleszámítottam.  Igazi
széplélek. A dinnyeárusnak is mondta, miközben a raklapon
egyensúlyozott,  mely alá beszorul szegény zöldséges (vagy
gyümölcsös;  a  faszom  sem  tudja)  jobb  keze:  "Az  egyik
percben nincs semmid, a másik percben meg többet kapsz,
mint amit el tudsz fogadni."

- Kurvára engedj el te erőszakos köcsög! - kiabálta a kéz
gazdája.  Ebből feltételeztem vaslogikával helyesen, hogy a
kézhez fej is tartozik. Meg akartam nézni, ezért rántottam
rajta még egyet. Csinos kis pofi került a látóterembe. Mérges
kék szemek. Magas homlok. Csókra termett száj. Az egész,
hosszú szőke haj keretébe foglalva. A száj még mindig pörölt.
Befogtam. Az enyémmel. Három másodpercig talán élvezte,
aztán  megharapott.  Elengedtem.  Ő  röhögött,  én  meg
csendesen véreztem. Mátészalka határában mellém mászott
az anyósülésre. Lehúzta az ablakot és rágyújtott egy cigire.

- Gyújtasz nekem is? - kérdeztem.

- Aha. - mondta és gyújtott.

-  Kösz  -  szippantottam mélyet  a  füstből  -  basszus,  ez



mentolos.

- Aha.

-  Szar.  -  mondtam  és  kidobtam  az  ablakon.  A  cigit.
Előkotortam  a  zsebemből  egy  másikat,  és  elégedett
pöfékelésbe  kezdtem:

- Pesten majd kiraklak, ha megfelel.

- Aha.

- Tudsz mást is mondani?

- Aha.

- Kicsit szűkös a szókincsed nem?

- Aha.

-  Az  autóm  korábbi  tulajdonosa  nem  a  verbális
nyelvérzéked örök rajongójaként cipelt magával úgy érzem.

- Pici.

- Nem óriási, de azért nem panaszkodom.

- A férjem.

- Neki pici? Sajnálom.

- A neve Pici, a férjemnek, akit felrobbantottál.

- Értem, ez valami szürkebűnözői paradoxon?

- Aha.

- Ahhoz képest, hogy sok napon túl gyógyuló sérüléseket
okoztam életed értelmének, nem igazán tűnsz zaklatottnak.



- Már úgyis válófélben voltunk.

- Akkor akár meg is köszönheted nekem.

- Aha. Akarod, hogy hálából leszopjalak?

- Kihagyom kösz. - mondtam és letöröltem egy kis alvadt
vért a szám sarkából.

-  Te  tudod.  -  sóhajtotta,  és  az  út  mellett  elsuhanó táj
elmélyült tanulmányozásába kezdett.

Jó negyven percig egyikőnk sem szólt egy szót sem. Csak
hallgattuk a kerekek surrogását az aszfalton. A nő berakott
valami  cd-t  a  lejátszóba  úgy  félúton  Nyíregyháza  felé.
Rettenetes volt. Kappanhangú csajok nyöszörögtek ütemtelen
zenére. Hat percig bírtam, aztán kivettem és kibasztam az
ablakon. A cd-t. Nem vette zokon. Flegmán rágyújtott. A nő.

- Éhes vagy? - kérdeztem tőle mikor beértünk a városba.

-  Aha,  bekapnék  valamit.  -  felelte  és  először  láttam
mosolyogni. Nem volt kellemetlen. Vesződtem egy keveset a
szűk utcákon, végül leparkoltam a Borostyán étterem előtt.
Kis  kajálda,  nem  központi  helyen,  pont  jó  lesz  nekünk  -
gondoltam.

Régi  asztalok,  ódon  hangulat,  retro  bárpult,  lengőajtó,
kemény  székek,  olcsó  árak.  Tatár  beafsteak-et  rendeltem,
kísérőnek egy kólát. A szőke salátát akart, de nem volt csak
savanyúság, így a rántott camambert-re szavazott. Mellé egy
dupla  vodkát  kért.  Kimentem brunyálni,  mire  visszaértem
felhajtotta az egészet, majd intett a pincér felé utánpótlásért
és  közben  rágyújtott  ismét  arra  a  mentolos  szarra.  A
középkorú, munkájába belefásult felszolgáló kihozta a piát és



nem túl  meggyőzően  jelezte,  hogy  bizony  idebenn tilos  a
dohányzás.  Egy  mosoly  a  nőtől  és  az  ember  átlépett  a
problémán. Rágyújtottam hát én is. A kaja jó volt, én meg
kezdtem elálmosodni. Rendeltem egy kávét. A tejet már mellé
öntöttem. Csorgott le a vidám szabadság felé és átáztatta a
terítőt. Bizonytalanul néztem a szőkére, aki ismét mosolygott.
Azt hiszem. Aztán sötét. Mély és fájdalmas sötét.

Kemény volt a párnám. Mint a kő. A világ lassan tisztult.
Felemeltem a fejem. Eszembe jutott. Az étteremben voltam,
ami  addigra  tele  lett.  Békés  családok  és  enyelgő
szerelmespárok  költötték  olcsó  vacsorájukat.  A  nő  nyilván
nem volt sehol. Az unott pincér egy cetlit csapott elém az
asztalra. A kezembe fogtam. Nem a számla volt. Kicsit még
hunyorogva  olvastam:  "Hívj  fel!  Jekatyerina"  majd  kicsit
lejjebb: "ui.: jahh: és fuss!" Hívjam fel, jópofa - gondoltam -
szám meg sehol. - Hát így nehéz lesz.

Felálltam.  Nyújtóztam  egy  nagyot.  Végigtapogatva  a
zsebeimet nyugtáztam, hogy a telefonom és a tárcám eltűnt.
Remek. Mit is kellene csinálnom? Ja igen. Futni. De miért is?
Hát  ezért:  ebben  a  pillanatban  kivágódott  az  étterem
kétszárnyú  bejárata  olyan  erővel,  hogy  az  egyik  üveg
ripityára tört. Pici robogott be rajta égett szélű itt-ott lyukas
bőrkabátjában vérző fejjel  két  same-size haverjával.  A férj
felém  mutatott  és  mindhárman  megindultak.  Dobtam egy
hátra arcot, kikerültem egy nénit székestől és átestem egy
mintacsalád asztalán,  pont rá a rántott  brokkolit  majszoló
anyukára.  Felsikoltott,  némi  párolt  zöldséget  köpött  az
arcomra törött széke romjain. Pici odaért és már lendítette is
az öklét felettébb udvariatlanul. Felkaptam úgy fektemben a
törött bútor egy darabját és teljes erőből sípcsonton vágtam



vele. Nyüszítve eldőlt. A bal oldali haverja pisztolyt kapott elő.
Na erre mindenki faszán megijedt. A vendégek felugráltak
kiabálva.  Ez  meg  is  zavarta  támadóimat.  A  széklábat  a
fegyveres felé hajítottam miközben a másikat tökön rúgtam,
majd  szélsebesen  kiugrottam  a  hozzám  legközelebb  eső
ablakon.  Fejjel  fogtam odakint  a  murvát.  A  BMW persze
eltűnt.  Talpra  kászálódtam  és  átrohantam  az  utcán
keresztben.

Két háztömbbel odébb kucorogtam a sarkon az étterem
bejáratát  figyelve  és  félhangosan  morfondíroztam:
Nyíregyháza.  Mi  a  faszomat  tudok  én  Nyíregyházáról?
Nagyjából semmit. Illetve egyvalamit mégis. Gecimessze van
a fővárostól.  Hogy jut el az ember innen Pestre, ha nincs
autója?

-  Vonattal  te  kényelmes  fővárosi  svihák!  -  hallottam a
kézenfekvő  választ  az  előttem  elhaladó  tiszteletben
megőszült  kockáspapucsos  úriembertől,  aki  kerekes
bevásárlószatyrot  húzott  maga  után.

- Vonattal - ismételtem és komolyam elhatároztam, hogy
felhagyok a hangos gondolkodással.  -  Na de pénzem sincs
basszus! - döbbentem rá immár teljes némaságban. Ráadásul
fogalmam  sincs  hol  az  állomás.  Na  most  akkor  két
lehetőségem maradt. Vagy szerzek egy kocsit és pénzt, vagy
szerzek egy kocsit és pénzt. Viszont volt egy bökkenő. Mindig
is tisztességes embernek tartottam magam. Persze loptam,
csaltam  és  hazudtam,  de  leginkább  csak  olyanokat
rövidítettem meg, akik amúgy is túl könnyen jutottak hozzá
becstelen tulajdonukhoz. Ezt a várost meg ráadásul nem is
ismertem.  Ergo  egy  választásom  maradt:  Pici  és  a



tesztoszteron ikrek. Hajh, bazdmeg de jól jött volna most az a
meggondolatlanul elpuffantott F-1! – gondoltam.

Egy tervre volt szükségem. Önmagában három ember sem
kis gond, de legalább egy közülük ugye fel volt fegyverezve.
Probléma. Nem kicsi, de sok. Cselekvés. Kidugtam a fejem a
téglák takarásából és visszanéztem a parkolóra. Egy fehér
Land Rover körül gyűlt a triumvirátus. Pici a lábát tapogatva
ült  a  felnyitott  csomagtartófedél  alatt  a  tökön  rúgottal  a
balján,  a  pisztolyhős  pedig  hevesen  gesztikulálva
magyarázott nekik valamit. Felálltam a háztömb takarásából,
nekitámaszkodtam a falnak.  Egy járókelőtől  tarháltam egy
cigarettát és békésen rágyújtottam.

A  fegyveres  figura  hátát  szuggeráltam.  Némán
összehúzott szemmel. Nem fordult meg. Hiába erőfeszítettem.
Módszert  váltottam.  Próbáltam  elkapni  Pici  tekintetét.
Fájdalmas arccal hallgatta haverja magyarázását, és közben
el-elkalandozott  a  szemével.  Már  majdnem  füstszűrőig
szívtam a  cigit  mire  rám nézett.  Azonmód felpattant.  És.
Bebaszta  a  fejét  a  csomagtartó  kinyitott  tetejébe.  Ahogy
visszaesett, felém mutatott. Én meg röhögtem, majd sarkon
fordultam és elrohantam. A tervem az volt, hogy megkerülöm
a háztömböt  nyomomban  az  ikrekkel,  és  a  kocsihoz  érve
beugrom és  elhajtok.  Nade!  Lebecsültem  az  ellenfelet.  A
tökön  rúgott  ugyanis  a  másik  irányba  indult  körbe,  és
megvárt a sarkon. Persze azért nem volt egy agysebész, mert
ha  az  lett  volna,  akkor  nem  rohanok  bele  izomból.
Hatás-ellenhatás. Ergo: mindketten hanyatt estünk. Egyetlen
előnye volt csupán velem szemben, jelesül: az esés után nem
kapott  egy  durván  nagyot  a  tarkójára  valami  keménnyel.
Szundikáltam egy keveset megint.



Egy  hatalmas  fehér  párnán  ébredtem.  Kemény  volt  és
durva. Fájt tőle az arcom. Lassan nyitottam ki a szemem. A
világ  megfordult  velem  és  ülő  helyzetbe  kerültem.  Kis
vércsíkot  láttam  magam  előtt  a  nagy  fehérségben.  Kicsit
mozdítottam  a  fejemen.  Kurvára  fájt.  Egy  méterre  az
arcomtól a fegyveres nagydarab bámult rám nagy szemekkel.
Csak  nézett  pislogás  nélkül.  Lassan  tisztult  a  látásom.  A
kormányon feküdt a feje, én meg mellette az anyósülésen.
Még mindig nem pislogott. Sőt, mintha a tekintete is fakóbb
lett volna még a szokásos értelemmentességnél is. Rájöttem
miből van a párnám. Légzsákból. Felegyenesedtem ültömben.

Körbenéztem. Hátul Pici nyöszörgött hangtalanul. A végét
járta. A szélvédő nem volt a helyén. A másik "iker" az autón
kívül feküdt a földön. Nem mozdult. Megpróbáltam az ajtót.
Engedett.  Kimásztam.  Távolról  szirénákat  hallottam.
Közeledtek. Az agyam, mint egy puding. Egy túlfőzött, majd
hirtelen  dermedtre  hűtött  csokis -puncsos  kis
műanyagpohárban színes pálcikával lyukacsosra szurkálva. A
látásom, mint egy sasé.  Egy olyan sasé,  amin átment egy
úthenger,  aztán visszatolatott.  A tarkóm sajgott.  Az orrom
vérzett. A lábam remegett. Össze akartam esni. Ehelyett az út
felé  botorkáltam.  Kimásztam  az  árokból,  amibe  a  Rover
borult  és  megálltam  a  padkán.  A  szirénák  még  mindig
közeledtek.  Egy  furgon  fékezett  mellettem.  Egy  amolyan
festőfurgon. Fehér, rozsdás, ablak nélküli dobozzal. Guruló
szerszámosláda, kerregő hanggal, mintha minden percben az
kötné  le  a  haladás  elősegítésétől  elvont  erejét,  hogy  ne
hulljon atomjaira a következő kanyarban. Sapkás, szakállas
faszi vigyorgott rám a volán mögül. Szájában kojak nyalóka.
Kezes-lábasa  mellső  zsebéből  kikandikált  még  kettő.



Felmásztam  mellé  és  hátradőltem.

- Kemény nap? - kérdezte.

- Ja. - legyintettem lemondóan.

- Jönnek a mentők, nem várja meg őket?

- Inkább haladjunk.

- Oké. Előre jó lesz?

- Jó.

- Biztosan nem kellene megvárni az orvost?

- Ja.

- Nyalóka? Kér egyet?

-  Nem  köszönöm.  Csak  menjünk,  én  pedig  szíves
engedelmével kicsit most elájulok. - és mert szavatartó ember
vagyok,  így  is  tettem.  Gyógyító,  gondolatmentes  álomba
merültem a recsegő rázkódó furgon utasülésén, egy kopott,
piros, horpadt szerszámosládára támaszkodva.

Már  az  Üllői  úton  jártunk  mire  felébredtem.  Sofőröm
magnójában  egy  számomra  rég  poros  emlékké  silányult
kazetta nyöszörgött, amit úgy hívtak Filmslágerek Magyarul.
Hamar kinéztem magamnak egy utcasarkot még a kiskörúton
innen, megköszöntem a fuvart és egy "Csak akkor burkoljon
ha éhes, de a járólapot bízza szépen rám" mottóval ellátott
névjegykártyával  gazdagabban  kiléptem  az  éjszakába  az
ismerős lámpákkal  megvilágított  járdára.

Sétáltam párszáz métert és megálltam egy gigantikus S
betű alatt, amely után a kiégett neonok így folytatódtak: 'lyuk.



Lementem  a  lépcsőn  és  benyitottam  a  korábbi  emlékeim
szerint  rendkívüli  módon  füstös  helyiségbe,  aminek  most
olyan volt a levegője, mint egy légkondicionált kaszinóé. A
bárpult mögül egy vörös hajú óriás felém pillantott. Lehetett
vagy  nettó  kétszáz  kiló.  Összeszűkült  a  szeme  ahogy
meglátott, kijött a pult mögül és öles léptekkel felém indult.
Védekezőn széttártam a kezem, de nem ért semmit. Elkapott
a  derekamnál  és  rettenetes  erővel  magához  szorított.  A
levegő sziszegve távozott a tüdőmből így alig tudtam kinyögni
a következő mondatot:

-  Értékelem a viszontlátásom fölötti  végtelen örömödet
Rubi,  de  ma  már  egyszer  megmérgeztek,  leütöttek,
megvertek, autóbalesetet szenvedtem, most ha még te a szart
is kiszorítod belőlem, akkor tényleg nem marad a testemnek
egy ép pontja sem a koronaékszereimet leszámítva.

- Bocs muci - mondta és elengedett - de kibaszottul régen
láttalak, csoda bazdmeg, hogy örülök neked?

- Semmi baj, - nyöszörögtem - de mondd csak, lehet itt
valami rendeset inni? És mi ez az oxigénben dús levegő?

-  Sok  minden  változott  egy  év  alatt  ebben  a  kurva
országban baszod! De te a seggedben hordtad a fejed idáig
hogy nem tudsz szart sem a világról?

- Sziesztáztam. Hiszen tudod.

- Tudom a faszt, de majd most szépen elmeséled. Ott van a
sarokban  a  kedvenc  asztalod.  Tedd  le  a  segged,  majd
mindjárt viszek valamit inni. - mondta és közben a kocsma
egyik sötét csücske felé terelgetett ellentmondást nem tűrő
testi fölényével.



Leültem a durván megmunkált fa székre a még durvábban
megmunkált fa asztalhoz úgy, hogy szemmel tarthassam a
bejáratot. Méretes vörös barátnőm kisvártatva érkezett is két
pohár szépen fénylő whisky-vel. Letette a testét és kérdőn
nézett rám, verbálisan viszont gyorsan megelőztem:

- Single malt?

- Az hát! Neked csak a legjobbat mucikám!

- De csak egy pohár?

- Hát tudod. Kiindulva abból, mi történt amikor legutóbb
itt  jártál  és  benyakaltál  egy üveggel  ebből.  Jobb,  ha nem
ismételed meg.

- Nem pontosan emlékszem. - mondtam homlokráncolva.

- Azzal a kis köpcös barátoddal voltál itt. Meg két csajjal.
A nevükre nem emlékszem.

- Hazavittem valamelyiket?

-  Nem igazán  hiszem.  Miután  telerókáztad  ezt  a  szép
tiszta asztalt és gyufaszálakat dugdostál a trutyiban csücsülő
félig emésztett nokedli darabokba, majd meggyújtva őket azt
üvöltözted, hogy "éljen május elseje, a pinádat tárd ki te",
kicsit úgy tűntek, mint akiknek elment a kedvük a randevútól.

- Kurvára készen lehettem.

-  Ki  voltán muci  nagyon ez nem kérdés.  Bár úriember
voltál, mert lecsaptál nekik egy-egy húszast az asztalra. Csak
az addigra már tocsogott a hányástól. Nem tudom hibáztatni
őket, hogy felvették a nyúlcipőt.



- Ez a baj ezekkel a csajokkal. Egy kis kihívás és máris
megijednek.  Közben  meg  azt  papolják,  hogy  izgalomra
vágynak.  Lófasz.

- És Dodó? – tettem hozzá a kérdést kisvártatva.

- Ki?

- A kis barátom.

- Ja, ő a sarokba támasztva horkolt. Nem volt tanúja a
műsornak.

- Kár, pedig ő értékelte volna.

- Én meg azt értékelném muci, ha a jövőben eljutnál a
vécéig a rókáddal és egyéb belső értékeiddel.

- Úgy lesz. - emeltem szimbolikus esküre az egyik kezem,
míg a másikkal cigi után kotorásztam a zsebemben.

- Azt felejtsd el! - szólt rám Rubi, felismerve rágyújtási
szándékom.

-  Miért?  Wellness  kocsmává  alakítottad  ezt  a  jó
értelemben  vett  lebujt?

- Úgy király, új törvények, új szokások.

- Azt hittem te törvények felett állsz itt.

- Már nem. - legyintett lemondóan.

- Nem fizetsz már a Várszegi testvéreknek?

- Nincsenek már Várszegi testvérek.

-  Mi  történt  velük? -  kérdeztem megnőtt  érdeklődéssel



hitetlenül.

- Rácsok mögött élvezik a kormány vendégszeretetét.

- Bazdmeg. Mióta?

- Fél éve körülbelül. Nem tudtad? Azt hittem ezért tértél
haza muci.

- A kisebbikkel lenne mit elrendeznem.

- Arra most várnod kell, most Bártfai miniszter úr rendez
el velük dolgokat.

- Húsz éven keresztül voltak az éjszaka királyai. Most meg
azt  mondod,  egy  rácsos  ablakos  garzonban  ülnek
egyenruhában?

- Azt. Kérsz még egyet? - mutatott üres poharamra.

- Igen kösz. - bólintottam elgondolkodva.

A TESÓK
- Állj már meg bazdmeg, kurvára kell pisálnom!

-  Nyugi  Zolikám, majd megállok ha megállok.  Mindjárt
Győrbe érünk. Te akartad, hogy én vezessem ezt a böhöm
szart, csituljál kérlek!

-  Gabi,  bazdmeg!  Egy  órája  eljöttünk  a  határtól.
BE-HU-GYO-ZOK!

- Ott a sörösüveg! - mutatott a kamion sofőrje az utasülés
mögé hüvelykujjal flegmán.



- Mi a gecit csináljak vele Gabi? Szétbasszam a fejeden,
hogy megállj végre?

- Pisálj bele!

- Te hülye vagy bazdmeg! Az előtt vagy az után pisáljak
bele, hogy szétbasztam a fejeden?

- Csend!

- Mi a fasz?

- Szirénák!

- Hol?

- Mögöttünk! Nézz a tükörbe!

- Bazdmeg!

- Nálad van?

- Nálam.

- Akkor megállok.

- Végre, legalább elmegyek pisálni!


